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•    KAN DE BRUG GESLAGEN ?    • 
Er zijn in ons leven zoveel 

zaken, waar we met Ibsens 
„Peer Gynt" en „de Kronkel" 
zo gaarne omheen gaan. We om- 
zeilen ze en grijpen dat •wat ons 
lokt; dat waarin we ons kunnen 
uitleven; dat waarin we ons vast- 
bijten. 
Dit gevaar bedreigt vooral de 
oud-illegale werker. Het bedreigt 
vooral ons als redactie. Het geeft 
een innerlijke voldoening als we 
weer eens van leer kunnen trek- 
ken, in de wetenschap dat onze 
lezers daarop wachten en er ons 
dankbaar voor zullen zijn. 
Er zijn andere onderwerpen, waar 
je liefst langs heen wilt. Je kijkt 
er een paar maal tegenaan, 
schuift het kregel terzijde. Maar 
soms dringt het zich zo aan je op, 
dat je er niet meer omheen kunt 
en er dwars door heen moet gaan. 
Ook al weet je, dat niet ieder het 
zal begrijpen, dat sommigen zich 
zullen ergeren. 
Van nature schrijven we liever 
over misplaatste barmhartigheid, 
rechteloosheid en begaan onrecht, 
over schijnheilige politieke delin- 
quenten, die hun straatje schoon- 
vegen enz. Het kan volkomen 
verantwoord en juist zijn zulks te 
doen, mits we niet moedwillig 
onze ogen sluiten voor andere 
symptomen. 
Nu komt er al weken achtereen 
een blad op onze redactietafel, 
dat we dikwijls onwillig doorbla- 
deren en met een zeker gevoel 
van onbehagen terzijde schoven. 
Het is ,,de Schijnwerper", een 
weekblad van de gedetineerden 
in de bijzondere strafgevangenis 
te Leeuwarden. Als je het door- 
bladert is je eerste reactie; „Ze 
schijnen het goed te hebben daar 
in Leeuwarden." Sport en ont- 
spanning te over. Hele competi- 
ties organiseren ze. En wie er 
liefhebberij in heeft mag nog een 
krant volschrijven ook. 

Tot we in het nummer van 20 
Aug. een bespreking vonden 

van onze voorloper: „Den Vijand 
Wederstaan". Dat wil je toch in 
elk geval lezen. Wat zullen die 
kerels daarvan nu zeggen? En dan 
treft het je plotseling, dat de 
recensent tracht ons te begrijpen. 

Geen stroopsmeerderij, maar een 
woord   uit   het   hart.   Ook   wel 
uitingen  nog waar je bedenkin- 
gen tegen hebt. 
Dan grijp je naar vroegere num- 

vermoeid en belast zijt en Ik zal 
u verkwikken." 
Het is een oprecht verhaal. Geen 
paraderen met gevoelens, waar- 
van alleen de bedoeling kan zijn 

„Den  Vijand  Wederstaan" gerecenseerd  door 

politieke delinquenten. Een eerlijke beoordeling 

vanuit een  verkeerd standpunt. 
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mers van dat blad, geïnteresseerd. 
Heimelijk misschien ook wel ver- 
langend dingen te zullen vinden, 
waarover je ze ongenadig zult 
kunnen kapittelen. 
Tot je verbazing vindt je een 
artikel, waarin gesproken wordt 
over „grenzen". De schrijver ver- 
telt, dat de nieuwe inzichten in 
het gevangeniswezen één hunner 
de opmerking ontlokte: de gren- 
zen vallen weg. De schrijver ver- 
telt dan van een handbalwed- 
strijd, waarbij een aantal spelers, 
toen de nederlaag dreigde, zich 
even vergaten en teveel gebruik 
gingen maken van hun lichame- 
lijk overwicht. Hij spreekt dan 
van de plichten in het gemeen- 
schapsleven en herinnert aan 
Gods gebod: Hebt uw naaste 
lief als uzelve. Zo bezien krijgt 
de uitdrukking: de grenzen val- 
len weg, een sinistere klank, zegt 
de schrijver. Hij betoogt, dat de 
gevangenen niet zichzelf en hun 
gemeenschap aan het primitieve 
instinctleven mogen overleveren. 
Dan zou de enige noodoplossing 
zijn, de terugkeer tot de oude 
gevangenisvormen. 

