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*  BARBERTJE MOET HANGEN   • 
Nog altijd zijn er hooggeleerde en ge- 

strenge heren, die na een verkwikken- 
de winterslaap van vijf lange jaren, 

zoveel krachten verzameld hebben, dat ze het 
niet moe worden te zoeken naar hen, die 
verantwoordelijk zijn voor de gevangenne- 
ming, rechtspleging en bestraffing van de 
politieke delinquenten. 
Nu eens in „De Linie", dan weer elders 
grijpen die heren hun kans. De Bijzondere 
Rechtspleging is daarbij de „kop van Jut". 
En men zou bijna geneigd zijn „hoera" te 
roepen, nu Mr. Dr. Charles van Oppen uit 
Maastricht in „De Nieuwe Eeuw" van 9 Juli 
j.1. deze heren aan het verstand tracht te 
brengen, dat: 

„ook de meest verstokte aanhanger van het justi- 
tiële „ancien regime" zal moeten erkennen, dat de 
rechtspleging door de Bijz. ' Gerechtshoven en de 
Bijzondere Raad van Cassatie aan de strengste eisen 
van juridisch inzicht en feitelijke objectiviteit be- 
antwoordt." 

Verheug u niet te vroeg, want deze manoeu- 
vre dient slechts om zich een aandachtig ge- 
hoor te verzamelen, waaraan de schrijver wel 
eventjes zal vertellen, wie de ware schuldige 
is. Wie dan wel het barbertje is, dat moet 
hangen? Luister slechts: 

„M.i. op de eerste plaats het Militair Gezag — 
geen militairen en geen gezag — . dat door zijn 
slappe houding vrij spel heeft gelaten aan de KP's, 
OD's, illegalen, met name surrogaat-illegalen, be- 
langhebbende denuntianten, fanatiekelingen, en aan 
politieke extremistische groepen, welke laatste voor- 
al in de Mijnstreek hun heilloos werk hebben ver- 
richt. 
In de Mijnstreek kwamen na' de bevrijding plotse- 
ling z.g. Commissies van Bijstand als giftige cham- 
pignons uit de bodem te voorschijn. Deze schorsten, 
onder auspicie van het Militair Gezag, op grote 
schaal Directeuren, Ingenieuren, waaronder de 
beste, en opzichters, omdat zij, naar zij beweerden, 
met de bezetter zouden hebben geheuld. Later zijn 
deze maatregelen onderworpen aan het oordeel van 
een Revisie-commissie, uit hoogstaande mensen van 
diverse pluimage bestaande, en na zeer grondig on- 
derzoek bijna alle  vernietigd.  . 
De geesten, die toentertijd door het Militair Gezag 
— in de Mijnstreek de heer Nicolaas — werden op- 
geroepen of toegelaten, is de Mijnstreek nog niet 
kwijt. De toen bij de Mijnwerkers opgewekte „vrij- 
heidszin", om met de woorden van een officieel rap- 
port te spreken, heeft nóg steeds een noodlottige 
invloed op de individuele productie van de arbei- 
der. Het klasse-belang — vrijwaring tegen e.v. 
latere werkloosheid — overheerst hier het alge- 
mene Landsbelang. Iedereen in Zuid-Limburg weet 
dit, doch niemand in het mijndistrict durft dit te 
zeggen." 

De schrijver vervolgt dan met een overzicht 
te geven van de rechteloosheid in de eerste 
dagen na de bevrijding en hij vertelt hoe een 
Maastrichts advocaat zeer kort na de bevrij- 
ding op de wantoestanden in de kampen heeft 
gewezen, hetgeen hem zeer veel onaange- 
naamheden heeft berokkend. Toch werd dit 
aanleiding tot het instellen van een commis- 
sie, bestaande uit 3 hoogstaande personen, 
teneinde met name een enquête te houden in 

het beruchte kamp aan de Looiersstraat te 
Maastricht. Het rapport zou vernietigend ge- 
weest zijn, doch door het Militair Gezag ter- 
zijde zijn gelegd. Bedoelde advocaat schreef 
ook nog een brief aan de Procureur-Generaal 
te Den Bosch. Hij eindigde zijn brief met de 
volgende woorden: 

„In de eerste jaren der Derde Republiek in Frank- 
rijk  heette  het aldaar:   Que    la   Republique    était 
belle     sous   l'Empire!    In   Nederland    verzucht 
thans   menig   slachtoffer:    Que   la   Liberation   était 
belle  sous la  domination boche!1)   Ik ben van 
mening,  dat  hij hiermede indertijd de  spreekbuis is 
geweest van zeer vele, ook „goede" Nederlanders." 

Tot zover het betoog van Mr. Dr. Charles 
van Oppen, de voormalige Deken der 

Orde van Advocaten te Maastricht, in „De 
Nieuwe Eeuw". 
Voor we op één en ander nader ingaan is het 
wel aardig onze lezers te vertellen wie de 
advocaat is, waarop Mr. van Oppen zich be- 
roept.   Het   is   altijd   prettig   te   weten   wie 
iemands   medestanders   zijn.   Welnu    de 
bedoelde advocaat,  die het zo roerend   met 
Mr. van Oppen eens is, is de heer van Op- 
pen  zelf.  Mr.  van  Oppen  doet niet anders 
dan zichzelf een veer op de hoed steken. 
Welk een charlatan. 
Stel u voor, dat ge de juistheid van een ge- 
poneerde stelling zoudt willen bewijzen door 
het aanhalen van vroegere door uzelf gepo- 
neerde stellingen. En er dan aan toe zoudt 
voegen: „ziet ge wel, die geleerde zag het 
ook al zoals ik het zie. Wat wilt ge nog meer 
voor bewijs?" 
Er zijn uit Limburg de nodige reacties op dit 
fraaie artikel van Mr. van Oppen gekomen. 
Het is ondoenlijk ze alle in ons blad op te 
nemen. Wij willen trachten hieronder een 
korte samenvatting daarvan te geven. 
Daar is allereerst het met zoveel ophef aan- 
gehaalde rapport over het kamp aan de 
Looiersstraat te Maastricht. Onze medewer- 
ker „Jan Patriot" schrijft ons daarover, dat 
hij dit rapport er nog eens op heeft nagesla- 
gen, maar hij kan met geen mogelijkheid tot 
dezelfde vernietigende conclusie komen, zo- 
dat het geen wonder was, dat het Militair 
Gezag dit naast zich neerlegde. 
Overigens zijn de beweringen van Mr. van 
Oppen in 1945 niet onbeantwoord gebleven. 
Wij herinneren de schrijver slechts aan de 
extra-editie van „De Vrije Stem", welke op 
9 Juni 1945 verscheen, die geheel aan zijn 
schrijven gewijd was. Zijn gehele schrijven 
aan de Procureur-Generaal te Den Bosch is 
daarin afgedrukt en de GOIWN-Maastricht 
heeft er een uitvoerig antwoord op gegeven. 
Wij zullen er enkele punten uit aanstippen. 
De Deken klaagde over het aan advocaten 
geweigerde contact met politieke gevangenen. 
De GOIWN antwoordde hem, dat nergens 
uit gebleken is, dat dit voor de rechtszeker- 

heid noodzakelijk was. Wel is iets anders 
gebleken, n.1. dat meerdere advocaten het 
heel gewoon vinden zich voor het schrijven 
van een briefje aan de commissie van onder- 
zoek voor politieke gevangenen sommetjes te 
laten betalen van f 35 tot f 200, of meer. 
Toch weten die avocaten, dat zo'n briefje niet 
meer waarde heeft dan een eenvoudig ver- 
zoek, geschreven door het slachtoffer zelf 
of door één van zijn familieleden of ken- 
nissen. 
In zijn stuk aan de Procureur-Generaal 
spreekt Mr. van Oppen van onschuldige of 
op losse aantijgingen opgepakte personen. 
Hij is niet sterk in het noemen van bepaal- 
de feiten. Hij wijkt echter van deze regel af 
ten behoeve van zijn broer, die „door de 
K.S. gevangen genomen werd, enkel op de 
denuntiatie van een zijner procuratiehou- 
ders, die zijn plaats wilde innemen." 
Wat in „De Vrije Stem" van 9 Juni 1945 
nog niet kon worden medegedeeld, kunnen 
wij thans wel, n.1. dat deze arrestatie later 
gerechtvaardigd werd door het uitgesproken 
vonnis van acht maanden gevangenisstraf, 
gelijk aan de tijd in voorarrest doorgebracht. 
Dat was dus de afloop van het enige door 
Mr. van Oppen met name genoemde geval. 
Voor ons ligt „De Zuid-Limburger" van 11 
Juli 1949, waarin eveneens uitvoerig bij tal 
van beweringen van Mr. van Oppen wordt 
stilgestaan. Daarin wordt met name de ge- 
schiedenis der Commissies van Bijstand na- 
gegaan. Het waren „giftige champignons" 
zegt Mr. van Oppen. 
De schrijver blijkt even weinig thuis te zijn 
in de wereld der paddestoelen (want er zijn 
geen giftige champignons) als irt de wereld 
der Commissies van Bijstand. De Directies 
der Mijnen hebben n.1. deze commissies 
doen kiezen om de arbeidsvrede te handha- 
ven. Het waren geen rechtsprekende colleges, 
maar advies-colleges voor arbeidersaange- 
legenheden. Zeer tegen hun wens zijn deze 
commissies betrokken in het adviseren over 
al of niet schorsen van  mede-arbeiders, be- 
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BARBERTJE  MOET HANGEN 
{Vervolg hoofd artikel) 

ambten en zelfs hoger leiding-gevend per- 
soneel. Er zijn zelfs commissies geweest, die 
dit geweigerd hebben. Bovendien brachten 
zij alleen advies uit en het was de directie 
die ontsloeg of schorste. Het Militair Gezag 
had hiermede weinig bemoeienis en greep 
slechts een hoogst enkele keer in als er onre- 
gelmatigheden de arbeidsvrede in gevaar 
dreigden te brengen. Deie commissies heb- 
ben ook niet geadviseerd over de schor- 
sing van bedrijfsleiders en directeuren. Van 
schorsing op grote schaal van directeuren 
is geen sprake. Van de negen toen in functie 
zijnde directeuren is er slechts één geschorst. 
Dit is geschied door het ingrijpen van Mili- 
tair Gezag op gronden, die met de politieke 
zuiveringsactie weinig of niets te maken had- 
den. De overgrote meerderheid der beschul- 
digingen betrof sociaal wangedrag, omdat 
de politieke zuivering door andere instanties 
geschiedde. 
Inderdaad heeft later een Revisie-commissie 
de verkeerd   behandelde    gevallen    herzien. 
Maar  en dat vertelt de heer van Oppen 
wijzelijk riiet — deze Revisie-commissie is 
in het leven geroepen door de Regering, op 
verzoek en op aandrang van het Militair 
Gezag. 

Dat de bewering van Mr. van Oppen, 
dat de Mijnstreek „de Geesten, toen- 

tertijd opgeroepen of toegelaten door de 
heer Nicolaas (kennelijk is bedoeld Ir. C. 
Nicolas) nog niet kwijt is en nog steeds een 
noodlottige invloed op de productie van de 
arbeider hebben", vooral in de Mijnstreek 
reactie wekten, is niet verwonderlijk. Een 
ons gezonden stuk van een aantal illegale 
werkers uit de Mijnstreek gaat daarop uit- 
voerig in. 
Zij toetsen dit geschrijf aan het diepgaand, 
eerlijk en tevens deskundig onderzoek van 
H. Minderop S.J., geschreven in het Katho- 
liek Cultureel Tijdschrfit van 1 Maart, 15 
Maart, 1 April en 1 Mei 1945, onder de 
titel: ,,De mijnen na de Bevrijding". 
Pater Minderop ziet een drietal periodes, 
waarin arbeiders en directies steeds verder 
van elkaar vervreemden. Letterlijk vervolgt 
hij dan: „God zij dank, lijkt zich een vierde 
periode af te tekenen van groeiende rust 
onder de trouwe en vertrouwde mijnwerkers- 
bevolking, van langzaam maar gestadig stij- 
gende productie en van de eerste, grote so- 
ciale besluiten, helaas nog niet door vrije 
samenwerking verkregen, doch onder de in- 
vloed van de kataliserende werking van het 
Militair Gezag tot stand gekomen." 
Natuurlijk sluit Pater Minderop de ogen niet 
voor de verminderde productie, doch hij geeft 
duidelijk aan wat daarvan de belangrijkste 
oorzaken waren. Als Pater Minderop de ver- 
trouwenscrisis belicht, waardoor de samen- 
werking in het V.O.S. onmogelijk is gewor- 
den, zegt hij, dat wordt ingegrepen door de 
persoon van de Militaire Commissaris Ir. 
C. Nicolas, door het instellen van een Ad- 
viescommissie, Adco genaamd, in welk col- 
lege deze als voorzitter optreedt. Deze Com- 
missie nu is het— we lezen zulks in „De 
Zuid-Limburger" die de door Mr. van Oppen 
zo hoog-geroemde Revisie-commissie in het 
leven roept. 
De zo verguisde Ir. Nicolas is dus dezelfde 
die de zo hoogstaande Revisie-commissie in 
het leven roept. Daaruit blijkt wel duidelijk 
de volkomen ondeskundigheid van onze 
Maastrichtse advocaat. 

'Ingezonden mededeling i 

Snuif en wrijf 
Uw verkoudheid van neus, 
keel    of   borst    weg    met 

ONTWERP    MONUMENT 

„VRIJHEID- GERECHTIGHEID- VREDE l' 

s 

Vele kunstenaars hebben zich in de afgelopen jaren aan de arbeid gezet om een 
monument te ontwerpen ter herinnering aan de strijd m de vrijheid. Sommige daar- 
VtnJtJn u^v,0^d' v*1* aderen zijn in het vergeetboek geraakt en zulks lang niet 
altijd, omdat het ontwerp minder geschikt was, maar dikwijls, omdat men het plan 
echterat ntet uitvoerde oj de ontwerpers een teleurstelling bereidde door verandering 
van de plannen achteraf. * 
Hoe dit ook moge zijn,  sommige ontwerpen   verdienen   althans   voor   een   ogenblik 
in „Ue Awerver    aan  de  vergetelheid ontrukt te worden 
Bijgaand treft U er een aan van de heer F. D. Duijs   in de vorm van een maquette. 

De plaats van dit monument is gedacht in eenkom of weg-inham tegen de achter- 
grond van hoog-opgaande bomen. 
Vrijheid, Gerechtigheid en Vrede zijn symbolisch voorgesteld in de drie figuren die 
tegen de achtergrond van een Kruis zijn opgesteld. Aaneengeschouderd zijn zij te- 
samen de dragers van ons nationale leven, voorgesteld in degrensvorm van ons 
land. Daaronder: het symbool van de gevallene die in de hoogste bescherminn is opgenomen. a & 
De opgang tot het plateau is driezijdig. Op twee hoekpunten is de Nederlandse 
Leeuw geplaatst, gericht naar het monument en daarmee aanduidende, dat een volk 
groot ts, dat ztjn helden eert. De lichtgevende fakkels strekken eveneens tot dit doel 

Pater Minderop bespreekt in zijn artikelen 
ook^de houding der dagbladen ten aanzien 
van de kataliserende invloed van de Militaire 
Commissaris. Het was een welhaast beangsti- 
gend uitbundige lof, die hem werd toege- 
zwaaid en de schrijver vroeg zich serieus af, 
of men de Militaire Commissaris der Mijn- 
streek, die een zo grote en verantwoordelijke 
taak draagt, in een zo onstuimig en moeilijk 
tijdsgewricht, wel steunt, om bij al zijn zoe- 
ken naar nieuwe vormen en wegen, steeds 
maar in de handen te klappen. 

Onze oud-illegale vrienden uit de Mijn- 
streek willen tenslotte nog iets zeggen 

over de bewering, dat het Miitair Gezag vrij 
spel heeft gelaten aan politieke extremisti- 
sche groepen. 
Als Mr. van Oppen, zo zeggen zij, de extre- 
mistische groep bij uitnemendheid, n.1. de 
communistische, toentertijd grotendeels be- 
lichaamd en vertegenwoordigd in de persoon 
van W. van Exter, niet bij haar naam noemt, 
zo zullen wij dit doen. Dat deze groep des- 
tijds in troebel water trachtte te vissen is 
algemeen bekend. Het uiteindelijk resultaat 
is echter geweest, dat W. van Exter met 
zijn naaste medewerkers volkomen de wind 
uit de zeilen is genomen. Het kwam zelfs 
zover, dat genoemde persoon van partijzijde 
gelast werd zijn strijdtoneel in de Mijnstreek 
te verlaten. Dat zulks bereikt kon worden is 
voor een groot deel te danken aan Ir. C. Ni- 
colas. Degenen, die hem daarbij ter zijde 
hebben   gestaan  zien  het  dan  ook  als  een 

geraffineerde verdachtmaking  uitlatingen  te 
bezigen als Mr. van Oppen deed. 
Ons dunkt, dat met deze  feiten het betoog 
van Mr. van Oppen voldoende ontzenuwd is. 
Mr.  van  Oppen   heeft  zich  kennelijk   laten 
leiden   door   een   hartstochtelijk   rancuneuse 
inslag. 
Wij willen hier tenslotte nog een citaat ge- 
ven uit „De Vrije Stem" van 9 Juni 1945, 
over de  uitlating van Mr. van   Oppen, dat 

„fanatici, staande buiten de realiteit, zich thans 
opwerken als beoordelaars en rechters van mede- 
burgers, zoals: industriëlen, burgemeesters, advo- 
caten, die in de hitte van de strijd met de over- 
weldiger hebben gestaan en hun post niet hebben 
kunnen, noch willen verlaten, geroepen als zij zich 
voelden om de aan hen toevertrouwde belangen 
te redden   en voor  nazificering  te vrijwaren." 