Daar is in dit artikel een besef 
voor" de verantwoordelijkheid, 
waarmede de gevangenen zelf 
zich de ontvangen vrijheden moe- 
ten waardig maken, dat verheu- 
gend is. 
Er is een ander, die verhaalt van 
de wanhoop, waaraan hij ten 
prooi is na het Grote Bezoek van 
vrouw en kind. Hij komt er niet 
meer bovenuit en goedbedoelde 
troostwoorden helpen niet. Tot 
hij in zijn cel een stukje papier 
vindt met wat simpele letters. 
Een mede-gevangene schreef 
erop:   „Komt allen  tot   Mij,  die 

bepaalde personen en instanties 
tot een vervroegde invrijheidstel- 
ling te bewegen. 

Een ander artikeltje. De schrij- 
ver vertelt hoe velen hun straf- 
tijd te niet willen doen door te 
praten. Ze leven van het gerucht 
en van dagbladartikelen over 
vervroegde invrijheidstelling. Ze 
hebben overal een verklaring 
voor en trachten alles door een 
gekleurde bril te zien. Sommigen 
echter „tuchten". Ze trachten naar 
geestelijke rijpheid, om eens de 
gevangenis niet alleen in een 
andere gedaante te verlaten, doch 
ook in de vaste overtuiging, dat 
deze tijd voor hen vruchtbaarder 
is geweest dan ze in het begin van 
hun detentie hadden durven 
hopen. 

Als we dat alles gelezen heb- 
ben, lezen -we nogmaals de be- 

spreking van ons verzetsboek. 
Milder gestemd, wat beschaamd 
wellicht. Meer open, maar niet 
critiekloos. Want de recensent 
richt zich rechtstreeks tot ons met 
enkele opmerkingen. En wij wil- 
len daarop een antwoord trach- 
ten te geven. 
De schrijver komt er rond voor 
uit, dat het voor hen, die voor 
een groot deel direct of indirect 
als tegenstanders van de in dit 
boek beschreven figuren zijn op- 
getreden, moeilijk is tot een oor- 
deel te komen, omdat de geschil- 
punten midden in het begrip men- 
selijkheid liggen. Hij wil hier geen: 
„wij wisten het niet" naar voren 
brengen. „In een werkelijkheids- 
besef, dat klaarder was dan het 
onze hebben zij de consequenties 
van    een    politiek    denksysteem 

klaarder gezien dan wij en zijn er 
tegen in het geweer getreden," zo 
constateert   hij. 
Wij citeren verder: „Met deze 
erkenning willen wij niet tekort 
doen aan alle goede wil en al het 
idealisme van, met jname onze 
jongeren, noch aan de pogingen 
van onze ouderen, ordening te 
willen stellen tegenover een zich 
ontwikkelende chabs. Ons falen 
wordt er echter niet door gerecht- 
vaardigd." 
„Het is geen heerlijk, doch een 
waar en daarmede een verschrik- 
kelijk boek," zo zegt de schrijver. 
De bespreking eindigt met de her- 
innering, dat dapperheid en 
plichtsbesef aan beide zijden ge- 
vonden werden, dat men aan bei- 
de zijden voor vrijheid en een 
betere wereld streed. Wat op dit 
gebied aan misverstand heerste 
lijkt hem. te kunnen worden op- 
geheven tussen mensen, die zich 
gaven zoals ze waren en die het 
belang van de zaak zochten. „De 
overbrugging door de noodzaak, 
dat we elkaar nodig hebben, lijkt 
momenteel nog veraf te liggen 
en dreigt, zo ze al tot stand 
mocht komen, geheel fictief te 
zijn, als zij die zich eens tegen- 
standers noemden, elkaar niet 
dieper vinden dan in ten slotte 
samen te brengen opvattingen 
aangaande de politiek en wat 
daarmede samenhangt. Deze ont- 
moeting kan alleen tot stand ko- 
men op de laatste schans, welke 
Europa tegen de chaos bezet 
houdt, de erkenning der mense- 
lijke waardigheid." 

Er zitten in deze beschouwing 
elementen,welke ons verheu- 

gen. Echter ook, die ons be- 
droeven. Verheugend is het ach- 
terwegen blijven van theatrale 
verhalen over misleiding. Er is 
geen pathetisch af zweren van het 
nationaal-socialisme. 
Maar wij missen nog de erkenning 
dat het nationaal-socialisme prin- 
cipieel fout was. De schrijver 
houdt nog vast aan het feit, dat 
de politieke constructies op papier 
gaafwaren.Zolang dat het geval 
is kan er geen overbrugging zijn. 
Wie dat vasthoudt, valt, hoe goed 
zijn bedoelingen mogen zijn, vroeg 

(Vervolg op pagina 2) 
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Slot DE   KANSEN 

Wie nu de vraag zou stellen, hoe ik de 
kansen zie voor een vernieuwing als 

hiervoor werd aangewezen, moet ik antwoor- 
den met het maken van een onderscheid. Im- 
mers, de wettelijke reorganisaties zijn gewich- 
tig, maar brengen ons in de sfeer der politiek. 
Bijna geen terrein is gevoeliger in politiek 
opzicht als het onderwijs. En voor wat de 
interne reorganisatie betreft, moet ik verwij- 
zen naar de opleidingen en naar de eigen 
activiteit der organisaties. Wat dit laatste 
aangaat kan men wijzen op de vernieuwings- 
of verfrissingscursussen die in de kringen van 
het lager onderwijs zich in een talrijke en 
getrouwe opkomst mogen verheugen. Zover 
mij bekend, zijn b.v. 6500 katholieke onder- 
wijzers (van de ongeveer 10.000) deelne- 
mers geweest. Dit is een zeer hoog percen- 
tage, waar men immers de pasgeslaagden en 
de ouderen moeilijk kan brengen tot massale 
deelname, waar men bovendien weet dat een 
zeker percentage nog op andere wijze de 
maatschappij dient (ik denk aan land- en 
tuinbouw en middenstand). 
Ook in het N.O. is een goedopgezette actie 
begonnen. Uit de kringen van het V.H.M.O. 
heb ik hieromtrent geen berichten. Maar de 
vorming van paedagogischc centra in de krin- 
gen van het L.O. in de drie hoofdrichtingen 
ervan, alsmede de neiging tot samenwerking 
tot een bepaalde grens, wijzen er wel op, dat 
wij zeer tevreden mogen zijn. 
En de wettelijke activiteit? Zo juist deelde de 
Minister van Onderwijs mede, dat een wets- 
ontwerp op het kleuteronderwijs nog dit jaar 
kan verwacht worden. T.a.v. het lager onder- 
wijs is een (bescheiden) ontwerp ingediend, 
dat zeker niet een grote vernieuwing brengt. 
Voor het V.H.M.O. schijnt men ver gevor- 
derd te zijn ten departemente, terwijl kort 
geleden een kleine commissie, onder voorzit- 
terschap van Prof. Van der Pott de opdracht 
kreeg, het uitgebreide rapport der hoger- 
onderwijscommissie in een wetsontwerp te 
verwerken. Er is dus perspectief. 