„De Vrije Stem" reageerde daarop als volgt: 
„Goede burgers vervulden die „roeping" door 
aan opgejaagden gratis onderdag te verschaf- 
fen. Medici vervulden hun „roeping" door 
aan ondergedokenen gratis geneeskundige 
hulp te verschaffen. Mr. van Oppen ver- 
vulde die „roeping" door goed geld te vra- 
gen. Er werd een proces gevoerd over de uit- 
gifte en verspreiding van „Het Vrije Volk" 
tegen mijnopzichters en mijnwerkers van de 
Maurits. Na de dagvaarding werd Mr. van 
Oppen gevraagd de verdediging op zich te 
nemen en opgave te doen van het bedrag, dat 
hem moest worden vergoed. Hij vroeg het 
simpele bedrag van f 2000.—. Toen men dit 
bagatelletje toch wat te veel vond, nam hij 
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Horde feiten en een kinderlijk geloof 
De Russische atoombom hfeeft veel op- 

schudding onder de mensen gebracht. 
De mededeling van President Truman 

gaf een plotselinge schrik. Men had de drei- 
gende spoken alweer naar de achtergrond 
geckpngen en nu verscheen er opeens weer 
één op het toneel: Rusland beschikt over een 
atoombom. 
De alarmerende wijze, waarop Truman dit 
feit aankondigde, heeft niet weinig bijgedra- 
gen tot de algemene schrik. Dat effect zal 
ook wel beoogd zijn; de Amerikanen hebben 
sensationele berichten nodig om wakker te 
worden. 
Maar nu de zaak zelve. Wij zijn van mening, 
dat het gesignaleerde feit van onvergelijk- 
baar veel minder betekenis is, dan het suc- 
ces der communisten in China. Dat de Rus- 
sen vroeg of laat de atoombom zouden pro- 
duceren, was zo goed als zeker. De vraag 
— van weinig gewicht overigens — was 
slechts, hoeveel jaren ze daarmede achter 
zouden -zijn. 
China is echter een verliespost, die niet 
verwacht werd en die ook niet onvermijde- 
lijk was. En met het winnen van China 
brengt Rusland zich in een overwegende 
positie, politiek, economisch en strategisch. 
Dat blijkt nu nog niet, want de communisten 
hebben jaren nodig om die positie te stabili- 
seren, roaar de kans zit er nu reeds in. 
(Enige tijd geleden stonden we uitvoeriger 
bij deze feiten stil. Om het belang van de 
zaak zal het probleem in ons blad nog uit- 
voeriger aan de orde gesteld worden). 
We hebben deze nederlaag te danken aan 
een kapitale vergissing van Amerika en met 
name van Marshall, die in China een ver- 
zoenings- en compromis-politiek voorstond 
i.p.v. een radicale antithese-politiek. 
Deze fout is een merkwaardige repetitie van 
die van Roosevelt, o.a. in Yalta, waardoor 
de communisten dank zij een compromis be- 
treffende invloedssferen ver naar het Wes- 
ten op konden dringen. Maar de fout van 
Marshall is veel ernstiger. 
Beide fouten komen zeer waarschijnlijk 
voort uit een onderschatting van de uitste- 
kend gecamoufleerde doelbewustheid der 
Russen op dit ene punt: De uiteindelijke 
vernietiging van alles wat niet communis- 
tisch is. 
Vergelijkt men de posities dan blijken de 

volgende feiten van belang te zijn: 
De democratiën (waaronder Amerika de be- 
langrijkste is) hebben met betrekking tot 
productiecapaciteit en militaire kracht nog 
een voorsprong. 
De dwangstaten zijn thans in een positie, 
waarin ze binnen niet al te lange tijd die 
voorsprong kunnen inhalen en in een ach- 
terstand der democratiën kunnen omzetten. 
De mogelijkheden van de communisten om 
van Rusland uit door intimidatie en om door 
de communisten van binnen uit in de ver- 
schillende landen door propaganda en agita- 
tie veld te winnen, zijn veel groter dan die 
van de democraten, daar de communisten 
geen enkele morele binding voor hun acties 
hebben en in 't algemeen aan geen andere 
„norm" gebonden zijn dan die van het be- 
reiken van de volstrekte wereldheerschappij. 
Ongetwijfeld passen ook de democratische 
staten niet zelden immorele methoden toe, 
maar zij zijn daarbij altijd nog gehouden hun 
gezicht te redden en zij kunnen aldus niet 
consequent, maar slechts incidenteel optre- 
den. (Een waardering van het gebruik dezer 

Ingezonden mededeling.) 
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methoden spreek ik daarmee vanzelfsprekend 
niet uit. Het gaat mij slechts om factoren in 
de machtsstrijd.) 
Daartegenover staat nu, dat de democratiën 
een schitterend wapen hebben in de resul- 
taten van de communistische praktijk. Dat is 
inderdaad een lichtpunt. 
Want de omgekeerde uitkomst van de com- 
munistische beloften, weerhoudt velen en 
bekeert velen van het communisme. 
In plaats van de proletariërs te verheffen, 
komen deze dank zij de communistische 
praktijk bij millioenen in concentratiekam- 
pen terecht. 
In plaats van de klassen op te heffen, roept 
het communisme nieuwe klassen met een on- 
gekende, wijl georganiseerde isolatie in het 
leven. 
In plaats van maatschappelijke verschillen te 
egaliseren, spTtst het communisme deze juist toe. 
En dat is dan het leven, dat het communisme 
voor de prijs van de vrijheid aanbiedt. 
Nu moet men de betekenis van dit alles voor 
de anti-communistische propaganda toch niet 
overschatten. Rusland is ver weg en voor de 
Russen is het vrije Jeven in Amerika ver 
weg. Bovendien wordt in onze tijd zo ge- 
goocheld met de waarheid, dat het publiek 
sceptisch staat tegenover alle voorlichting. 
En tenslotte is deze propaganda negatief. 
Dat is in 't algemeen reeds zwak, maar het 
heeft vooral betekenis voor de bevolkings- 
groepen, waarop het communisme zelf zijn 
propaganda richt. Zij, die er in de maat- 
schappij het slechtst afkomen, kunnen niet 
erg onder de indruk komen van de slechte 
toestanden in communistische staten voor 
de lagere klassen: „'t Kan moeilijk slechter 
zijn dan onze toestand nu", is hun commen- 
taar. 
Achter het negatief karakter van deze pro- 
paganda schuilt intussen een fundamenteler 
gebrek van het Westen. 
Het communisme is voor een belangrijke 
groep mensen en in Rusland voor de toon- 
aangevende klassen toch altijd nog een ge- 
loof, een overtuiging; zij hebben een pers- 
pectief, een ideaal, waar ze naar streven. In 
het Westen ontbreekt iets dergelijks bij de 
meesten, vooral bij de leiders. En voorzover 
men nog perspectieven heeft, door een over- 
tuiging bezield wordt, is er een verlammen- 
de verdeeldheid. 
Hoe weinig ook van sommige terecht moge 
komen (de heilstaat) en hoe 19e eeuws 
andere ook mogen zijn (de imperialistische 
missie van het Russische volk), Rusland 
houdt de communisten inspirerende doelein- 
den voor; het Westen daarentegen is — in 
het algemeen gesproken — moe, sceptisch, 
zonder overtuiging, zonder ideaal. En dat 
brengt het Westen in een verdedigende en 
de Russische groep in een aanvallende 
positie. 
Indien dit feit de militaire stand van zaken 
betrof was er geen reden tot ernstige onge- 
rustheid Maar dit feit betreft de geestelijke 
structuur der partijen, de ideologische basis 
aan weerszijden. En daarom is het van be- 
slissende betekenis. 

Wie nu de vermelde factoren — en met 
name de laatste — zonder meer in de 

weegschaal legt, komt tot deze ernstige con- 
clusie: 
Het communisme heeft betere papieren en 
het zal op de duur de overwinning bepalen, 
tenzij de Amerikanen nog tijdig een oorlog 
tegen Rusland beginnen. 
Een uitermate somber toekomstbeeld. En min 
of meer staat dit beeld op de achtergrond 
van een fatalistische ondergangsstemming in 
het Westen. Dit fatalisme — dat het com- 
munisme zeer welkom is — berust op een 
fundamentele dwaling. 

Het is dezelfde dwaling, die Marx beheerst 
heeft: de geschiedenis voltrekt zich volgens 
een ijzeren wet en wij hebben ons daarbij 
neer te leggen. 
En de grond voor deze dwaling — waaraan 
ook het bekende en overigens uitstekende 
boek van Burnham: „De machtsvorming der 
bewindvoerders", mank gaat — is de histo- 
risch materialistische stelling, dat het zijn het 
bewustzijn bepaalt. Of anders, dat iemands 
levensbeschouwing bepaald wordt door zijn 
sociaal economische positie. 
Dan wordt de levensbeschouwing een ideolo- 
gische bovenbouw, een gevolg, een bijkom- 
stigheid. Ik merkte echter hierboven reeds 
op, dat men van een ideologische basis moet 
spreken. De levensbeschouwing komt er 
maar niet bij als een aanhangsel, zij is van 
beslissende betekenis en niet bepaald door 
het maatschappelijk zijn. Door wat men 
gelooft is men onttrokken aan die z.g. ijzeren 
wetten der historie. 
Door wat de mensen geloven, wordt het 
roer der historie gewend. 
Hier is dus de mogelijkheid van een uitweg, 
maar of die mogelijkheid werkelijkheid zal 
worden, hangt af van dat wat de mensen 
geloven. Als ze geloven in de onvermijdelijk- 
heid van het communisme, of als ze niets ge- 
loven, dan zal de wereldheerschappij van 
dat communisme zo goed als zeker komen. 
Werkelijk overwonnen kan dit communisme 
slechts worden, indien de mensen geloven en 
weer gaan geloven in het koningschap van 
Jezus Christus en in het gezag van Zijn Woord. 
En dit is het criterium. Veel omstandigheden 
kunnen in rekening gebracht worden: Tito, 
groeiende onrust in de communistische lan- 
den, het op de duur falen van deze dwang- 
staat, de voorsprong in productie en bewa- 
pening. Maar 't is alles van secundaire be- 
tekenis. En zelfs indien dit communistisch 
systeem zou falen, dan zou een ander 
dwangsysteem zijn plaats innemen, want de 
mensheid is er rijp voor en zal er rijp voor 
blijven en steeds rijper voor worden, zolang 
zij niet bekeert tot de levende God. 
Dat is de besliscsende vraag voor de Wes- 
terse beschaving, dat is zelfs de beslissende 
kwestie voor de toekomst van Rusland. 
Wie een blik werpt op de wereldontwikke- 
ling, ziet een duidelijke gang naar de af- 
grond, van een mensheid, die in toenemende 
mate de gehoorzaamheid aan God heeft op- 
gezegd. Die gang van zaken is inderdaad 
fataal. Maar dit fatalisme zal doorbroken 
worden op het ogenblik dat de volkeren zich 
in hun nood weer gaan schikken in die ge- 
hoorzaamheid. Ook dat leert de historie en 
dat vertelt ons de Bijbel. 
Ik zie een glimlach rijzen op het gezicht van 
hen, die zich aan deze simpele gedachten- 
gang reeds lang ontworsteld hebben „Zo 
kinderlijk eenvoudig kan de oplossing niet zijn". 
Toch wacht een krakende wereld op het 
kinderlijke geloof in deze oplossing. 

H. v. R. 

RECTIFICATIE 
In het artikel: Het begon met het Horst Wes- 
sel-lied (De Zwerver 27 van 9 Sept. 1949), 
waarin één onzer medewerkers enkele bijzon- 
derheden onthult over de gedragingen van Ka- 
pitein Walfer Boer, komt de zinsnede voor: 
„Zijn vrijmetselaar zijn zal hem krachtig heb- 
ben geholpen". 
De grootsecretaris van de orde van vrijmetse- 
laren onder hef grootoosten der Nederlanden 
schrijft ons naar aanleiding hiervan, dat de 
Kapitein Walter Boer sinds 1929 geen lid meer 
van deze orde is en dat de orde van vrijmetse- 
laren in de laatste twintig jaar geen contact 
meer met hem heeft gehad. Hij was lid van 
1920 tot 1929. 
De opmerking van de schrijver van dit artikel 
werd dus ten onrechte gemaakt. 

DE REDACTIE. 



WAT ER  AAN  VOORAF GING: 
Arie, een jongen van de Veluwe, was in '43 
genoodzaakt om onder te duiken en wilde toen 
proberen, in de Bicsbosch te komen. In Dor- 
drecht vertrouwden controlerenden Duitsers 
zijn (vals) persoonsbewijs niet, zodat hij werd 
meegenomen. Hij zag kans, er vandoor te 
gaan   en   vluchtte   een   lompenpakhuis   binnen. 

Toen Arie op de zolder tussen de balen 
met lompen tot rust was gekomen en de 

terugkomst van de voddensorteerder, die op 
hulp uit was, afwachtte, overviel hem eens- 
klaps de angst, dat hij in een val terecht ge- 
komen was. 
■— Ik ben te impulsief geweest, dacht hij. .—' 
De lorrenbaas is misschien naar de moffen 
om te vertellen, dat er bij hem een vreemde 
duif is komen  binnenvliegen  
Arie maakte zichzelf het verwijt, dat hij 
weer in zijn oude fout vervallen was: Na 
overwonnen moeilijkheden werd hij, bij wijze 
van reactie, te goed van vertrouwen. 
Hij herinnerde zich, dat Lien, zijn verloofde, 
hem weleens had gezegd: — Als jij ooit 
nogeens gegrepen wordt, is dat niet de 
schuld van je handen of je benen, maar van 
je kwebbel  
Arie kon het op de zolder niet langer uithou- 
den. Hij ging naar beneden om te zien, of hij 
verdachte dingen zou opmerken. In het pak- 
huis was geen levend wezen te zien. Hij ont- 
dekte, dat de voor- en achterdeur stevig ge- 
sloten waren. Hij zat dus als een muis in de 
val  
Toen hij door een stoffig en met spinneweb- 
ben gedrapeerd raampje gluurde, keek hij op 
een rommelig binnenplaatsje. Er lag ijzerafval 
en een handkar stond doorgezwikt tegen een 
muur: er was een wiel af. Tegenover het 
pakhuis werd de binnenplaats begrensd door 
enige zeer verwaarloosde panden, die even- 
wel een groot aantal bewoners schenen te 
herbergen, gezien de kledingstukken, die 
op allerlei geïmproviseerde drooglijntjes hin- 
gen. Zelfs ontdekte Arie op een wrak bal- 
connetje een uniform van een NSB-er. Ook 
dat nog  
Arie stond in beraad, wat hij doen zou. Zou 
hij proberen om uit te breken, of moest hij 
vertrouwen stellen in de lorrebaas? 
Terwijl hij hierover nadacht, kwam een 
grijze poes tussen balen vandaan. Klaarblij- 
kelijk hoorde het dier hier thuis en had het 
tot taak, de muizen te bestrijden. ' 
Het dier schuurde strelend langs de broeks- 
pijpen van Arie, het wilde worden aange- 
haald. Hij bukte zich en aaide de poes over 
het zachte haar, waarop het beest tevreden 
begon te spinnen. 
Opeens was Arie besloten om op de lompen- 
sorteerder te vertrouwen en diens terugkeer 
rustig af te wachten. Wonderlijk, dat in be- 
paalde omstandigheden de gedragingen van 
een dier bij een mens de doorslag kunnen 
geven bij het nemen van een beslissing  

Niet lang daarna keerde de lorrebaas 
terug. 

,Je kan tot vanavond hier blijven", zei hij 
met een onwelluidend Dordts accent. Om 
zes uur komt mijn broer bij 't Groothoofd — 
dan moet je maar overleg plegen met hem. 