KAN DE BRUG GESLAGEN? 
(Vervolff hoofdartikel 

of laat weer in dezelfde fout. De rassen- 
theorie zal altijd weer leiden tot terreur en 
verschrikking. Elke beperking van het be- 
grip „naaste" tast ook de liefde tot God in 
de wortel aan. Het stelt vroeg of laat weer 
de Übermensch in Zijn plaats. Zij zal eens 
wocr   tic   dictatuur   aan   de   macht   helpen. 
De brug kan slechts gebouwd worden op de 
peilers van de deemoedige schuldbelijdenis, 
dat men in theorie een practijk de Godde- 
lijke en menselijke rechten schond. Dat is 
moeilijk, evenzeer als het voor ons moeilijk 
is te geloven in de gaafheid van hetgeen 
politieke delinquenten trachten op te bou- 
wen. Het kan geen bailey-brug worden, in 
een dag gebouwd Maar als de oprechte wil 
tot het slaan van de brug er is dan zal ze er 
komen. Niet omdat we op de laatste schans 
staan en elkaar in het negatieve vinden, 
want ook de nationaal-socialist zal tegen 
het communisme willen vechten. De peiler 
aan gene zijde zal van hetzelfde materiaal 
en even hecht van constructie moeten zijn 
als die aan deze zijde. Niet omdat wij die 
gebouwd hebben, doch omdat ze opgetrok- 
ken is uit het cement van de goddelijke 
wetten voor het mensenleven. En daarin 
zijn de liefde tot Hem en tot de naaste —• 
ook tot de politieke delinquent — het bind- 
middel. AD. 

Op één moeilijk punt, gelegen op politiek 
terrein, moet ik volledigheidshalve wij- 

zen. In al deze wetsontwerpen zal de finan- 
tiële gelijkstelling tot uitdrukking moeten ko- 
men. Sinds deze voor het lager onderwijs is 
doorgevoerd en gedeeltelijk ook in N.O. en 

DOOR   Dr   JOS.    J.GIELEN J 
V.H.M.O. eveneens sinds 1947 in het H.O., 
kan men zich geen wettelijke regeling denken 
die hiermede geen rekening houdt. De voor- 
standers van bijzonder onderwijs zullen dit 
om redenen van beginsel niet anders kunnen 
accepteren; de voorstanders van openbaar 
onderwijs zullen dit om redenen van demo- 
cratische politiek evenmin willen weigeren. In 
zoverre staan de zaken dus gunstig. In de 
practijk staan wij echter voor de moeilijkheid, 
dat bij een totale herziening het karakter van 
het openbaar onderwijs in het geding zal 
komen. Juist t.a.v. deze tak van ons onderwijs 
bestaat onder de aanhangers wel een com- 
promis, maar geen eensgezindheid betreffen- 
de zijn aard. Terwijl een belangrijke groep 
als hoofdkenmerk ziet, stichting en onder- 
houd van overheidswege, waarmee onafschei- 
delijk naar haar inzicht de universiteit en 
neutraliteit verbonden zijn, is er een andere 
groep die meent dat deze neutraliteit (en 
universiteit) niet bestaan kan. Terwijl de 
ene groep op deze neutraliteit als voorwaarde 
voor universaliteit blijft staan, zijn er anderen 
die neutraliteit een dwaasheid vinden. Zodra 
echter de neutraliteit verlaten wordt, doet 
zich de vraag voor: welk beginsel dan dit 
openbaar zal moeten bezielen! 
En hier lopen de meningen uiteen van huma- 
nistisch tot positief-christelijk. Voor wat het 
laatste betreft doemt dan de vraag op: van 
welke signatuur zal dit positieve christendom 
zijn? 
Ernstige vragen, die het leven van de men- 
sen in de diepte raken en in de practijk be- 
palen! Men kan ze dus niet uit de weg gaan. 
Het is allereerst de taak van de aanhangers 
van het openbaar onderwijs zelf om de op- 
lossing te zoeken. Er is echter geen reden, 
waarom voorstanders van het bijzonder 
onderwijs niet zouden medehelpen bij deze 
studie, want het zou het totstandkomen van 
een hecht pact tussen beide hoofdrichtingen 
zeker bevorderen. 

■\ 7oor alles acht ik echter nodig, dat buiten 
» de.kringen van het onderwijs een waarach- 

tige belangstelling voor deze vraagstukken 
gaat ontstaan. Het onderwijs is zozeer volks- 
belang, dat dit volk zichzelf tekort doet in- 
dien het zo niet onverschillig dan toch met 
een gevoel van onmacht aan deze problemen 
voorbij gaat. Eerst dan ook kan de echte 
sociale waardering ontstaan, die een defini- 
tief einde stelt aan de ogenschijnlijk eeuwige 
salarisstrijd. 
Ik ben mij. wel bewust dat een en ander ook 
geld zal vragen, en ook anderen dan de 
Minister van Finantiën zijn zich van onze 
benarde toestand bewust. Het is echter de 
vraag of daarin niet een reden gelegen is tot 
krachtig aanpakken waar de toekomst van 
Nederland er mee op het spel staat. 

Voor het voortgezet onderwijs van begaaf- 
den vallen bijzondere maatregelen te nemen. 
Het moet binnen afzienbare tijd zó worden, 
dat begaafdheid niet langer halt moet hou- 
den voor een finantiële of geografische bar- 
rière! Het „ruim baan voor allen" moet, met 
handhaving van de verantwoordelijkheid der 
ouders, werkelijkheid worden. Dit is niet al- 

leen een eis van sociale gerechtigheid, het 
is ook een eis van nationale saamhorigheid 
en belang. Verschillende onderzoekingen 
hebben vastgesteld, dat veel begaafdheid 
„verloren" gaat in die zin, dat de kansen op 
hoger ontwikkeling en hoger posities werden 
gemist, omdat de finantiële toestand der 
ouders een onoverkomelijk beletsel vormde. 
Op die onderzoekingen kan ik hier niet in- 
gaan. Voldoende is het vast te stellen, dat 
tussen arbeiders in fabrieken en werkplaat- 
sen, in stad en land, krachten bleken te 
schuilen die hoogstwaarschijnlijk voor zich- 
zelf en voor de maatschappij niet tot hun 
maximale betekenis zijn toegekomen. Deze 
gedachte van „ruim baan voor de begaafden" 
houdt als consequentie in, een gedegen 
wetenschappelijk - verantwoord onderzoek 
(cijferrapporten zijn géén waarborg!) alsmede 
het stichten van echte beurzen! Deze dienen 
ook in méér gevallen dan thans beschikbaar 
te worden gesteld: de maatschappelijke ver- 
schuivingen en finantiële nivelleringen ten- 
gevolge van de oorlog, hebben het aantal 
dergenen die zonder studiebeurs niet meer 
in staat zijn V.H.M.O. of M. Techn. Onder- 
wijs of hoger onderwijs te volgen zéér doen 
toenemen. M.a.w. de mogelijkheid voor 
onderwijzers en leraren, voor ambtenaren en 
technici, om — onder bepaalde voorwaar- 
den — van beurzen voor hun kinderen te 
profiteren, moet aanzienlijk worden vergroot. 

W/ Plicht dat sommige lezers door een 
VV pessimistisch gevoel worden bekropen 

als zij het voorgaande hebben gelezen. Dat 
zou dan tegen de bedoeling en in strijd met 
de toestand van de schrijver zijn! Ik geloof 
in de macht der opvoeding! Niet almachtig, 
is zij toch, bij voldoende samenwerking van 
de naast-betrokkenen, van ongewoon grote 
betekenis voor de vorming van de per- 
soonlijkheid. Maar daartoe dient het intel- 
lectualisme te worden ontdaan van zijn uit- 
wassen, zal het onderwijs veelzijdiger moe- 
ten worden en meer vrijheid gunnen aan de 
scholen, en zullen tenslotte die middelen moe- 
ten worden gehanteerd die in het voorgaande 
werden aangestipt. Voor Nederland hoop ik 
dat het niet-ongunstige perspectief spoedig in 
een bemoedigend feit moge zijn veranderd! 