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

/ 
Hij weet meer van die dingen af dan ik. 
Maar je moet er op rekenen, dat hij je eerst 
uitmelkt, want hij heeft meer met dat bijltje 
gehakt en wil precies weten, wat voor vlees 
hij in de kuip heeft. 
Arie knikte en begon toen wat algemeen- 
heden te zeggen, om vervolgens voorzichtig 
het gesprek weer op de oor- 
logstoestand te brengen, ten- 
einde zodoende de politieke en 
geestelijke instelling van deze 
man te peilen. Arie dacht nog 
steeds aan de mogelijkheid, dat 
hij in een val gelopen was. 
Zijn vertrouwen nam toe, toen 
de sorteerder hem een baal met 
vodden toonde: een oranje 
massa. 
„Alles wat oranje is, houd ik 
vast," zei de man. „Tegen de 
tijd dat de moffen de kraaien- 
mars gaan blazen, gaan we 
strikjes maken, want je zal 
eens zien, dat daar vraag naar 
komt!" 

Arie kon dan meegaan en daar zou men hem 
wel verder brengen. 
Die nacht sliep hij op aardappelzakken in 
het ruim van de schuit. Slapen is eigenlijk 
teveel gezegd, want het geklots van het 
water tegen de ijzeren romp van de veertig- 
tonner stelde hem in 't geheel niet op zijn 
gemak, zodat hij meer soesde dan sliep. 
Nadat des morgens de schipper, zijn knecht 
en Arie hadden gegeten — Arie at als een 
wolf, aangezien hij de vorige avond niets te 
bikken had gekregen — voeren ze weg. 
De schipper verlangde, dat Arie in Slie- 
drecht eerst zou meehelpen met het lossen 
van .voéraardappelen. „Niets voor niets, 
mannetje! Zet je ribbekast er maar onder!" 
Arie kreeg een stijve rug en zere polsen van 
dit voor hem ongewone werk, maar hij hield 
toch vol. 
In het lorrenpakhuis had hij nog een kleine 
diefstal begaan. Tussen de vodden had hij 
een versleten alpino-mutsje gevonden en het 
bij   zich. gestoken.   Het  kwam   hem   bij   het 

Om kwart voor zes gingen 
ze op stap. De sorteerder 

zou Arie bij de Groothoofds- 
poort brengen en hem met zijn 
broer in contact brengen. 
Toen ze bij het oude, histo- 
rische poortgebouw kwamen, 
zagen ze daar een Duitser 
staan. Arie wilde een omweg 
nemen, maar de Dordtenaar 
spuwde op de straatstenen en 
zei: 
„Die   staat   natuurlijk   op   een 
liefie van de Riedijk te wach- 
ten." 
„Maar hij draagt een helm..." 
„Nogal wiedes  Er is daar 
concurrentie van de dames en 
er valt  weleens een  bloempot 
boven uit het raam " 
Op de kade stond een schipper. 
„Dat is ie. Je moet maar zien te accorderen 
met hem." 
Na een kort gesprek, ging de lompensorteer- 
der heen. De schipper zei tot Arie, dat hij 
mee moest gaan naar de Jacoba, die een 
eindje verder aan de kade gemeerd lag. 
Arie werd streng „geprobeerd", maar ten- 
slotte bleek bij beide partijen het nodige 
vertrouwen aanwezig te zijn. De schipper 
zou de volgende dag naar Sliedrccht varen. 

Toen ze bij het oude, historische poortgebouw kwamen, 
zagen ze daar een Duitser staan. 

lossen van de aardappelen goed van pas; 
het hield stof en zand uit zijn haren. 
Toch dacht hij er tijdens zijn werk over na, 
dat hij er niet beter op werd. Zo'n ge- 
scheurde kale alpino was vrijwel waarde- 
loos, maar het nam niet weg, dat hij zich 
aan diefstal had schuldig gemaakt. Hij zou 
er beter aan hebben gedaan, als hij de vod- 
denbaas de vraag had gesteld, of hij het 
kopen kon. Dan zou hij 't natuurlijk ge- 
kregen hebben. Die vraag zou dan ook uit- 
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sluitend voor de vorm zijn geweest... het 
resultaat zou op hetzelfde neergekomen, zijn. 
Hij mocht zich dan in zijn hart al een be- 
hoorlijk vaderlander vinden, tóch sloeg de 
oorlog ook hem uit het lood, overlegde hij 
ontevreden. Moreel en geestelijk Verzette hij 
vrijwillig en min of meer ongemerkt en zon- 
der schokken de bakens. 
■— We moeten nooit vergeten, dat het ille- 
gale werk, hoe prijzenswaardig ook, gevaren 
kan opleveren voor de ziel, had hij een 
dominee, die zelf een zeer actief LO-man 
was, eens horen zeggen. — Het wegvallen 
van sommige remmende factoren, kan onge- 
remdheid teweeg brengen. De illegale wer- 
ker mag niet vergeten om voortdurend een 
balans van zijn daden en van zijn nalatig- 
heden op te maken  

Na ongeveer vier uur werken was het 
vrachtje gelost. Toen de laatste wagen 

met aardappelen was weggereden, kwam er 
schijnbaar achteloos een man langs de schuit 
lopen. 
De schipper wenkte de man, die, naar Arie 
later begreep, parlevinker was geweest. 
Schipper en parlevinker bleken elkaar goed 
te kennen. De schipper wees naar Arie en 
zei: 
,,Een Biesbosch-klantje." 
De man op de wal zei: 
„We zitten vol. Maar afijn, Leen gaat van- 
middag naar Werkendam. Hij heeft er nog 
twee; die zitten bij Baanhoek." 

Zo   werd   Arie,   met   weinig   woorden   dus, 
overgegeven  aan   een  Sliedrechtenaar. 
Arie  had  geen  wantrouwen   meer.   Hij  be- 
dankte de schipper en ging met de parlevin- 
ker mee. 
Hij werd in een klein huis onder aan de 
dijk nabij de Tolsteeg gebracht. Daar kreeg 
hij een behoorlijk warm maal. Hij maakte 
daar kennis met de twee mannen, die even- 
eens naar de Biesbosch wilden. 

In de namiddag voeren ze met een kleine 
boot naar Werkendam en daar werden 

ze door de LO verwerkt. De organisatie ver- 
liep daar vrij nauwkeurig en men ging niet 
onberaden te werk. 
Arie, die op de Veluwe over de „ideale 
Biesbosch" had horen praten, vernam hier 
al spoedig minder opgewekte klanken. 
Weliswaar kon men in dit land van riet, 
modder en water volledig verdwijnen, zodat 
het voor onderduikers een zeer aantrekke- 
lijk oord was, maar er stond tegenover, dat 
de zorg voor het eten daar niet zo eenvou- 
dig was. De levensmiddelen moesten hoofd- 
zakelijk uit Werkendam komen en de aan- 
voer ervan moest per roeiboot geschieden. 
Maar des avonds zat Arie reeds letterlijk 
en figuurlijk in het schuitje en hij moest dus 
wel meevaren. Per slot van rekening had 
hij het zelf gewild. Zo voer hij de Biesbosch 
en het avontuur in. 

(Wordt  vervolgd). 

^RDENKINGS- 
MONUMENT 
GESNEUVELDE 

STOOTTROEPERS 
Op Zondag 9 October a.s. wordt te Leeu- 
wen-Beneden in het land van Maas en Waal 
een herdenkingsmonument onthuld ter nage- 
dachtenis van alle gesneuvelde militairen van 
het Regiment Stoottroepen. 
De Stichting „Herdenking gesneuvelde 
Stoottroepers" heeft jaren lang en hard ge- 
werkt om tot de oprichting van dit monument 
te komen en ziet haar werkzaamheden thans 
bekroond in deze onthulling. Zonder veler 
spontane en belangeloze medewerking was 
deze Stichting niet tot de verwezelijking van 
haar doelstellingen gekomen. De grond, het 
hout en vele andere materialen werden 
gratis beschikbaar gesteld; de uitvoerende 
aannemers deden het hunne, en plaatselijke 
en andere medewerking werd dankbaar 
ondervonden. 

Er zijn vele plaatsen in Nederland en elders, 
waar de eerste militairen van het Regiment 
Stoottroepen sneuvelden: aan de Maas, aan 
de Waal, in Zeeland, in Duitsland en in 
Indonesië. De betrekkelijk kleine gemeente 
Leeuwen is als symbolische plaats voor de 
thans ruim 350 gevallenen uitverkoren, om- 
dat aldaar in October 1944 de eerste Bra- 
bantse compagnie werd ingezet. In een 
kloostertuin te Leeuwen werden zeven jonge 
levens na hun strijd voor de bevrijding 
naast elkaar begraven en zodoende ontstond 
op deze plaats een eigen kerkhof en dat is 
zo gebleven. 
Gezien de Christelijke levensovertuiging is 
als vorm van dit monument een kapel geko- 
zen, waarin de mogelijkheid bestaat tot het 
houden van erediensten, zowel voor Rooms- 
Katholieken als voor Protestanten. 
Dit is een bijzonderheid in ons land. Hier 
wordt nl. een eenheid gedemonstreerd zoals 
deze onder de stoottroepen leefde en zoals 
deze in het verzet, waaruit de stoottroepen 
zijn voortgekomen, eveneens aanwezig was. 
Evenals vorige jaren zullen bij deze herden- 
king mede herdacht worden alle in de 
wereldoorlog gesneuvelde militairen van de 
geallieerde legers. De herdenking vangt aan 
om 9.30 uur met de ontvangst der genodig- 
den op het raadhuis. Daarna vinden in de 
ochtenduren kerkdiensten plaats waarin de 
oud-aalmoezenier Drs. L. A. M. Goossens 
en de oud-veldprediker Ds. H. J. ter Haat 
Romeneij zullen voorgaan. Om 1.00 uur stelt 
de stoet zich op voor het gemeentehuis en 
vertrekt vervolgens naar het Stoottroepen- 
kerkhof, alwaar eerst een dodenherdenking 
plaats zal hebben, gevolgd door de onthul- 
ling van het herdenkingsmonument. De 
plechtigheden zullen worden opgeluisterd 
door verschillende zang- en muziekverenigin- 
gen, w.o. de stafmuziek van het Regiment 
Stoottroepen. 
Z.K.H. Prins Bernhard verklaarde zich be- 
reid als erevoorzitter toe te treden. 



 het  Algemeen   Bestuur    der   LO-LKP-Stichting 
verleden week Vrijdag op Drakenburgh bij Hilversum 
vergaderde; 

 de vergadering het beleid van het Dagelijks Be- 
stuur met betrekking tot de film goedkeurde en met 
genoegen constateerde, dat de verwezenlijking der 
plannen ■— de vertoning van de film voor het Ne- 
derlandse volk — thans voor de deur staat en een 
uitstekende kans van  slagen heeft; 

 de vergadering, kennis nemende van de vorde- 
ring der werkzaamheden bij het Gedenkboek, besloot 
dit boek thans publiek aan te bieden en te doen be- 
ginnen met het zetten der copie; 

 de ontwikkeling  van zaken   bij   „De   Zwerver" 
door de vergadering goedgekeurd werd, waarbij met 
voldoening geconstateerd werd, dat de voorlichting 
van „De Zwerver" nog steeds ruim 12000 abonné's 
(met hun aanhang) bereikt; 

 met gepast stilzwijgen de mededeling verno- 
men werd, dat de onderscheidingen-wereld — na 
een ogenblik goede koers (GAC- en LO-LKP-stand- 
punt)   — weer overstag dreigt te gaan; 

 overigens   de  kritiek  het D.    B.    niet   gespaard 
bleef; 

 frontvorming van de oppositie onder leiding van 
Huib, Piet en Sjef de  toestand soms kritiek maakte; 

 Piet een vlammend betoog hield, waar de voor- 
zitter de vloer onder vandaan kon trekken; 

 Huib zijn droomwereld weer in het debat betrok, 
maar dank zij de cijfers van Heiny tot een blij ont- 
waken kwam, wat zich 's avonds en 's nachts uitte in 
vele boeiende verhalen; 

 Sjef, als van ouds knipogend naar de vergade- 
ring, pogingen in het werk stelde om de zelfbeheer- 
sing van de lui achter de bestuurstafel te onder- 
mijnen; 

 Arie op sigaren tracteerdc, omdat hij zich ver- 
slapen had in de trein en Hilversum voorbijreed, en 
omdat hij de dokter geleerd had, dat een patiënt beter 
weet wat een blindedarmotitsteking is dan een rönt- 
genfoto; . 

 Chris als jongeling de vergadering begon en als 
verloofd man afscheid nam; 

 de vrouwen van Alva en Wim en de verloofde 
van Chris hun ongeduld bij al dat geboom schitterend 
bedwongen hebben; 

 de nacht op de grote zaal ditmaal rustig ver- 
liep, dank zij de truc van de heer v. Gils, die „de 
doorgeslagen stop  niet  kon   vinden"... 

 het belangrijkste, de sfeer, toch niet te beschrij- 
ven valt, weshalve wij eindigen. 

»   Schreieder is   een veelbesproken man. 
s Voor twee onzer Bijzondere Gerechts 

hoven heeft hij terecht gestaan en is 
hij van vervolging ontslagen. 
Daar blijven wij af. Maar al heeft hij 
niet genoeg misdreven om gestraft te 
worden, hij heeft zoveel misdaan aan 
onze verzetsmannen, dat hij ons volk 
niet meer onder de ogen behoeft te 
komen. Zoveel zelfrespect zal ons volk 
moeten  opbrengen. 
Nu vernemen wij bij geruchte, dat deze 
man bezig is een boek over het ,,Eng- 
landspiel" te schrijven. Je moet maar 
durven. En zou hij werkelijk vertrou- 
wen een Nederlandse uitgever en Ne- 
derlandse boekhandelaren en Neder- 
landse kopers te vinden om met hem 
onze eer over de straat te sleuren? 

Nog een stem over de film * 
A waf „De Hervormde Kerk" er van zegi 

an één beschouwing over de LO-LKP- 
film werd in ons overzicht nog geen aan- 
dacht geschonken. Niet omdat wij daaraan 
geen waarde hechten, doch integendeel, om- 
dat het gerechtvaardigd is haar met bijzon- 
dere nadruk naar voren te halen. 
Het is de beschouwing van P. J. van Mul- 
lem in „De Hervormde Kerk". Van Mullem 
is een uiterst deskundig recensent. En het 
feit, dat hij in een blad als „De Hervormde 
Kerk" schrijft deed ons uiteraard met be- 
langstelling naar zijn oordeel uitzien. 
De schrijver zegt, met een zekere reserve be- 
vangen te zijn geweest toen hij deze film 
ging zien. Hij stelde zich de vraag of het na 
de reeks verzetsfilms, die ons reeds zijn voor- 
gezet, nog nodig ware geweest om over onze 
eigen verzetsstrijd een film te maken in het 
jaar 1949, waar zovele andere landen reeds 
eerder dit thema hebben uitgewerkt. Komt 
Nederland niet wat laat met haar helden- 
dicht? zo vroeg hij zich af. 
Hij constateert echter, ronduit te moeten 
erkennen, dat deze film recht van bestaan 
heeft en door iedere Nederlander moet wor- 
den gezien. Zij, die dus terecht genoeg heb- 
ben van verzetsfilms ,zo constateert de 
schrijver, mogen deze niet voorbijgaan. Om 
twee redenen; 
„In de eerste plaats omdat dit een Neder- 
landse film is, die na de teleurstelling van 
niet tevergeefs weer hoop geeft op een eigen 
Nederlandse filmkunst. De regisseur Max 
de Haas, die ook het knappe manuscript 
schreef, is tevens de maker van De ballade 
van de hoge hoed, ongetwijfeld van de wei- 
nige Hollandse films de beste. De reputatie, 
die De Haas daarmee vestigde, wordt door 
deze verzetsfilm volkomen gehandhaafd. Het 
afgezaagde thema heeft hij een indrukwek- 
kende vorm gegeven, al was hij min of meer 
beperkt door de grenzen van zijn opdracht. 
Bovendien is de film later nagesynchroni- 
seerd, waardoor wel eens het volume van 
het geluid niet altijd volkomen aangepast is. 
Maar dit zijn oneffenheden, die niet belang- 
rijk zijn en de bekwaamheid van Max de 
Haas als cineast niet aantasten. Op een heel 
enkele uitzondering na heeft hij gebruik 
moeten maken van „spelers", die nimmer 
voor een filmcamera hadden gestaan, veelal 
mensen uit de verzetsstrijd zelf. Max de 
Haas heeft deze onwennige en ongeschoolde 
mensen goed in de hand gehad en het is ver- 
rassend te zien, welk een prachtig „mate- 
riaal" deze ongetrainde spelers opleveren. 
Met trefzekerheid weet Max de Haas het 
beeld en het geluid zó aan te wenden, dat 
deze beide als zelfstandige factoren het ver- 
haal opbouwen: abrupt vaak, raak en over- 
tuigend. 
Slechts een paar voorbeelden. In een kerk 
beëindigt een predikant de schriftlezing; on- 
middellijk daarop zien wij deze zelfde predi- 
kant een huis binnenstappen onder het 
wachtwoord: „Ik kom de stofzuiger repare- 
ren". In de opeenvolging van deze abrupte 
beelden van slechts enkele seconden heeft hij 
de gehele situatie van de verzetsstrijd ge- 
tekend. Als aan het graf van een Engels 
piloot een ouderwetse gramofoon het volks- 
lied speelt, neemt de boerin deze gramofoon 
onder haar arm, waarbij de naald een schril 
krassend geluid laat horen: de ontroering 
kon in deze tijd niet lang duren, want de 
bittere realiteit bood weinig tijd voor senti- 
ment. 
Zeker, er zijn enkele stereotype filmbeelden, 
zoals het druppelende kraantje, maar ook 
deze beelden zijn verantwoord aangewend. 
Het is ook geenszins nodig om in een film 
steeds oorspronkelijk te zijn. Ook de rol, die 

de_ kerken in de verzetsstrijd hebben ge- 
speeld, komt goed tot zijn recht. 
In de tweede plaats is deze film waard ge- 
zien te worden wegens haar soberheid. Men 
voelt voortdurend de bedwongen emotie, de 
stijgende verontwaardiging en de verbeten 
wil, zonder dat de maker er op uit was om 
goedkope sensaties wakker te roepen. De 
kracht van De Haas' film is, dat hij veel 
durft weg te laten, veel te verstaan geeft en 
daardoor juist de indruk zo diep maakt. De 
heroïek van de verzetsstrijders wordt niet 
aangedikt. In de beperking heeft De Haas 
zich een meester getoond. 
Onvergetelijk is het slot, een taal welke 
alleen de film kan spreken: de fusillade van 
een aantal verzetsstrijders in de schemerende 
morgen. Als het verschrikkelijke gebeurt 
wendt de camera haar oog af om zich te rich- 
ten op het stille silhouet van boomkruinen; 
wij horen slechts de namen afroepen, de 
schoten vallen, waarbij telkens de boomtop- 
pen een ogenblik sidderen. Dan zien wij een 
onheilspellend donkere lucht als van een 
oordeelsdag: het gericht is aanstaande. Daar- 
mede wordt weer bij het begin aangesloten, 
dat met een zitting van een bijzonder ge- 
rechtshof aanvangt." 
„De  Hervormde Kerk" zet boven deze be- 
schouwing de volgende koppen: 

„Een speeldocumentaire over mannen, die 
niet wisten dat zij helden  waren". 