r 
RESTANTEN   VAN  DE 

HITLERHORDEN 

Officieren van de Duitse generale staf 
hebben in Frankfurt een interessante 
verklaring afgelegd. Ongeveer 100.000 
gewezen Hitlersoldaten vechten op het 
ogenblik in het hartje van vredestijd op 
diverse oorlogsfronten in de wereld. De 
specificatie luidt als volgt: Minstens 
30.000 ex-nazies dienen bij het Franse 
Vreemdelingenlegioen in Afrika, 4.000 
.vechten in Frans-Indo-China, 15.000 
trainen in Rusland, 5.000 zijn door de 
Russen gedwongen te vechten met de 
Griekse rebellen. 6.000 staan in het 
Egyptische leger, 20.000 zijn verspreid 
over Arabië, China, (rood zowel als 
nationalistisch) Irak, Syrië enz. Min- 
stens 15.000 zijn uitgeweken naar Zuid- 
Amerika, en 5.000 dienen„ in Albanië 
en Joego-Slavië. Ook Indonesië wordt 
genoemd, echter zonder opgave van 
aantal. Het zou een interessante op- 
dracht zijn, eens na te gaan, waar deze 
restanten van het Herrenvolk vechten 
in Indonesië. 

V^ 



*    Het beg'on met liet Horst •lied * 

WINTER 1936. Heel de wereld spreekt met verontwaardiging en afschuw 
over de Joden-vervolgingen in Hitler's Dritte Reich, over de concentratie- 
kampen voor Joden en de vernederingen en mishandelingen die deze daar 
moeten ondergaan. De door Horst Wessel gepropageerde vernietiging van 
alle Joden, vastgelegd in het naar hem genoemde afschuwelijke lied, 
begint reeds ontstellende vormen aan te nemen. Dan wordt ter gelegen- 
heid van een nationaal feest in Den Haag een concert gegeven. Hier zijn 
ook Duitse gasten aanwezig en men verlangt dat het mens-onterende 
Horst Wessel-lied achter het Duitse volkslied gespeeld zal worden. De 
toenmalige dirigent van het Residentie Orkest, Dr. Peter van Anrooy, 
weigert als fatsoenlijk man natuurlijk dit gehate lied uit te voeren. Een 
groot gedeelte der orkestleden acht zich eveneens te fatsoenlijk dit ver- 
foeide lied mede te spelen en verlaat het podium. Dr. Walther Boer ver- 
klaart zich dan bereid dit monstrum te dirigeren en met een klein deel 
der orkestleden wordt het ten gehore gebracht. Hiermede verwierf Dr. 
Walther Boer zich voor zijn leven de naam van „Horst Wessel-dirigent". 
Hij heeft zich in deze wel eens verdedigd door te zeggen dat de uitvoering 
van dit lied hem was bevolen. Niemand gelooft echter dat in die tijd 
iemand gevonden kon worden, die een dergelijk met alle begrippen van 
fatsoen strijdig bevel zou durven geven. Overigens is ook niet aan te 
nemen, dat Walther Boer de uitvoering hiervan niet vrijwillig op zich 
nam; zijn anti-semietisme was voordien reeds bekend. 

WINTER 1936. De Nederlandse Joodse dirigent Leo Pappenheim, voorheen 
dirigent van het Stedelijk Orkest en de Stedelijke Opera te Bonn, is uit 
zijn betrekking gejaagd en weet door een snelle vlucht naar zijn vader-' 
land aan de concentratie-kampen te ontkomen. Arm en berooid komt hij 
in Nederland terug, blij en dankbaar dat hij aan de barbaren kon ont- 
snappen. Intussen is het leven voor hem hier niet gemakkelijk. Het door 
Walther Boer gedemonstreerde anti-semietisme is geen op zichzelf staand 
geval, de opkomende N.S.B, draagt daar eveneens toe bij. Desondanks 
weet Pappenheim er zich door te slaan, treed als gastdirigent bij vele 
orkesten op en heeft vooral als dirigent van het toen bestaande Opera- 
Ensemble veel succes. Vooral bij de Arnh. Ork. Ver. werd hij herhaaldelijk 
geëngageerd en hier volgde — na een lange proeftijd — per 1 Juni 1939 
zijn benoeming tot 2e dirigent. Helaas kwam in diezelfde maand voor 
hem een zeer moeilijk moment. Tijdens een concert door de Arnh. Ork. 
Ver. ter gelegenheid van een internationaal zwemfeest te Doetinchem 
waaraan ook Duitsers deelnamen, moest ook het Duitse volkslied met het 
Horst Wessel-lied gespeeld worden. Pappenheim weigerde en bleef weige- 
ren toen het dagelijks bestuur der A.O.V., en in het bizonder de toen- 
malige secretaris toe Water, hem de consequenties daarvan ten aanzien 
van zijn toekomst bij de A.Ó.V. voorhield. Pappenheim bleef bij zijn wei- 
gering, het Horst Wessel-lied is niet gespeeld, maar hier werd de kiem 
gelegd voor een minder prettige verhouding tussen dit bestuur en de 2e 
dirigent,, waarvan hij ook heden ten dage de gevolgen nog dragen moet. 