„Eindelijk een goede Nederlandse film". 
Wij zijn uiteraard dankbaar voor een derge- 
lijke ontvangst van onze film. Vol belang- 
stelling wachten wij op de reacties van het 
publiek nu de film in de komende weken 
haar tocht door Nederland gaat aanvangen. 

BARBERTJE  MOET HANGEN 
(i»crfo(g van pag. 2) 

na veel gepraat genoegen met slechts 
f 1500.—; Lager kon hij niet gaan, geen 
cent: dan moest men zich maar tot een ander 
wenden. En dat beroept zich op „de hitte van 
de strijd". Het is ergerlijk." 
Wie deze dingen weet leest het schone citaat 
uit de brief van Mr. Dr. Deken „Que la libé- 
ration  était  belle     sous   la   domination 
boche", met andere ogen. 
„Wat was de bevrijding mooi  onder de 
Duitse overheersing." Hieruit spreekt toch 
wel de ongezonde mentaliteit van mensen, 
die niets gezien en niets geleerd hebben. 
Mensen, die tijdens de bezetting angstvallig 
verborgen leefden en nu te koop lopen met 
hun dapperheid, die hen ertoe bracht „hun 
post niet te verlaten, omdat ze zich geroepen 
voelden aan hen toevertrouwde belangen te 
redden en voor nazificering te vrijwaren." 
Nu moet ge niet menen, dat Mr. van Op- 
pen geen goed advocaat is. Integendeel. Hij 
weet het juiste psychologische moment te 
kiezen voor zijn beweringen. Het Militair 
Gezag is in discrediet. Wat over het gevoer- 
de beleid van het M.G. aan het licht geko- 
men is mag weinig fraai heten. Wie op zulk 
een moment stenen aandraagt om de „steni- 
ging" VQÜedig te doen zijn, kan van succes 
verzekerd zijn. En wanneer men dan een be- 
paalde persoon nog eens extra wil treffen 
behoeft men zijn naam maar in verband met 
dat M.G. te brengen. Succes verzekerd. 
Jammer voor Mr. van Oppen, dat er nog 
altijd getuigen a décharge zijn, die hem de 
stenen stuk voor stuk uit de handen kunnen 
slaan. AD 

1)  „Wat   was    de   Republiek   mooi    onder   het 
Keizerrijk"   —   „Wat   was   de   bevrijding   mooi  
onder de overheersing van  de Mof". 



Willem Fredcrik jonkman 
Lei aar 

Geb.  10-11-1893 te Foxhol 
O er/. 18 3-1945 te Buchenwald 

Auke Heider 
Houthandelaar 

Geb. 20-6-1896 te Dokknm 
Vermist in Duitsland 

A 
Wessel Voerman 

Expeditenr 
Geb.12-12- WMteSteentvijkerwold 

Vermoedelijk over,eden eind 
April 19H in Duitsland. 

Abraham Dekker 
Electrotechmcus 

Geb. 29-2-1888 te Amsterdam 
Opert. 31-12-1944 te Neuengamme 

johannes van Dricsum 
Goudsmid 

Geb. 23-4-1890 te Perwerderadeel 
OverL 5-2-1945 m Buchenwald 

In Memoriam 
Met dit nummer besluiten Wij voorlopig de herdenking van de gevalle* 
nen der Meppeler verzetsgroep. De In Memoriam-pagina van het Kerst- 
nummer, dat tevens het laatste nummer van ons blad zal zijn, zullen 
wij wijden aan enkele figuren van de Meppeler KP. nl. aan H. Drogt. 

G. Jansen en ]. Toet. 

^^^WN^^^^M^^^^* 

I n het begin van 1943 kreeg Willem Jonkman contact met het verzet te 
Meppel. De werkzaamheden, die hij voor de verzetsgroep Meppcl ver- 
richtte, waren vele, zoals het verzorgen van onderduikers, het verval- 
sen van persoonsbewijzen en het verspreiden van illegale lectuur, ter- 
wijl zijn woning een vergaderadres van de KP was. Daarnaast ver- 
vulde hij de functie van wijkcommandant bij de OD. 
In de avond van de I7de Februari 1944 verliet een KP'er de woning 
van Jonkman. Gewoonlijk ging Jonkman eerst zelf buiten kijken of de 
kust veilig was; deze keer deed hij het niet. Toen de KP'er zijn fiets wilde 
pakken, werden drie lichten op hem gericht en werd hij door drie KK- 
mannen gearresteerd, die hem de woning van Jonkman weer binnen 
brachten. Een dochter van Jonkman zag echter kans de KP'er door een 
achterdeur weer te laten ontsnappen, waarna de KK-mannen — zonder 
succes — hevig schietend tot de achtervolging overgingen. Even later 
keerden de KK-mannen terug en waarschuwden de kapitein van 
politie, een SS'er. Bij de daarop volgende huiszoeking werden radio- 
onderdelen gevonden. Jonkman werd met zijn vrouw en dochter ge- 
arresteerd. Er werd opnieuw, maar nu nog intensiever, huiszoeking 
gehouden, en nu vond men verschillende bezwarende papieren. Jonk- 
man werd via de SD in Groningen overgebracht naar Buchenwald, 
waar hij in Februari 1945 overleed. 
Door de ten huize van Willem Jonkman gevonden papieren, kwam de 
SD achter de namen en adressen van verschillende medewerkers van 
de OD en de Meppeler verzetsgroep. Op 25 Mei 1944 volgde een reeks 
van arrestaties, waarbij in totaal 32 mannen in handen van de SD 
vielen; 9 daarvan zijn omgekomen in Duitse kampen. 
Auke Helder was een van hen. Hij was plaatsvervangend wijkcom- 
mandant van de OD te Meppel, maar daarnaast verspreidde hij illegale 
lectuur, verzorgde hij onderduikers en bemoeide zich ook met de finan- 
ciële steun aan de gezinnen van de ondergedokenen. Bovendien werden 
in zijn huis vergaderingen van de Meppeler verzetsgroep gehouden. 
Ook Wessel Voerman viel de SD in handen. Hij was objectcomman- 
dant van de OD te Meppel en verrichtte daarenboven ook andere 
illegale werkzaamheden, zoals het verzorgen van onderduikers. 
Arbraham Dekker was in 1942 reeds gearresteerd geweest voor het 
verzorgen van Joden; lange tijd had hij toen in het kamp Amersfoort 
moeten doorbrengen. Toen hij vrij kwam ging hij echter met het werk 
door. Hij was sectiecommandant bij de OD en medewerker van de 
Meppeler verzetsgroep. Johannes van Driesom, objectcommandant bij 
de OD, werd eveneens het slachtoffer van de arrestaties. Naast zijn 
functie bij de OD steunde hij de verzetsgroep Meppel, waar dit hem 
mogelijk was. Tot de op 25 Mei gearresteerden behoorde ook Jan de 
Groot, die in 1943 als objectcommandant van de OD was aangesteld. 
Hij was tevens medewerker van de LO en stelde zijn woning beschik- 
baar voor onderduikers. Onder hen, die niet uit de Duitse kampen 
terugkeerden, was Johan Lenstra, als alle anderen OD-medewerker 
onder de wijkcommandant Jonkman. Naast dit OD-werk, was hij ook 
lid van de Meppeler verzetsgroep, evenals Hotze de Vries, Hendrik 
Arendshorst en Klaas Nicolai, welke laatste een vooraanstaande functie 
bekleedde in het zgn. OC, het ondersteuningscomité, dat de financiën 
van de Meppeler verzetsgroep regelde. 
Zwaar was de slag, die de SD op 25 Mei 1944 het verzet in Meppel 
toebracht, te zwaarder omdat negen mannen het grootste offer brach- 
ten, het offer van hun leven. 

Jan de Groot 
Manutacturier 

Geb. 16-10-1910 te Meppel 
Overl. 31-5-1945 in Theresienstadt 

Johan Lenstra 
Apothekersassislent 

Geb. 25-2-1918 te Zwolle 
Overl. 14-4-1945 in Buchenwald 

«w» 

Hendrik Arendshorst 
Ambtenaar 

Geb. 2I-I-IS99 te Meppei 
Overleden eind April 1945 in 

Theresienstadt. 

Klaas Nicolaï 
Deurwaarder 

Geb. 9-7-1899 te Rumetwola 
Overl. tijdens transport van 
10 April 1945 naar Dauchau 

Hotze Alb. Eilco de Vries 
Banketbakker 

Geb.  19-4-1910 te Steenwijk 
Overl. 19-11-1944 te Buchenwald 
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Welke yermoeide huïsyrouw 
bereikt de Pietérsberg ? ? ? 
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Deze vier vermoeide huisvrouwen willen 
graag een tijdje uitrusten op de Pietérs- 
berg, het ontspanningscentrum voor 
rustbehoevende huisvrouwen te Ooster- 
beek. Eén van hen kan er helaas maar 
komen .... er is niet genoeg ruimte. 
U moet haar helpen de weg te vinden. 

Wat U moet doen 
Schrijf op een briefkaart welke huisvrouw 
de Pietérsberg kan bereiken. Plak boven 
het gewone porto minstens 40 cent 
extra en adresseer de briefkaart aan 
DE   PIETÉRSBERG  te  Oosterbeek. 

U moogt Uw oplossing natuurlijk ook 
op een girobiljet schrijven en het geld pef 
giro overmaken  (gifonummet 492458) 

Hoe U nog meer kansen hebt 
Plakt U 40 cent extra, dan hebt U één 
kans. Plakt U 60 cent, dan hebt U twee 
kansen. Voor ieder dubbeltje meer dan 
60 cent hebt U nog een kans meet. Als 
U een gulden extra plakt, hebt U d"5 

zes kansen! Méér dan één gulden moogt 
U niet plakken - dart moet U weer een 
nieuwe briefkaart (of girobiljet) nemea 
en weer bij 40 cent beginnen. 

Wat Uw beloning kan zijn 
Als U op deze wijze meewerkt aan de instandhouding van 
dit tehuis, kunt U de volgende prachtige prijzen winnen: 

1' prijs: Een gloednieuwe Fiat automobiel (zuinig - loopt 
20 km op 1 liter benzine !) 

2* prijs: Een complete linnen-uitzet (waar krijgt U die 
op het ogenblik ?) 

3'prijs: Een zit-, eet- of slaapkamerameublement naar 
eigen keuze.   , 

Verder een radio, een fiets, electrische apparaten, textiel- 
goederen, dozen sigaren (Vader ook meedoen!) knotten wol, 
huishoudelijke artikelen enz.  enz., kortom vele waarde- 
volle prijzen. '   ' ^ 

Uw oplossingen moeten voor 3 November 1949 
gepost  zijn  aan  de   Pietérsberg  te  Oosterbeek 

ze zxtmge Fiat 
Kan  v0or 

40 cf 
'w e&ndom      ' 

■worden! i 

Guvdgekeurd htj  hrsluil. van  de  Minisier van JusMte dalo J0-5-'49, 2e afd. A No: zofS 

"^ „Uan dlM&ij. en. uun, U&ïbe 
Uaatt men ÜJiaad faf 
Van der Sterre" 

LITHO "ZAANLANDIA 

ZAANDIJK 

OFFSETDRUK 
>f  STEENDRUK 

CARTONNAGE 

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

STICHTIHfi '40'45 
ie 

Giro 194045 
Bank HOPEiCo.,Adam 

Kou op de borst 
IMIJNHARDTI 

HULSTKAMP, 
tffS 

* Z.O. Genever 
* Likeuren 
* Dry Gin 

1    Beraselaan 322, tel. 46294 ) i»_M,__j-a-_ 
1    Stadhoudersweg  106, tel. 46274 \ Rotterdam 
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

FEL.  32239 
SINGEL 281   AMSTERDAM-C 

PE8I0DIEIEH EM 
HANDELSDRUKWERK AaBe  Wollenstoifen-  en  Woïlendekenfabrieken   N.V.  Tilburg   ■  Holland 
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KLEINHEID VAN  GEEST 
'r zijn „kleine" mensen, die 

zich „groot" en „grote" mensen, 
die zich soms zeer „klein" gedra- 
gen. 
Kleinheid van geest herinnert ons 
aan de gevallen en steeds zwakke 
natuur van de mens; grootheid van 
geest aan de adel van de christe- 
lijke natuur, die het lagere streven 
in de mens weet te overwinnen. 
Klein van geest mogen wij iemand 
noemen als hij geen begrip, mede- 
leven en waardering koestert voor 
zijn medemens; als hij alleen maar 
rekening houdt met het eigen be- 
lang en niet met het belang van 
anderen. Volgt men als levens- 
systeem „mijn wil is wet", dan zal 
men onvermijdelijk tekort schieten 
aan grootheid van geest, die juist 
wel en zelfs gaarne rekening zal 
houden met de opinie van een an- 
der, vooral als deze goed gefun- 
deerd is. 
Laat men zich voortdurend heen 
en weer slingeren door sym- 
pathieën en antipathieën, waardoor 
men aan de ene mens te veel geeft 
en aan de andere tekort doet, dan 
demonstreert men daardoor een 
bekrompenheid van opvatting, ge- 
paard met gemis aan objectiviteit. 
Een van dê grievendste wijzen 
waarop deze funeste kleinheid tot 
uiting komt, is de geestelijke onder- 
drukking van de ene mens door de 
andere. Wij bedoelen hier op de 
eerste plaats: de geestelijke onder- 
drukking, zoals wij die tijdens de 
bezetting ondervonden met een 
satanische climax tot in de concen- 
tratiekampen; de geestelijke slaver- 
nij en dwangpositie, die de vijand 
ons trachtte op te dringen in de 
ontkrachting van de waarheid, zo- 
dat leugen, bedrog en verraad een 
hoogconjunctuur beleefden. Maar 
wij bedoelen op de tweede plaats 
niet minder, de kleine, geniepige, 
dagelijkse, geestelijke kwellingen, 
die de mensen elkaar aandoen. De 
min of meer openlijke afpersingen 
van de geest, waarbij de een misse- 
lijk wordt en de ander langzaam 
gaat denken aan een minderwaar- 
digheidscomplex. U kent allen wel 
de - quasie vriendelijke stekelig- 
heden en de gepoederde hatelijk- 
heden, de spotlachende zinspelin- 
gen en de tergende complimentjes, 

die aankomen als kaakslagen en 
vaak meer pijn doen dan onbehou- 
wen  grofheden  van  een  ijsbeer- 
natuur. 
Hierin toont de kleinheid van geest 

verhouding tussen God en een 
ziel? Het is toch wel een verbazing- 
wekkende aanmatiging als een 
kleine mens op Gods rechterstoel 
probeert te kruipen. 

r' 
Kleinheid van geest is en blijft steeds een minder- 
waardig en onmaatschappelijk verschijnsel, waarvan 
wij ons zo ver mogelijk dienen te distanciëren, te 
meer omdat het volledig in strijd is met de waar- 
achtige geest van de illegaliteit, die wij dienen te 

eerbiedigen. 

zich op een onbarmhartige manier, 
die we niet scherp genoeg kvmnen 
laken. Mensen die zich eraan 
schuldig maken, verliezen de lief- 
de, de achting en waardering van 
hun huisgenoten, familieleden, 
vrienden en andere relaties. 

Kleinheid van geest geeft een 
beeld van innerlijke verwron- 

genheid, dat vaak hand in hand 
gaat met oneerlijkheid en ontevre- 
denheid. Hèt vormt steeds een 
wrange ontdekking als het ge- 
sproken of geschreven woord van 
een mens hiervan getuigenis af- 
legt. 
Nochtans komt dit maar al te vaak 
voor. Op menig levensgebied van 
onze samenleving stoot men op dit 
liefdeloos en ergenis verwekkend 
verschijnsel. Zo ondervonden wij 
tot onze grote ontsteltenis, dat som- 
mige mensen in de laatste tijd, de 
moed „durfden" op te brengen om 
de godsdienstige overtuiging van 
bekende en respectabele figuren in 
twijfel te trekken en in opspraak 
te brengen. 
Zonder het minste gevoel van 
schaamte en verantwoordelijkheid 
probeert men voor het voetlicht van 
de publieke belangstelling iemands 
doopkleed uit te trekken en wijst 
men met de vinger naar zijn 
schamele naaktheid, die echter niet 
zo schamel noch zo naakt is als de 
droevige figuur van de openbare 
aanklagers in het kleed der 
Farizeeërs. 
Wie  durft  te  oordelen  over  de 

Geen wonder dat Anton van Duin- 
kerken reeds een paar maal op dit 
liefdeloze verschijnsel de aandacht 
vestigde en dit terecht met scherp- 
te en verontwaardiging afwees. 
Het is zo gemakkelijk om iemands 
godsdienstige overtuiging in twij- 
fel te trekken of om iemand in poli- 
tiek, artistiek of ander opzicht in 
opspraak te brengen. 
Maar wie kan het leed en de 
schade overzien, wie de nasleep 
van gevolgen soms jaren daarna. 

Onder dezelfde titel willen wij 
ook wijzen op het onverant- 

woordelijke geschrijf over de ver- 
schillende vormen van de voorma- 
lige illegaliteit of de diverse ver- 
zetsorganisaties. Slechts noodge- 
dwongen heeft „De Zwerver" in 
de loop van de tijd meerdere publi- 
caties besproken en van rechtzin- 
nig commentaar voorzien. 
Zelden hebben wij meer kleinheid 
van geest ontmoet dan in de publi- 
caties gewijd aan het verzet, waar- 
in historische zin, objectieve visie, 
critische blik en psychologisch in- 
zicht totaal gemist werden. 
Nu gaat er stellig onder een zó 
demonstratieve kleinheid van geest 
heel wat meer schuil dan de ge- 
laakte kleinheid. 
De illegaliteit kan het definitief 
oordeel over het verzet met een 
gerust hart overlaten aan de tijd 
of de historie. En het is onze per- 
soonlijke rotsvaste overtuiging, 
dat na de tijdsdistantie verkregen 
te hebben, het historisch oordeel 

heus niet mild zal denken over de 
geschriften van de heren, die om 
welke duistere redenen dan ook, 
niet alleen de illegaliteit maar voor- 
al de natie een laatste trap meen- 
den te moeten meegeven. Want 
hun ondermijnend geschrijf, dat 
soms tot het walgelijke toe vervalt, 
zal duidelijk in strijd blijken te zijn 
met het oordeel van integere natio- 
naal en internationaal hoogstaande 
persoonlijkheden, burgelijke en 
kerkelijke autoriteiten, aan wier 
woorden meer eerlijkheid en gezag 
kan toegeschreven worden, dan 
aan die van de scribenten, waar- 
onder meerdere „bruinaangebran- 
den". De overlevenden uit het ver- 
zet zouden aan verschillende publi- 
caties zeker geen of minder aan- 
dacht besteed hebben, ware het 
niet, dat deze grievend vielen op 
de graven van de overledenen en 
beledigend op de harten van de na- 
bestaanden; dus het hardst troffen, 
de mensen, die de zwaarste offers 
gebracht hadden. 
Houdt echter kleinheid van geest 
wel ooit rekening met piëteit, fijn- 
gevoeligheid en dankbaarheid? 
Meer dan een zogenaamd „gezui- 
verde" journalist en publicist heeft 
alweer pennekrabbels op zijn naam 
staan, die opnieuw bewijzen, hoe 
ongeschikt zij zijn om de openbare 
mening in- en voor te lichten, om 
de lezende massa te vormen en op 
te voeden. 
Terecht schreef een literair criti- 
cus dan ook, niet zonder humor en 
sarcasme, dat de artikelen van een 
dergelijke vermaardheid uit de be- 
zettingstijd, blijkbaar „meer ge- 
schreven zijn voor het genoegen 
van de schrijver, dan voor het ge- 
noegen van de lezer . 

Na de bevrijding heeft de voor- 
malige illegaliteit zelf gepleit 

voor rechtvaardigheid. Christe- 
lijke naastenliefde, vergevingsge- 
zindheid en barmhartigheid. 
Dit was inderdaad geen kleinheid 
maar grootheid van geest. 
De lijdensgeschiedenis van de be- 
rechting en bestraffing, vooral in 
het eerste stadium, komt zeker niet 
voor rekening van het verzet. Dit 
is te wijten aan een complex van 
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CEKBUIS 

Wie   kan ons inlichten? 
In het Duitse nationaal-socialistische literatuur-tijd- 
schrift „Die Literatur" van September 1941, troffen 
we een advertentie aan van de uitgeverij ,,Tiefland 
Verlag, Amsterdam-*Leip2ig". De redactie zou gaarne 
omtrent deze uitgeverij nader ingelicht worden. 
In dezelfde advertentie wordt ook het boek van de 
Duitse emigrant Wolfgang Cordan (een van de 
hoofdrolspelers in de LO-LKP-film) „Spiegel der 
Niederlande"  aangekondigd. 
Na de bevrijding is in Duitsland van de hand van 
de schrijvers Richard Drews en Alfred Kantorowicz, 
onder de titel „Verboten und verbrannt", een zeer 
zorgvuldig bewerkte lijst van Duitse schrijvers, wier 
werk door de nazi's verboden was, uitgegeven. In 
deze lijst komt Cordan niet voor. Wij hebben Cordan 
na de oorlog herhaaldelijk ontmoet in gezelschap 
van te goeder naam bekend staande verzetsstrijders. 
Kan iemand ons daarom inlichtingen verschaffen? 

Naar aanleiding van het bovenstaande arti- 
keltje in het Officieel Orgaan van de Na- 
tionale Federatieve Raad, (V.V.N.) van 
3-9-'49 onder „Berichten uit de N.F.R.", 
mei als titel „Wie kan ons inlichten", heb ik 
mij tot de redactie van genoemd orgaan ge- 
wend en haar verzocht het onderstaande in 
het eerstvolgende nr. van V.V.N, op te ne- 
men. Deze redactie, die geen bezwaar zag 
een verdacht makende vraag over Wolfgang 
Cordan te lanceren, maakt blijkbaar wel be- 
zwaar om een haar toegezonden uiteenzet- 
ting te publiceren, aangezien vijf weken later 
nog nooit een letter hiervan gepubliceerd is. 
Dit is dan ook de reden, dat ik thans de 
redactie van „De Zwerver" heb verzocht, dit 
verweer in  haar blad  op   te  willen nemen. 
In het algemeen wil ik eerst opmerken, dat 
de feitelijke bedoeling van dit gepubliceerde 
verzoek mij niet duidelijk is. Gaat het om de 
uitgeverij „Tiefland-Verlag", waarom dan 
de naam Cordan hierin betrokken; gaat het 
om Cordan, dan was er toch heus wel een 
andere weg geweest om hier naar te infor- 
meren.  Temeer als men schrijft: „Wij heb- 

KLEINHEID VAN GEEST 
(Vervolg hoofdart keti 

oorzaken en onvoorziene omstandigheden, 
die door de illegaliteit wel op de eerste 
plaats betreurd werden. Er is hierover reeds 
zoveel geschreven, dat wij er niet nader op 
willen ingaan. Bovendien is het niet on- 
mogelijk, dat naar aanleiding van het werk 
van de enquête-commissie, ook gegevens be- 
kend worden, die een nader licht werpen op 
de gang van zaken na de bevrijding; terwijl 
een wetenschappelijke historische studie deze 
fase zeker niet zal overslaan. Een critische 
beoordeling zal iedereen „van harte toe- 
juichen, behalve de kleinen van geest, waar- 
onder dan representanten gevonden worden 
van hen, die de vrijheid niet verdiend heb- 
ben, al wordt ze hen democratisch wel ge- 
gund; terwijl het voor de politieke delinquen- 
ten niet zo'n prettige gedachte is, te weten- 
dat zij diezelfde vrijheid „mede" aan de 
„vermaledijde illegaliteit" te danken hebben. 
Het mokkend na-spel, door sommigen be- 
dreven, raakt ons niet. 
Herhaaldelijk is ons als waarschuwing voor 
ogen gehouden, dat we niet spoedig moeten 
vergeten. Daarom komt het ons gewenst 
voor, dat de overheid een waakzaam oog 
open houdt, opdat dit spel niet gespeeld 
wordt ten koste van de natie en de gemeen- 
schap. 

„JAN PATRIOT". 

ben Cordan herhaaldelijk ontmoet in gezel- 
schap van te goeder naam bekend staande 
verzetsstrijders", dan had men zeker die weg 
moeten weten. 
Eveneens doet het tussen haakjes geplaatste: 
„een van de hoofdrolspelers in de LO-LKP- 
film". op zijn minst eigenaardig aan. 
Heus geachte schrijver van dit verzoek, als 
er gestreden moet worden, laten wij het dan 
met open vizier doen. 

Ten aanzien van het Tiefland-Verlag, kan 
ik U mededelen, dat deze gevestigd is aan 
de Leidsegracht 78 te Amsterdam, en dat 
het de schrijver toch niet moeilijk moet vallen 
hierover de gewenste inlichtingen te krijgen. 
Voor wat Cordan betreft, werd en wordt hij 
in oud-illegale kringen in en na de oorlog 
als een uitstekend verzetsman beoordeeld, 
omdat hij gedurende de oorlog actief lid der 
LKP was en als zodanig aan het daadwerke- 
lijk verzet deelnam. Hij bezit derhalve de 
hem toekomende LKP-iegiumatie en werd mt 
dien hoofde bij de LO-LKP-film betrokken. 
Op de lijst van verbrande boeken komt zijn 
naam niet voor, omdat hij ten tijde van deze 
procedure 23 jaren telde en alleen onpoli- 
tieke dichtwerken had uitgegeven. 
Hij heeft echter uit vrije wil Duitsland in 
1933 verlaten en was mede-oprichter en re- 
dacteur van het socialistische maandblad 
„Het Fundament" (Uitg. Mij. Contact, Am- 
sterdam) sedert 1934. Tevens was hij mede- 
werker aan tal van emigrantentijdschriften. 
Zijn fel anti-nationaal-socialistische proza- 
werk: „De Wijzen van Zion", verscheen in 
die jaren in twee opeenvolgende oplagen in 
Nederland en was opgedragen aan de onlangs 
overleden schrijver Klaus Mann. met wie 
Cordan nauw bevriend was. 
Het werk-, „Spiegel der Niederlande", be- 
vat een bloemlezing uit de Nederlandse poë- 
zie van 1880 tot 1939 en was bij het uit- 
breken van de oorlog afgesloten. Het werd 
in het begin van de Duitse bezetting, maar 
voor het in werking treden van de bepalin- 
gen betreffende de Kultuurkamer, uitgegeven. 
Het risico dat de uitgever met de publicatie 
van een boek van de toen ondergedoken 
Wolfgang Cordan (hij was ondergedoken bij 
de dichter A. Roland-Holst) nam, strekt hem 
tot eer en niet tot schande. 
Tegelijkertijd met de „Spiegel", verschenen 
bij dezelfde uitgever de Duitse versies van 
werken van de door de Duitsers gehaatte cul- 
tuurphilosophen Prof. Dr. J. Huizinga en 
Prof. Dr. Kerényi. 
Alle betrokken dichters hebben van te voren 
hun schriftelijke instemming met deze bloem- 
lezing betuigd. Bovendien bevat het hand- 
exemplaar van de Heer Cordan o.m. de vol- 
gende opdrachten: 

„Dank voor dit werk: het brengt ons nader bij 
Tot wat eens droomden George en Verwey." 

M. Nijhoff. 
„Boek, dat twee talen overstraalt. 
En 't onvertaalbare vertaalt." 

, A. Roland Holst. 

„Met bewondering voor zoo onverdroten toe- 
Wijdin9-" .        P. C. Boutens. 
„Duitschland op zijn best." Ed. Hoornik. 

Tot zover enkele leiders van het cultureel 
verzet. 

De nationaal-socialistische Nederlandse pers 
viel terwille van inleiding en keuze, dit boek 
op het hevigste aan en toonde.zich opgewon- 
den over het bewust negeren van „onze volk- 
sche dichters". 
En het Nationale Dagblad eindigde zijn felle 
tirade met in wezen dezelfde vraag als U: 
„Wie is deze Cordan"?l 

..FRANS-I" 

Het woord is aan U! 
I n dit blad staat dan de langverwachte aan- 

•»■ Kondiging van het Gedenkboek, dat de ge- 
schiedenis van het verzet in LO en LKP be- 
schrijft en waarin de gevallenen dier organi- 
saties  herdacht  worden. 
Het geduld van onze lezers is op dit punt 
wel lang op de proef gesteld, maar niemand 
zal het ons toch euvel duiden, dat we de 
degelijkheid niet aan de snelheid van ver- 
schijnen hebben opgeofferd. 
Vanzelfsprekend is dit boek bestemd voor 
geheel ons volk, juist zoals de LO-LKP- 
film. Toch is er enig verschil. Met de film 
hebben we in de eerste plaats het gehele Ne- 
derlandse publiek willen bereiken; het ge- 
denkboek is allereerst bestemd voor de kring 
van medewerkers, die in en tezamen met de 
LO en de LKP het verzetswerk ten behoeve 
van de onderduikers mogelijk maakten. 
Hun geschiedenis staat in dit boek beschre- 
ven; het verzet, waarvan zij deel uitmaakten, 
gevoegd in het grote verband van de strijd 
om de vrijheid van ons land. 
Voor hen en voor hun kinderen, en vooral 
voor de nagelaten familie en de kinderen van 
onze gevallen vrienden zal dit boek — zelfs 
afgezien van de historische en literaire 
waarde — een dierbaar bezit zijn, een boek, 
dat de eigen strijd weer leert zien als een 
geschenk, een voorrecht; dat het offer van 
een gevallen vader doet zien als een ver- 
plichting in eigen leven; dat hen, die ge- 
spaard bleven, ertoe zal brengen, hun kin- 
deren daaruit te leren, wat in tijd van nood 
de gehoorzaamheid aan God en de trouw 
aan het vaderland vordert. 
In deze medewerkerskring hoort dit boek in 
de eerste plaats thuis; ook daarbuiten en 
liefst op zo ruim mogelijke schaal verspreid; 
maar allereerst willen wij dit boek zien in 
de kast van hen, voor wie deze geschiedenis 
een stuk van hun eigen leven is. 
Het uiterste is gedaan om de prijs van dit 
boek laag te houden en in de wijze van be- 
taling het publiek ter wille te zijn. 
Wij geloven, dat Uw verwachtingen hoog 
gespannen zijn. U kunt aannemen, dat ook 
onze verwachtingen — zij 't in ander opzicht 
r— hoog gespannen zijn. De samenstelling 
van dit boek hebben wij als een roeping 
gezien. En die roeping is niet vervuld als het 
boek af is, maar als het gelezen zal wor- 
den, als het zal werken onder ons volk. 
En dat zal ons uit de verkoop moeten blijken. 
Daarom zijn onze verwachtirtgen van die 
verkoop hoog gespannen. Wij hebben U 
niet teleurgesteld. Dat blijkt U uit de aan- 
kondiging en wij durven met stelligheid te 
zeggen, dat 't U ook zal blijken uit de in- 
houd. Stel nu op Uw beurt onze verwach- 
tingen niet teleur en schrijf zo spoedig mo- 
gelijk in op dit boek. 
't Is misschien wel een vreemde manier om 
een boek aan te bevelen, wat te openhartig, 
zakelijk wat te onhandig. Dat zal wel, maar 
wij zijn ook niet op een handeltje uit, wij 
spraken de vriendenkring uit het verzet aan. 

LO-LKP-STICHTING. 
V. 

Ingezor.den mededeling) 

Natuurlijk wilt U straks 

„Het grote gebod" 
bezitten! 