De nazi-horde heeft oji verraderlijke wijze 
ons land overvallen en na vier dagen 

harde strijd moeten wij het aanzien, dat die 
bende ons land bezet. 
De Joden zien de toekomst met angst en 
beven tegemoet. Ze weten, dat hen hetzelf- 
de te wachten staat als hun ras-genoten in 
Duitsland, als zij niet kunnen uitwijken. Leek 
het aanvankelijk, dat een en ander nog wel 
mee zou vallen, spoedig leren zij dat dit 
slechts misleiding was. 
De anti-semieten in ons land en zij die straks 
profiteurs zullen zijn, beginnen al uit te 
kijken naar begeerde baantjes die nog door 
Joden zijn bezet. Spoedig komt de tijd dat 
de Joden niet meer aan het openbare leven 
mogen   deelnemen. 
Intussen is bij Beschikking van 23 Nov. 1940 
No. 299 I Afd. A.S. voor leraren etc. het 
tekenen van de ambtenaren-verklaring, de 
z.g. loyaliteitsverklaring, ingesteld en voegt 
Mr. Reinink, thans Secr. Generaal van het 
Ministerie van O.K.W. voor de hoofden van 
onderwijs hieraan toe: „Ik verzoek U zorg te 
dragen, dat dit voorschrift, voor zover Uw 
school betreft, stipt wordt uitgevoerd en mij 
bedoelde verklaring in elk voorkomend geval 
aanstonds toe te zenden." 1) 
Bij Beschikking van 17 Oct. 1940 No. 271 
Afd. A.S. moet een opgave van Joodse le- 
raren etc. worden ingeleverd en Mr. Rei- 
nink voegt hieraan toe: „Ik moet U verant- 
woordelijk stellen voor de zorgvuldige uit- 
voering van het bovenstaande en ik vertrouw, 
dat U zult willen medewerken om de ge- 
eiste gegevens ten spoedigste te doen ver- 
zamelen."2) 
Gelukkig is deze medewerking in vele geval- 
len niet verleend. 
De beeltenis van Z.K.H. Prins Bernhard 
moet op last der Duitse autoriteiten uit de 
scholen worden verwijderd. „Ik verzoek U 
aan deze wens. zo spoedig mogelijk ge- 
volg te geven." schrijft Mr. Reinink aan de 
onderwijsinstellingen. 3) 
Dan volgt de instelling  van  de z.g.  Ariër- 

verklaring, waardoor personen van Joodse 
bloede van iedere openbare functie worden 
uitgesloten. Mr. Reinink voegt aan dit voor- 
schrift voor de hoofden van onderwijs-instel- 
lingen toe: „U verantwoordelijk stellende 
voor de zorgvuldige uitvoering van het voren- 
staande, vertrouw ik. dat U zult willen mede- 
werken om dé vereiste gegevens geregeld 
te doen inzenden." *) 

Zo is ook Sem Dresden, de Joodse Direc- 
teur van het Kon. Conservatorium in Den 

Haag, uitgesloten. In deze vacature moet 
voorlopig tijdelijk worden voorzien. Het is 
niet gemakkelijk iemand te vinden die de 
plaats wil innemen van een Joodse collega. 
Als dit verzoek echter tot Dr. Walther Boer 
komt, neemt hij dit onmiddellijk aan; hier is 
de kans van zijn leven! Hij ondertekent de 
Ariër — en de loyaliteits-verklaring en neemt 
— hoewel officier van de Kon. Landmacht 