Schrijf hieronder Uw adres, knip uit en verzend aan 

Boekhandel W^ Karssen 6 Zoon 
te Bodegraven* 

en op de dag van verschijnen kunt U het tegemoet 
zien.     Naam    

Adres      
Woonplaats     A r 



CHINA: VOLLEDIGE RAMP 
door 

Joop Koning 

r 
W; ■ ij kunnen het niet langer verhelen, dat wij 

diep geschokt zijn door de keer, die de ge- 
beurtenissen in China hebben genomen. China, 
het land, dat wij steeds met een zekere piëteit 
hebben beschouwd, is ten prooi aan een werke- 
lijke en meedogenloze oorlog. Dit land met een 
cultuur van misschien wel vijftig eeuwen, met 
een beschaving, ouder dan enige Westerse, heeft 
van oudsher geleden onder oorlogen, overstro- 
mingen, hondersnood, ziekten en andere plagen 
en lijdt nu wederom onder een burgeroorlog, 
waarvan het tragische is, dat de vijand, het com- 
munisme, de beste papieren op de overwinning 
bezit. 
Hoewel de westerling nog vreemd staat tegen- 
over dit land, dat gedurende eeuwen in een on- 
doordringbare en ontoegankelijke beslotenheid 
leefde en alle vreemde Invloed angstvallig trachtte 
te weren door het optrekken van de kolossale en 
bekende Chinese muur, Is het waas van geheim- 
zinnigheid, dat het vroeger omhulde, goeddeels 
opgetrokken. Het imperialistische westen heeft 
in de loop van de 19e eeuw, deels met geweld, 
deels met sluwheid, maar veelal onrechtmatig, 
dit land opengebroken en de mogendheden heb- 
ben elkaar wild verdrongen, om zich in deze 
bakermat van eeuwenoude Oosterse cultuur 
posities te verschaffen. Grof onrecht is China 
aangedaan, toen zijn havens met dwang en ge- 
weld door het Westen werden „opengebroken". 
Onrecht scheen China's lot te moeten zijn, einde- 
loos onrecht. Altijd grauwe armoede en hard wer- 
ken en daarbij onafgebroken oorlog was het lot 
van het arme boerenvolk. En alsof dit wrede lot 
met China's historie onafscheidelijk verbonden 
is, spoelt nu de rode springvloed over dit onmete- 
lijke land. In John'Heartfield's „China awake" 
vonden wij eens een prent, waarop een Chinees 
gevangen en gekluisterd in zware koorden neer- 
ligt en zich smachtend tracht op te richten, alles 
tegen een achtergrond van rook en tanks en een 
brandende tempel. China's lot door de eeuwen 
heen ten voeten uit' 

^-—i.Liia is aoor het traditionele overwicht van 
^—zijn beschaving het kernpunt en centrum ge- 
weest van het gebied, dat men Oost-Azië noemt 
en dat Japan tevergeefs getracht heeft te vereni- 
gen onder het gezag van zijn goddelijke keizer. 
Het zgh. „Koninkrijk van het Midden" heeft van 
oudsher vooral door zijn culturele leiding inspi- 
ratie en invloed uitgeoefend op zijn omgeving. 
Juist hierom is de zege der communisten in 
China zo fataal: nog steeds immers oefent China 
een onpeilbare invloed uit op de volken, die sinds 
eeuwen zijn culturele leiding erkend hebben, en 
de communisten onder deze volken staan onder 
meer directe invloed van China dan van Rusland. 
De faam van de overwinningen der Chinese com- 
munisten heeft hun een groot prestige geschon- 
ken onder de Oost-Aziatische volken. 
Het communisme in China is geen verschijnsel 
van na de tweede wereldoorlog. Het had zich 
reeds lang vastgebeten in dit schone. Oosterse 
land. Het had naarstig gezocht naar zwakke 
plekken in de Chinese maatschappij, zoals een 
bokser of tennisspeler zijn tegenstander aftast 
naar zwakke plekken om hem juist daarin te 
treffen. En de zwakke, kwetsbare plaats in de 
Chinese maatschappelijke structuur was de boe- 
renstand, die een aanmerkelijk groot volksdeel 
omvat. De boerenbevolking leefde tengevolge van 
het oude feodale stelsel en de onbeperkte macht 
der grootgrondbezitters in een grauwe, uitzicht- 
loze armoede en hier ontdekten de communisten 
de troef, die zij wensten uit te spelen. Zij beloof- 
den agrarische hervormingen op grote schaal, die 
de levensvoorwaarden van de landman in China 
met sprongen zou verbeteren. Het is daarom niet 
verwonderlijk, dat men gaarne de Chinese com- 
munisten een andere maatstaf van beoordeling 
aanlegt dan hun collega's in Rusland en geneigd 
is, hen met meer welwillendheid te beschouwen. 
Br bestaat in de wereld nogal verschil van me- 
ning omtrent hun karakter, doel en betrekking 
tot Sovjet-Rusland. Vaak is de mening geuit, dat 
zij geen echte communisten zijn maar alleen 
radicale agrarische hervormers met een typisch 
Chinese versie van het communisme, die weinig 
met Moskou gemeen hebben dan de naam. 
Vaak is beweerd, dat een communistische over- 
winning in China geen of weinig verandering zou 
brengen in China's buitenlandse betrekkingen en 
dat de Westerse naties eenvoudig met het nieuwe 
regiem zaken zouden kunnen doen. Zolang China 

DE   FILM 
Zaterdag a.s. van 19 tot 19.30 uur, zal voor de 
VARA een radio-uitzending gegeven worden over 
de LO.-UCP.-Film. 

ver- 

de 

De klacht van het Nationalistisch 
China op de agenda van de Assem- 
blee der Verenigde Naties, n.L, dat 
de Sowjet-llnie de hand heeft in de 
vestiging van een communistisch 
China, werd door de Russische 
Minister Wisjinski „een klucht en 
een leugen" genoemd. 
Deze klacht is gebaseerd op het 
ChineeS'Russische vriendschapsver- 
drag van Augustus 1945, hetwelk 
o.a. bepaalde; 
1. De Sowjet-llnie en China zul- 

len zich niet met elkanders bin- 
nenlandse aangelegenheden be- 
moeien; 

2. De Sowjet-Unie zal, uitsluitend 
aan de  centrale  regering,  mili 
taire   en   andere   bijstand 
lenen; 

3. De     Sowjet-Unie     erkent 
Chinese      souvereiniteit      over 
Mandsjoerije. 

Mandsjoerije, het industriële hart 
van China werd 6 maanden te laat 
door de Sowjets ontruimd en ... . 
bezet door de Chinese communis- 
ten. Het is de basis geweest van 
waaruit de opmars der Chinese 
communisten is begonnen. 
Wie zich de moeite geeft de ge- 
beurtenissen in China in het kader 
van het geheel en als uitgangspunt 
voor de toekomst te zien, zal zich 
realiseren, dat de ontwikkeling der 
laatste maanden ontstellend en 
rampzalig is. 
China is een debacle voor de stra- 
tegie en de diplomatie van Amerika 
en alle andere democ landen. 
Onze medewerker Joop Konings, 
die reeds eerder in ons blad op 
zeer deskundige wijze enkele bij- 
dragen heeft geschreven betreffen- 
de de grote internationale vraag- 
stukken, geeft ons thans in een 
drietal vervolgartikelen een oriën- 
terend overzicht van het grootste 
drama der jongste wereldgeschie- 
denis: China: Een volledige ramp. 

afhankelijk is van Westerse economische hulp 
is dit standpunt juist. Maar daarna? De uitlatin- 
gen der leiders en de propaganda doen het tegen- 
deel vermoeden. Er Is bijna niets, dat bewijst, dat 
de communisten in China, althans wat de hogere 
leiding betreft, zuivere hervormers zijn, die on'- 
verschillig staan tegenover het dogma van Marx 
en Lenin. Integendeel, hun fanatiek geloof in 
deze leerstellingen en hun bekwaamheid in het 
hanteren van maatschappelijke krachten hebben 
hun huldig succes bewerkt. Wel hebben zij nu, 
zij het tijdelijk, compromis gesloten met het 
kapitalisme, met het onmiskenbare doel, de hulp 
te winnen van de middelklasse, die een onver- 
holen afkeer toont van de corrupte regering der 
Kwo-min-tang. Doch In hun brede wereldbe- 
schouwing zijn zij volkomen orthodox. De rode 
bijbel heeft hen geïnstrueerd over imperialisme 
en kapitalisme. „Amerika is het sterkste der 
kapitalistische landen en beoogt heimelijk de 
verovering van de wereld, dus ook van China, 
welks volk zo fel gestreden heeft voor zijn onaf- 
hankelijkheid." Hun anti-Amerikanisme komt 
voor een groot deel voort uit het feit, dat Ame- 
rika het Nationalistisch regiem en Tsang-Kai- 
Sjek nu hulp heeft geboden, doch het dateert 
stellig niet vanaf dat moment. 
Het bestond reeds langer. Mao Tse-tung's boek 
„De Nieuwe Democratie", dat de beginselen aan- 
gaf van de communistische politieke stategie in 
China, maakte duidelijk, dat het Chinese commu- 
nisme aan de zijde van Rusland stond tegen alle 
kapitalistische staten. Er bestaat natuurlijk de 
mogelijkheid, dat de Chinese communisten,  een- 

maal  in  bezit  van  geheel  China,  zgn.  Titoïsten 
, zouden  worden,  nationale  communisten  dus,  die 
hun aanhankelijkheid aan het hoogste rode gezag 
zouden  vergeten. 
De uitgestrektheid van China en de instinctieve 
trots van het Chinese volk zouden daartoe wer- 
kelijk kunnen bijdragen. Doch hieromtrent valt 
zelfs geen vermoeden uit te spreken. De kans 
daartoe is zo vaag, dat Westerse politici daarop 
zeker niet hun politiek zullen baseren. 

De slechte toestand van de agrarische bevol- 
kingsgroep, de onophoudelijke burgeroorlogen, 

waarin generaals van het oude regiem streden om 
de macht, en voorts de oorlogen met Rusland en 
Japan, waarin het meestal ging om het economisch 
en strategisch belangrijke Mandsjoerije en om het 
bezit van ijsvrije havens (Port Arthur), hebben de 
weg geëffend voor het communisme in China. 
In 1921, vier jaren na de grote Russische revolutie, 
werd in China de communistische partij gesticht en 
een der stichters was Mao Tse-tung, een hoogst 
merkwaardige en invloedrijke figuur temidden 
van de rode woelingen in China. 
De huidige. Intelligente en machtige Chinese 
communistenleider werd in een klein boerendorpje 
in een rijke rijstprovincie in Zuid-China geboren. 
Hij bezocht een kweekschool en liep colleges in 
de economie, wijsbegeerte en letterkunde aan de 
universiteit van de oude Keizerstad Peking, waar 
hij o.m. zijn kost verdiende als assistent-biblio- 
thecaris van de Nationale Bibliotheek. Hij las de 
Chinese klassieken en de levens van grote Euro- 
pese staatslieden en legeraanvoerders en verdiepte 
zich in de werken van Marx en Engels. Als 
functionnaris van de communistische partij zette 
hij een intensieve propaganda op touw onder de 
boeren. Uiteindelijk belandde hij in de top der 
paitij, leidde verschillende locale opstanden en 
vormde eindelijk in de bergen een Sovjet- 
regering. Zqn doelstellingen waren: alle over- 
blijfselen van het feodale stelsel te vernietigen, 
een einde te maken aan het sinister bedrijf der 
rover-generaals en China te verenigen. Dit waren 
ook de doelstellingen van zijn grote rivaal Tsjang- 
Kai-Sjek, die verschillende malen met hem tot 
overeenstemming trachtte te komen. De tegen- 
stellingen tussen deze beide figuren werden in 
de loop der jaren steeds groter. In 1943 verwierp 
Mao de eis van Tsjang tot ontbinding van de 
legers en de politieke organisatie der communis- 
ten. In 1945 voerden zij nogmaals onderhande- 
lingen, doch er werd geen overeenstemming be- 
reikt. George Marshall kwam vergeefs bemidde- 
len. De burgeroorlog was onvermijdelijk en de 
communistische troepen hadden zich reeds in 
Mandsjoerije genesteld. Hoewel de troepen van 
Tsjang aanvankelijk succesvol streden, is thans 
de teerling geworpen en wordt China onder de 
voet gelopen door de legers van Mao, de „Napo- 
leon van China", die echter veel meer politicus 
en tactius is dan werkelijk soldaat. 
Uitstekend ontwikkeld, geschoold in de Marxis- 
tische leer en in de Chinese klassieken, wordt hij 
ook wel de „Lenin van China" genoemd en men 
fluistert zelfs, dat hij een goed dichter moet zijn. 
Even onverbiddelijk als Tsjang vormen deze 
twee persoonlijkheden toch een scherpe tegen- 
stelling. Tsjang is een asceet, die nooit rookt, zel- 
den alcohol drinkt, deels Christen en Confuclaan 
is, die de oude maatschappij niet verzaakt heeft. 
Mao is een kleine, robuste boer, levendig, vol 
humor en een kettingroker. Wat hem een grote 
voorsprong gaf op Tsjang, is het feit, dat hij een 
zeer goed op de hoogte was van de dagelijkse 
problemen van de Chinese boer. Voor zover be- 
kend is hij nooit in Moskou geweest, doch zijn uit- 
latingen bewijzen duidelijk, dat hij een groot ge- 
loof heeft In de Sovjet-Unie als leidster van de 
rode wereldrevolutie. 
Hij is een man, geschoold in de praktijk van het 
leven. Toen hij zijn werkprogram opstelde en zijn 
methoden uitstippelde, veronachtzaamde hij op- 
zettelijk alles, wat de Sovjet-Unie op dit gebied 
gedaan had en nog deed en ging met zijn zin voor 
realiteit uit van de toestanden in een land, dat 
voor 80% agrarisch was. Hij richtte zich recht- 
streeks tot de boeren, hoewel de Marxistische 
theorie slechts de beïnvloeding van de arbeiders- 
klasse kent. Hij verdeelde het grootgrondbezit 
en hief de immense massa van arme boeren uit 
haar diepte van doffe berusting op tot een levens- 
bewustheid. 

Ingezonden mededeling.) 
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WAT ER AAN VOORAF GING: 
Arle, een jongen van de Veluwe, was in '43 
genoodzaakt om onder te duiken en wilde 
toen proberen, in de Biesbosch te komen. In 
Dordrecht vertrouwden controlerende Duit- 
sers zijn (vals) persoonsbewijs niet, zodat 
hij werd meegenomen. Hij zag kans, er van- 
door te gaan en vluchtte een lompenpakhuis 
binnen Eerst ging het naar Sliedrecht, van- 
daar naar Werkendam en door bemiddeling 
van de LO aldaar kwam hij in de Biesbosch 
terecht. 

an het zand van de Veluwe naar de water- 
rijke Biesbosch, was een grote verande» V 

ring. 
Arie kwam terecht in een woonscheepje, waar 
reeds zes onderduikers in huisden. Het duurde 
bijna een week, eer hij een beetje geacclimati- 
seerd was. Hij had enige watervrees en het 
woonscheepje, dat in een kreekje lag tussen 
riet en opgaand rijshout, was naar zijn mening 
verre van hecht. De eerste dagen vreesde 
hij elk ogenblik, dat hij met scheepje en al naar 
de bodem van de kreek zou gaan. 
Hoewel Arie probeerde, zijn watervrees zo 
goed mogelijk te onderdrukken, hadden zijn 
collega-onderduikers zijn angst voor het water 
toch spoedig ontdekt. Hij kreeg de naam 
Zandhaas en bij wijze van ontgroening, deden 
ze de eerste dagen niets anders dan hem een 
groot aantal allergruwelijkste verhalen vertel- 
len over woonschepen, die met man en muis in 
de Biesboschwateren waren vergaan. Arie ge- 
loofde niet alles van hun sterke en somtijds 
wonderlijke verhalen, maar hun gepraat was 
niet bevorderlijk voor het van zich afschudden 
van zijn vrees voor het water. 
Van slapen kwam die eerste nachten niet veel. 
Maar toen hij na ongeveer een week werk had 
gevonden bij een boer, veranderde dit. De 
landarbeid maakte hem vermoeid en als hij 
's avonds in de kleine ark terugkeerde, viel hij 
spoedig in slaap. Arie begon aan het water te 
wennen en raakte vrij spoedig een beetje thuis 
in de Biesbosch. 
Duitsers kwamen er zelden in deze streek, die 
door velen woest en onbegaanbaar genoemd 
werd. Inderdaad, als men de vaargeulen niet 
terdege kende, was het daar een vrij onbegaan- 
baar gebied, waar men niet gemakkelijk .uit 
kwam. Daarom was het niet te verwonderen, 
dat hier mensen en schepen onderdoken toen 
in '43 de Duitse mensenjacht schrikbarende 
vormen ging aannemen. 

Eens waagden Duitsers het toch om tamelijk 
ver in de Biesbosch door te dringen. 
Verraderstongen hadden gefluisterd, dat er 
veel onderduikers verblijf hielden op en tussen 
de platen. De Duitsers gingen op inspectie uit 
bij de ongeveer vijftig boerengezinnen, die in 
dit land van water en modder woonden, doch 
ze hadden geen succes. Men drong met 
schuitjes tot verschillende eilandjes door, 
maar verder dan de Moordplaat, links van het 
Jannezand, kwam'men niet. 
Arie, die juist op zijn eentje met een kleine 
roeiboot een verkenningstocht had gemaakt 
door het Steurgat, zat tussen het riet ten wes- 
ten van de Moordplaat, toen hij plotseling 
recht tegenover hem een gehelmde Duitser zag. 
Slechts het water scheidde hen. 
Arie schrok hevig en zat  ruim   een  kwartier 

'Ingezonden mededeling! 

IVOROL Tanden   blank   en  rein; 
adem fris als morgendauw 

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

V maar  op   het   hart  van   een   mens 
^^^^^"'IHMfc^iil^n m*j Lr 

roerloos weggedoken tussen het riet. De angst 
woelde in zijn lichaam. Pas toen de Duitser 
vloekend aftrok, — waarschijnlijk had hij zijn 
laarzen volgeschept met water — haalde Arie 
opgelucht adem. Even later hoorde hij het ge- 
schreeuw van Duitsers en het geklots van 
roeiriemen, een geluid dat langzaam wegstierf. 
Nooit tevoren had Arie zó goed begrepen als 
thans, dat het water een machtige bondgenoot 
kan zijn. Door het water was de vijand ge- 
handicapt en het vloeken van de Duitser was 
een teken, dat hij het in deze wildernis niet 
bepaald prettig vond om zijn dienst uit te 
oefenen. 
Later dacht Arie er ook over na, hoe het kwam, 
dat hij zo hevig geschrokken was, toen hij de 
Duiser had opgemerkt. Van geen enkel mens 
zou hij schrikken, — maar de verschijning van 
de Duitser had zijn hart sneller doen kloppen. 
Hij herinnerde zich, dat hij op dat moment 

schrokken toen hij plotseling de Duitser zag 
verschijnen, — als het dus was omdat hij een 
ontzettende angst voor de dood had, hoe was 
het dan mogelijk, dat sommige verzetsmensen 
zo heldhaftig voor het vuurpeloton konden 
treden en geen spoor van angst lieten blijken? 
Het geloof maakte sommige mensen tot hel- 
den, wist Arie. Hij kwam uit een Christelijk 
gezin, hij was een trouw kerkganger geweest 
en kende-de Psalm wel, die spreekt over de 
uitkomst, die God bij het naderen van de dood 
kan geven. — Maar dat kan 't niet zijn, dacht 
hij. Het léven is toch heel iets anders; dat laat 
zich niet in volkomen kalmte door de Dood 
overmannen. 
Moest hij eerst nog meer meemaken en vaker 
van aangezicht tot aangezicht met de Dood 
staan en daardoor zijn angst kwijtraken? 
Moest hij dan werkelijk door de wol geverfd 
worden, aleer hij zover was, dat hij niet meer 
kinderachtig zou schrikken bij het plotseling 
verschijnen van een Duitser? 
Arie wist het niet; hij wist slechts één ding: dat 
hij nooit kalm en volkomen rustig voor Duitse 
geweerlopen zou kunnen treden. Neen, hij 
was geen held. Integendeel, hij was bang. 
Bang voor het water, dat hem verstikkend zou 
kunnen omsluiten, bang tevens voor de Duit- 
sers, die hem zouden kunnen neerschieten. 
Bang voor de dood dus. 

"^J a verloop van enige tijd was hij aardig in- 
•L^l geburgerd in de Biesbosch. Hij maakte 
kennis met allerlei mensen, onderduikers zoals 
hij. Hij wist zich te schikken in het primitieve 

vagelijk aan Lien had gedacht en aan zijn vader 
en moeder  en tevens was  hem  flitsend 
voor de geest gekomen, hoe hij eens van verre 
er getuige van was geweest, hoe een hem wild- 
vreemd persoon te Ede door de Duitsers was 
ingerekend. Was hij zo geschrokken, omdat 
die Duitser een vijand was? — Neen, dacht 
hij later, daarom niet. Niet omdat die mof een 
vijand was, maar omdat hij als het ware de 
Dood vertegenwoordigde. Voor de dood was 
hij bang. Leven en dood waren vijanden, het 
leven had bovendien een verschrikkelijke angst 
voor de dood. Maar als hij daarom zo was ge- 

toen hij plotseling recht tegenover 
een geheimae Duitser zeg. 

leven in het woonscheepje en in datgene, wat 
hij genoodzaakt was te missen. Van Lien hoor- 
de hij geruime tijd niets, maar dat veranderde, 
toen hij door bemiddeling van de boer, waar 
hij werkte, contact kreeg met iemand uit Drim- 
melen, aan de overkant van de Bergse Maas. 
Hij kreeg daar een postadres en van tijd tot 
tijd ontving hij nu brieven, die door verschil- 
lende handen waren gegaan, alvorens hij ze 
opende en las. 
Toen de bevrijding nabij scheen te komen en 
de dolle Dinsdag aanbrak, verlangde hij terug 
naar de Veluwe. Bijna alle onderduikers in 



de Biesbosch werden onrustig, want niemand 
had er vrede mee om nog weggeborgen te 
zitten in deze verlaten wereld op het ogen- 
blik, dat de bevrijding van ons Vaderland 
een feit werd. 
Vergeefs probeerde Arie om weg te komen. 
De mannen uit Werkendam, die levensmid- 
delen brachten voor de mensen in de Bies- 
bosch, konden hem om de een of andere 
reden niet meenemen op hun retourvaart. 
Arie was daar narrig over en met een paar 
van zijn slaapjes in het woonscheepje begon 
hij te schelden op „de organisatie, die hele- 
maal niet deugde en de jongens liet stikken 
in riet en modder". 
Pas nadat bekend geworden was, dat de be- 
vrijding stagneerde en dat het regime van 
Hitler zich nog staande hield, al was het dan 
ook uiterst wankel geworden, kalmeerde hij. 
Hij kon nu echter niet meer passief blijven. 
Het werken voor een boer verveelde hem en 
hij voelde zich niet meer in staat om daadloos 
de bevrijding af te wachten. 
In deze dagen kwam hij andermaal oog in 
oog met een Duitser te staan. Bij een boer 
in de Biesbosch kwam men huiszoeking doen. 
Arie, die van de prins geen kwaad wist en 
met een spade op zijn schouder over een 
polderwegje liep, stoijd plotseling voor een 
Duitser, die bij een wilgestruik klaarblijke- 
lijk op zijn kameraden '.vgchtte. 
Met harde stem vroeg de Duitser hem, wie 
hij was. Arie nam de soldaat van het hoofd 
tot de voeten op, alsof hij zijn rivaal met de 
ogen wilde meten. Er was geen spoor van 
angst in hem. 
„Wat wil je van me?" vroeg hij kalm. 
„Haben Sie " begon de Duitser. 
Arie schudde het hoofd, stootte met kracht 
de spade vlak voor zijn voeten in dé grond en 
zei: 
„Ik heb niks. Hoe is het met de krieg?" 
De Duitser gaf geen antwoord. Hij keek naar 
de spa, stak toen een sigaret op, keek links 
en rechts of hij geen meerderen zag en zei 
vervolgens, dat Arie kon doorlopen. 
Dat deed hij. Langzaam trok hij de spade uit 
de grond. Het staal glom in het najaarszon- 
netje. Arie keek er naar e-n liep op zijn gemak 
verder. 
Tien minuten later kon hij niet begrijpen, dat 
hij zo koelbloedig geweest was. Waarom had 
hij geen angst gehad? Hadden de vele en 
lang niet malse verhalen, die hij van de andere 
onderduikers gehoord had, hem beïnvloed? 
Telde het leven hem niet meer zo zwaar? In- 
tegendeel, de hoop op een spoedige bevrij- 
ding had hem zo mogelijk nog levenslustiger 
gemaakt. Arie dacht tenslotte: — Ik ben on- 
verschilliger geworden en daarom was ik zo 
koelbloedig toen de Duitser mij staande hield. 
Niet lang daarna ving in de Biesbosch een 

bijzondere vorm van verzet aan, — een 
verzet, dat gewaagd en heldhaftig was en 
dat in sommige harten een diepe voor kerfde, 
zoals het ploegmes de aarde tekent. Ook Arie 
werd betrokken bij deze vreemde vorm van 
verzet en ook in zijn hart liet het diepe sporen 
na> (Wordt vervolgd). 

Dankbare   Onderduikers 
In Doetinchem werd Zaterdag j.l. een onder- 
duikersreünie gehouden ter gelegenheid waar- 
van ex-onderduikers aan de gemeente een 
drietal glas-in-lood-ramen hebben aange- 
boden. 
Deze ramen zijn ontworpen door de kunst- 
schilder Jan Evers te Amsterdam. 
De ramen stellen voor het binnenrukken 
van de vijand, de ontvangst van de onder- 
duikers in de Achterhoek en de bevrijdings- 
dag. In twee ramen zijn de woorden van 
Jan Campert aangebracht: „Ik wist de taak 
die ik begon, een taak van moeiten zwaar", 
en „Maar 't hart dat het niet laten kon^ 
schuwt nimmer het gevaar". 
Voor de overdracht werd eerst een krans 
gelegd bij het monument voor de geval- 
lenen. 
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"VY/ ie in de gele- 
genheid is het 

werk van de Stich- 
ting 1940-1945 van 
nabij te bezien en 
aandachtig de ont- 
wikkeling gade te 
slaan, die valt het 
op dat het sociale 
element een belang- 
rijke plaats in dat werk is gaan innemen 
Aan ieder die geroepen is op een of andere 
wijze leiding te geven, dringt de noodzaak 
op zich te bezinnen op de vraag of de 
Stichting een speciale sociale taak heeft, 
hoever deze taak reikt én op welke wijze zij 
het best kan worden vervuld. Dit is een 
vraagstuk dat binnen het organisatieverband 
tot klaarheid moet worden gebracht. 
Wanneer we in dit artikel iets zeggen over 
het sociale werk willen we daarop niet voor- 
uitlopen, doch heeft dit slechts ten doel op 
enkele aspecten van dit werk te wijzen. 

Toen '40—'45 haar werk begon waren er 
wel enige grondmotieven waardoor we wer- 
den geleid, waren we bezield met het vaste 
voornemen de invaliden en nagelaten betrek- 
kingen in al hun noden bij te staan, en er 
voor te zorgen, dat zij in dezelfde omstandig- 
heden konden blijven voortleven, maar 
niemand kon toen zeggen hoever het werk 
zich zou uitstrekken, waar het zwaartepunt 
van de arbeid zou liggen en waar de taak 
van '40—'45 een einde nam. 
Een tot in details uitgewerkt plan lag niet 
gereed en dat kon ook niet. Het is-zeker 
juist gezien van de leiding, dat zij het werk 
niet in een keurslijf van voorschriften heeft 
gewrongen, dat de vrije groei en ontwikke- 
ling zou hebben tegengehouden. 
Er bleef ruimte o.ver voor initiatief, voor 
ongedwongen groei, waarbij in de practijk 
kon blijken wat er moest worden gedaan en 
welke problemen moesten worden opgelost. 

De eerste jaren vroegen alle aandacht voor 
het verstrekken van het noodzakelijk levens- 
onderhoud. Alle gevallen moesten worden 
opgenomen, onderzocht en de uitkeringen 
vastgesteld. 
Daarnaast werd veel energie gevraagd voor 
inzamelingen om een stevige financiële basis 
te verkrijgen en enige zekerheid te hebben 
wat we ieder konden geven wat hij nodig 
had. 
Intussen groeide het contact via de mede- 
werkers met de verzorgden, raakten we meer 
vertrouwd met de bijzondere noden der ge- 
zinnen en stonden deze daarin zoveel 
mogelijk   bij. 
We hielpen veelal een oplossing zoeken, 
verleenden bemiddeling, gaven advies en 
trachtten de zaken tot een goed einde te 
brengen. 
In het algemeen kwam er van de zijde der 
verzorgden een zeker vertrouwen, waardoor 
zij gemakkelijker met hun moeilijkheden bij 
'40—'45 aanklopten. 
Aan de andere kant was er bij de Stichtings- 
organen en -medewerkers een grote bereid- 
heid om, als het maar enigszins mogelijk 
was, de verzorgden te helpen. 
Zo is meer. en meer de toestand ontstaan 
dat, na het tot stand komen van een regeling 
voor leniging van de financiële nood, het 
zwaartepunt werd verlegd aaar leniging van 
morele en sociale noden. 
Deze noden kunnen zo verschillend van 
aard en intensiteit zijn, dat er vrijwel geen 
sectoren van het brede maatschappelijke 
leven zijn of '40—'45 komt er mee in aan- 
raking. 
Dit heeft niet nagelaten  een invloed  uit te 
oefenen op het streven en de gedachtengang 
van  de medewerkers der Stichting. 
Steeds gaan er stemmen op de verzorgden te 

helpen in al hun 
moeilijkheden en een 
begrenzing van de 
Stichtingstaak wordt 
in deze nauwelijks 
meer gezien. 
Hoe loffelijk op 
zichzelf het streven 
moge zijn en hoe 
enthousiast velen 

zich ook geven aan wat zij hierin als hun 
taak zien, toch dreigen er o.i. gevaren. 
Indien we daarvoor de ogen sluiten, zouden 
deze én de verzorgden én de Stichting zelf 
kunnen schaden. 
Daar is allereerst het gevaar, waarop we 
reeds in dit blad van 18 Maart j.l. wezen, 
n.1. dat wij ons te veel dringen in het gezin 
en dit als het ware onder onze voogdij stel- 
len. Dit zou blijk geven van een verkeerde 
opvatting van ons werk en onze plaats. Wij 
zouden een taak op ons nemen, die ons niet 
toekomt. 
De leiding van het gezin, de opvoeding van 
de kinderen is in de eerste plaats het werk 
van de Ouders, in het vaderloze gezin van 
de Moeder. Zolang het enigszins kan, laten 
we hen ongestoord aan deze taak werken. 
Dreigt er gevaar voor de goede verstand- 
houding in het gezin, voor de goede opvoe- 
ding van de kinderen, dan mogen wij helpen. 
Let wel, we zeggen niet, dat we dan moeten 
ingrijpen. Dat recht hebben we niet. We 
kunnen slechts de helpende hand bieden 
voorzover dat ons wordt toegestaan. 
Een tweede gevaar is, dat wij een taak op 
ons zouden nemen die te zwaar is, die we 
niet aankunnen. Juist omdat de moeilijkheden 
die om oplossing vragen zo verschillend 
zijn, zouden we over een kennis, inzicht en 
ervaring moeten beschikken, die geen enkel 
mens bezit. 
In de vakpers is de laatste maanden ge- 
schreven over de minimum-eisen voor de 
opleiding tot maatschappelijk werker. Naast 
een zeer brede kennis van sociale en maat- 
schappelijke vraagstukken, van sociografie 
en sociologie, van psychologie en paedagogie, 
(om maar enkele vakken te noemen), is er 
in maatschappelijk werk zoveel specialisatie, 
dat we wel over een uitgebreide staf van 
zeer deskundigen zouden moeten beschikken, 
indien we zelf de voorkomende moeilijk- 
heden op bevredigende wijze zouden willen 
oplossen. 
Als we dit alles als onze taak beschouwen, 
bestaat de kans dat we een jasje aantrekken 
dat ons niet past, dat ons te groot zit. Nu 
staat dat wel niet netjes, maar toch is dat 
het ergste niet. Veel erger zou zijn als we 
adviezen gingen geven, die niet verantwoord 
waren. Het is zeker niet verstandig, zonder 
de nodige speciale kennis te gaan experi- 
menteren, al zou dit met de beste bedoe- 
lingen geschieden. Daarvoor is het leven van 
de gezinnen en hun kinderen te kostbaar. Er 
zouden stukken gemaakt kunnen worden, die 
niet meer te helen zijn. 

Middelburg. (Wordt vervolgd). 
F. HUSON. 
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*   „Ik speelde het Englandspier  * 
Wij hebben de vorige maal de vraag ge- 

steld, of het manuscript van J. Scheie- 
der over het Englandspiel in Nederland een 
uitgever  zou  vinden. 
Het heeft niet alleen een uitgever gevonden, 
van Holkema en Warendorf te Amsterdam, 
het heeft ook niet alleen een weekblad gevon- 
den. Ons Vrije Nederland, ondergronds blad 
uit de bezettingstijd, maar bovendien schijnt 
de Nederlandse Bank dollars beschikbaar 
gesteld te hebben om de uitgave van het boek 
mogelijk te maken. Nu is onze hoop nog slechts 
dat het manuscript geen lezers zal vinden. 
Een ijdele hoop, wij weten het, maar mis- 
schien zijn er nog onder ons, die in kwesties 
van eer hun nieuwsgierigheid weten te be- 
dwingen. In dit opzicht.is het een verblijdend 
teken, dat de aanbieding van het boek, naar 
wij vernomen hebben, in de kringen van de 
boekhandel op sterke weerstanden stuit. Het 
bestuur van de Boekverkopersbond staat ge- 
heel afwijzend tegenover deze uitgave. 
O.V.N, voert argumenten aan: 
Schreieder is vrijgesproken. 
Dat respecteren wij ten volle. Maar alles wat 
de rechter niet straft, is daarom nog niet 
goed. De rechter houdt zich aan het wetboek 
van strafrecht. Maar voor vele zonden kent 
dit wetboek ■— terecht ■— geen straffen. 
Als dat, wat Schreieder in Dauervernehmun- 
gen aan illegale werkers op een krukje en 
in het licht van felle schijnwerpers, en wat 
hij bij executies van illegale werkers gedaan 
heeft, niet strafbaar is bij de wet, dan kan 
't nog een zaak van zelfrespect voor het Ne- 
derlandse volk zijn om deze man en zijn pu- 
blicaties volkomen te negeren. 
Hij alleen kan het Englandspiel ontmaske- 
ren en de twijfel opheffen over de houding 
van onze mannen in gevangenschap door dit 
spel, zo zegt O.V.N. 
Wij geloven daarvan in de eerste plaats 
niets, letterlijk niets. Wat ontmaskerd moest 
worden, is in zijn verhoren, in de verhoren 
en verklaringen van andere insiders, reeds 
onthuld. Maar zelfs indien hij de sleutel in 
handen heeft om ons de geheimen van het 
Englandspiel te verklaren, laat hij de sleutel 
dan in zijn zak steken, want uit zijn hand 
willen wij hem nu juist niet ontvangen. 
Zijn hand is bezoedeld en wij willen onze 
nieuwsgierigheid niet ten koste van alles be- 
vredigen. 
,,Deze artikelenreeks zal boeiend zijn", zegt 
O.V.N. Natuurlijk en daar zal het 'm wel in 
zitten; bij de uitgever en bij O.V.N.; kopers 
en abonné's, die zal het verhaal van Schreie- 
der zeker opleveren. 
Hij  is  een  vakman.  Ook heeft  hij  over de 
mannen van het  verzet een gevestigde me- 
ning.  „Het   Parool"  geeft   in  een uitvoerig 
artikel o.a. verslag van het standpunt. 
,,De Nederlandse illegaliteit deugSe niet voor 
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PAEDAGOGIE 

Het onderzoek . van 400 films in 
Frankrijk wees uit, dat daarin o.a. 
642 roofovervallen voorkwamen, 193 
gevallen van overspel door mannen 
en 213 door vrouwen. Een enquête 
van jeugdige bioscoopbezoekers 
bracht aan het licht dat slechts 1% 
daarvan bezwaar had tegen over- 
spel. Hoe zouden de overigen bij 
zo n opvoeding ook anders kunnen 
reageren ? 
Misschien troost iemand zich pog 
met de gedachte, dat ze de les pas 
over een jaar of tien in praktijk 
gaan brengen. Wij niet! 

<> 

haai werk. Je moet in dit vak geen idealisten 
hebben. Die kunnen het niet. Ze slaan hun 
medemensen te hoog aan. Ze zijn te licht- 
gelovig, te goed van vertrouwen." En even 
verder: „Zij (de illegaliteit) moest het wel 
tegen mij verliezen. In de illegaliteit kwamen 
de principieelste mensen samen. Dat is mis- 
schien erg mooi, maar daar win je niks mee". 
U hoort 't wel, daar is de vakman aan het 
woord; de slimmerd die lacht om de eenvou- 
digen van geest, die zonder routine de strijd 
ingingen en daarom zo gemakkelijk in zijn 
handen vielen. Maar ook de nihilist, die nooit 
zal kunnen begrijpen, dat die eenvoudigen 't 
in het eind toch winnen, omdat ze uit begin- 
selen leven en normen voor het leven erken- 
nen en eerbiedigen, omdat ze het grote ge- 
bod eerbiedigen. 
Op dat punt hebben de Duitsers de Neder- 
landers nooit begrepen en   heeft Schreieder 
zijn gevangenen nooit kunnen volgen. 
En daarom kon geen succes van de vakman 
de nederlaag van het nationaal-socialistisch. 

het Duitse nihilisme voorkomen. 
Nu schrijft deze man boeken, ook een boek 
voor deskundigen over zijn verhoormethode. 
Zo zal hij er wel bovenop komen. . 
Want ook in Nederland vindt hij lieden, die 
met hem willen verdienen aan de erfenis van 
zijn practijken tegen de Nederlandse vrij- 
heidsstrijders. En lezers zal hij ook vinden 
onder de nieuwsgierigen en onder hen, die 
ook slim willen zijn en dat van Schreieder 
graag willen leren. 
Er zit muziek in en 1945 is al weer lang ge- 
leden. 
Ach lezer, U behoeft ons niet te vertellen, 
dat in dit artikeltje van ons geen muziek zat, 
dat we naief zijn, dat 't niets aanhaalt, dat 
O.V.N, met sprongen vooruit zal gaan en 
dat 't boek van Schreieder goed verkocht zal 
worden, beter dan ons gedenkboek. 
Maar we schrijven ook slechts voor de kies- 
keurigen en voor hen, die een zaak van eer 
niet in de handel brengen. 

H. v. R. 

Vissers in troebel water 
De dagbladen hebben volgestaan over de 

geheimzinnige dood van Schallenberg, 
een Duitser, die in de bezettingstijd bij de 
Feldgendarmerie was, doch ook belangrijk 
illegaal werk zou hebben gedaan en later bij 
de PRA en de Fiscale Recherche niet min- 
der belangrijk werk deed. Schallenberg stond 
op het punt, zo zeggen de bladen, het ver- 
dwenen vermogen van de Duitse inkoper 
Mucke te achterhalen. En juist op dat ogen- 
blik vond hij de dood. 
Zelfmoord, zegt de Politie. 
Waarschijnlijk moord, zeggen de bladen. 
En er wordt van alles bijgehaald, waaruit 
blijken moet, dat er thans een groep lieden 
in het zadel zit, die ten koste van alles wil- 
len voorkomen, dat hun ware manipulaties in 
en na de bezettingstijd aan het licht komen. 
We weten niet waar al die bladen hun in- 
lichtingen vandaan halen. Daarover verwon- 
dert men zich al niet meer, sinds allerlei bla- 
den pretendeerden precies te "weten hoe het 
Englandspiel in elkaar zat. Misschien ver- 
wondert U zulks, maar wij beschikken niet 
over de bronnen, waar men blijkbaar maar 
op de knieën behoeft te gaan liggen om de 
zuivere waarheid met volle teugen te kun- 
nen genieten. 
Het zijn geen geringe beschuldigingen, die 
worden geuit, al is men wel zo voorzichtig 
mogelijk met het noemen van namen. Men 
beperkt zich liefst tot het noemen van de 
namen van hen, die om één of andere reden 
reeds in de kraag gepakt zijn, zoals b.v. de 
Burgemeester van Den Haag. Maar het re- 
sultaat van al dit geschrijf is in ieder geval, 
dat wij ons over niets meer verwonderen en 
langzaamaan het vertrouwen in hen, die 
leidinggevende posities innemen, wordt on- 
dermijnd. 
Wie daaraan meewerkt moet zich -toch wel 
terdege afvragen of de feiten zulks wettigen. 
En als wij al die veronderstellingen en won- 
derlijke combinaties van feiten lezen, dan 
kunnen wij toch niet aan de indruk ontko- 
men, dat al die pers-brouwsels cocktails zijn 
van verdachte samenstelling, dat wie ervan 
drinkt zijn blik eer zal vertroebelen dan ver- 
helderen. 
Wij zeggen niet, dat het onmogelijk is, dat 
er inderdaad lieden zijn, die op allerlei wij- 
zen  trachten buiten  schot  te  blijven.  Maar 

dan zal men naarstig moeten zoeken naar de 
onomstotelijke bewijzen. Met allerlei vage en 
dikwijls dwaze veronderstellingen komen v, ij 
er niet. 
Daar is echter nog een andere mogelijkheid, 
waarvoor wij de ogen niet mogen sluiten. Er 
zijn lieden, wie niets beter ligt dan in  troe- 
bel water vissen. Overal waar zij de aanwe- 
zigheid   van   modder  veronderstellen  roeren 
ze in het ondiepe water om zelf des te beter 
hun slag te kunnen slaan. 
Wat  ons- in   deze   zaak   minstens   evenveel 
interesseert  als  de   gedragingen  van  perso- 
nen, die min of meer vaag worden aangeduid, 
is de vraag wie de mensen zijn, die de bla- 
den aan   al deze   inlichtingen   helpen.   Wij 
hebben  zo  de indruk,   dat  er   lieden  rond- 
wandelen, die niets anders doen dan lekkere 
hapjes  verzamelen,  welke  ze  de  nieuwsrui- 
kende   journalisten    voorhouden.    En    deze 
verhalen komen, meestal vrijwek ongecontro- 
leerd in onze dagbladen. 
Waar wij bevreesd voor zijn is dit,  dat er 
een   groep mensen  — misschien zijn het   er 
slechts enkelen —  systematisch bezig is het 
vertrouwen in ons democratisch Staatsbestel 
te ondermijnen. Zij geven nu hier, dan daar 
dat vertrouwen  een   schok  tot   de   mensen 
overal  argwanend   tegenover   zullen   staan. 
Een systeem, dat reeds bij herhaling in   an- 
dere landen is toegepast. Zo wordt de  weg 
naar de chaos voorbereid. 
Men begrijpe ons goed; wij kunnen niet be- 
oordelen of niet hier en daar bepaalde   be- 
weringen   juist  zullen  blijken   te  zijn     Wij 
vertrouwen,   dat Regering en Justitie overal 
waar inderdaad het een en ander scheef blijkt 
te zitten, zullen ingrijpen. Dat is beslist nood- 
zakelijk om dergelijke lieden de wind uit de 
zeilen te nemen. 
Er zal recht moeten geschieden zonder aan- 
zien des persoons. Maar laat ons toch vooral 
de vissers in troebel water in dé gaten 
houden. En maar niet critiekloos aanvaar- 
den wat zij ons trachten diets te maken 

AD. 

(Ingezonden mededeling) 

HOOFDPUNT *< «S 
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 et. 
Mijnhardt Hoofdpijntabletten. Koker 75 et. 



Derk )an te Rietstap 
Landbouwer 

Geb. 7-4 1913 te Ze hem. 
Ge f.  2-3-1945 te Varsseveld. 

In Memoriam 
In dit en hetvoJgend nummer herdenken wij de 
mannen uit Bergentheim, die het offer van hun 
leven brachten in de strijd voor vrijheid en recht. 

Gerrit |an Ormcl 
Landbouwer 

Geb. 13-11-1910 te Dinxperlo. 
Gef. 2-3-1945 te   Varsseveld. 

Geert Salomons Lzn. 
Lanabouwer 

Geb. 10-6-1914 te Hardenberg. 
Gef. 2-3-1945 te Varsseveld. 

Hendrik jan Post 
Arts 

Geb.   18-4-1902 te   Heukelum. 
Gef. 8-3-1945 te Woeste Hoeve. 

Hermannes Schuurman 
Opzichter V.V.O. 

Geb. 25-2-1914 te Haraenberg. 
Gef.   2-3-1945 te   Varsseveld. 

Albcrt Bols 
Opzichter   V.V.O. 

Geb. 19-12-1909 te Hardenberg 
Gef. 2-3-1945 te Varsseveld. 

Cornelis Lucas de Jong 
Ambtenaar P.T.T. 

Geb. 26-7-1921 te Ambt 
Hardenberg.   Gest.  2-5-'45   w 
het Concentr.kamp te Wöbenn. 

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

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

D eeds dadelijk na de bezetting van ons land, leefde onder enkelen 
in Bergentheim de geest van verzet. Als eersten, die niet alleen 

in woord maar ook In der daad, blijk gaven van deze geest noemen we 
Derk Jan te Rietstap en Gerit Jan Ormel. Terwijl we daarnaast direct 
kunnen noemen: Geert Salomons Lzn., docter Post en Kees de Jong. 
In de loop van de tijd vonden ook Mans Schuurman en Albert Bols hier 
een aanknopingspunt, om ons slechts te beperken tot degenen, die ons 
ontvallen zijn. 
Langzamerhand ontstond er een gemeenschap om en tussen deze 
mannen, een gemeenschap, die meer georganiseerd werd toen Trouw 
ook daar haar Intrede deed. Meermalen, ja geregeld vonden de ver- 
tegenwoordigers van Trouw met hun koeriers en koeriersters hier, bij 
te Rietstap en Ormel een gastvrij onderdak. In de loop van de tijd ont- 
wikkelde zich dan ook hier een organisatie, die zich bezig hield met 
allerlei. illegale actie. Tenslotte werd een kring gevormd van de 
N.B.S.-SG waartoe ook behoorde W. v. d. Sluis, G. Griemink, G. 
Luichies, R. Seinen, A. Kremer, en A. Timmerman. (Zie volgend num- 
mer van dit blad.) 
Ontzaglijk veel werk is door eerstgenoemden verzet, waarbij we voor- 
al niet mogen vergeten het aandeel van hun vrouwen. Steeds klaar 
om voor alles te zorgen, waren ook zij de stille krachten waar een on- 
gemerkte, maar niettemin stimulerende invloed van uitging. Later 
in de gevangenis was dit hun mannen nog tot troost en bemoediging. 
En boven dit alles: Ook hun geloof. 
Hun verzet was niet geboren uit een geest van grootdoenerij of van 

avonturieren. Hun doen en laten in de worsteling om de vrijheid werd 
geheel en al beheerst door hun principe van het geloof in God. Hun 
strijd zagen ze als een plicht. Daarom waren ze wars van alle mensen- 
verheerlijking, daar ze enkel deden wat hun opgelegd was. 
Hunkerend hebben ze uitgezien naar de dag der bevrijding; Om weer 
samen met hun g.zin te kunnen leven en werken in een vrij vader- 
land. 
Helaas, 't mocht niet zo zijn. 
In de avond van de elfde Januari 1945 werden Mans Schuurman en 
Albert Bols gearresteerd door de SD, die verblijf hield In het voor- 
malig kamp der NAD te Bergentheim. In de ochtend van de volgende 
dag werd Albert Timmerman, waar het wapendepot der NBS zich 
bevond, van zijn bed gelicht. Samen werden ze naar het beruchte 
kamp „Erica" te Ommen  vervoerd. 
In de loop van de dag werden nog gearesteerd: D. J. te Rietstap, G. J. 
Ormel, G. Salomons Lzn., W. v. d. Sluis, G. Griemink, G. Luichies, R. 
Seinen en W. Berenst. (Laatstgenoemde werd later alleen naar 
Duitsland vervoerd en wist vandaar te ontvluchten.) 
Ook deze allen werden naar „Erica" vervoerd, waar ze veel hebben 
geleden. Vandaar leidde hun weg naar de gevangenis te Almelo. Enkele 
malen ontvingen ze hier bezoek van hun familieleden, totdat ze plot- 
seling werden vervoerd naar de „Kruisberg" te Doetinchem. 
Veel is voor hen gebeden en gewerkt. Toch mocht dit niet lelden tot 
het gwenste dpel. 

(Wordt vervolgd). 
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...HEB JIJ  EEN BROER, IK HEB EEN VRIND, 
EEN VADER JIJ,  IK HEB  EEN  KIND, 
DIE IN DE KLAUWEN VAN  HET BEEST 
TOT IN DE DOOD ZIJN TROUW GEWEEST. 

ZEER KOSTBAAR IS HUN DEEL EN LOT 
IN HET RECHTVAARDIG OOG VAN GOD. 
ZIJ  ZIJN DE DEUREN DOORGEGAAN, 
WAARBIJ   DE WITTE ENG'LEN STAAN. 
HUN LICHAAM IS ALS GRAAN GEZAAID, 
MAAR EENMAAL WORDi DE OOGST GEMAAID 

D. ». d. STOEP 
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De HEERE verblijdde ons met 
de geboorte van een welge- 
schapen zoon 

JAN NICOLAAS 
D. Bremmer 
J. M. Bremmer-Coppoolse 

De Bilt, 2 Oct: A". D1. 1949 
Utrechtseweg 274 

De Heere schonk ons een 
derde zoon: 

EVERT JAN 
H. A. van Apeldoorn 
F. v. Ape!doorn-Kok 

Heerde, „'t Heerdt-Hüus" 
7 October 1949 
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JONGEMAN,  26 jaar, G.G.,   oud-principieel onderduiker, verloofd, zag zich 
gaarne geplaatst als 
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