•-— direct stevig de teugels in handen om een 
Joodse collega te vervangen aan een instel- 
ling waarvan zo juist de naam „Koninklijk" 
moest worden verwijderd. Hij gaf persoon- 
lijk bevel (aan het bureau-personeel) dat de 
voormalige Joodse directeur het gebouw niet 
meer mocht betreden en benoemde ogenblik- 
kelijk leerkrachten in de opengevallen plaat- 
sen van de Joodse leerkrachten Rosa Spier 
en David Meyer, hoewel dit niet noodzake- 
lijk was. 
Dan zoekt hij contact met Dr. Bergfeld, (ver- 
tegenwoordiger in Nederland aan het Reichs- 
Kommissariat van de Reichs-Kulturkam- 
mer) die hij uitnodigde tot het bijwonen van 
een uitvoering en hem persoonlijk het con- 
servatorium rondleidde. Dat enige leraren 
weigerden deze gehate Duitser te ontmoeten 
en bij de ontvangst wegbleven, deed aan 
wederkerig ,,Herr Doktor" voor en na, niets 
af. Intussen tracht Walter Boer niet midde- 
len die niet iedereen zou willen gebruiken, 
zijn waarnemend directeurschap in een defi- 
nitief om  te  zetten.  Dit  gaat  niet  zo vlot, 

Pappenheim keert terug, hij is als door het oog van een naald gekropen 
en aan de gaskamers ontsnapt. Zijn lichamelijke en geestelijke tqestand 
is ellendig, maar spoedig heeft zijn enorme vitaliteit weer overwonnen. 
Hij keert terug, maar wordt bij het bestuur van zijn orkest en zijn Ie 
dirigent Jaap Spaanderman (wiens houding gedurende de bezettingstijd 
zoveel stof deed opwaaien) allerminst met open armen ontvangen. Hij 
heeft succes als Spaanderman wegens de houding van het publiek enige 
tijd niet durft te dirigeren en dat zet opnieuw kwaad bloed. Meer en 
meer wordt Pappenheim achteruit gedrukt en als Spaanderman tenslotte 
bij de A.O.V. weggaat, wordt ondanks al zijn capaciteiten niet Pappen- 
heim in diens plaats benoemd, doch Jan Out, de man die het eerste Front- 
zorg-concert in Nederland dirigeerde, de enige dirigent die de „onder- 
scheiding" te beurt viel voor Mussert en zijn staf in Utrecht een nazi- 
propaganda afgewisseld concert te leiden, die gastconcerten gaf met het 
orkest der Duitse Kamer-Opera etc. Voor deze jonge man, die met hulp 
van het voormalige Depart. van Volksvoorlichting en Kunsten, in de be- 
zettingstijd naar voren kwam, moge het een voorrecht zijn met een 
2e dirigent samen te werken waarvan hij nog heel veel kan leren, voor 
Leo Pappenheim is deze situatie toch tocl zeer pijnlijk. Bovendien wacht 
Pappenheim ook nu nog, ruim vier jaren na zijn terugkeer, op het palaris 
over het tijdvak dat hij gedeporteerd was, het salaris dat in de subsidie 
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maar tenslotte weet hij toch voldoende in- 
vloed te krijgen, dat hem dit gevraagd 
wordt. 
Uit de notulen van het conservatorium vart 
1.3. 1941 blijkt, dat hem door de Commissie 
van Toezicht de vraag gesteld is, of hij direc- 
teur van het /?yA:sconservatorium wil worden. 
Zonder enig voorbehoud geeft hij ten ant- 
woord zulks gaarne te zullen doen. Het uit- 
spreken van de hoop, dat de heer Dresden 
spoedig zal terugkeren en de verzekering 
dat hij dan zijn verbintenis als geëindigd zal 
beschouwen, bleef achterwege. Gelukkig was 
dit ook het geval met zijn definitieve benoe- 
ming, ondanks het feit dat ook zijn zoon 
blijken gaf aan de zijde der nieuwe orde te 
staan door deel uit te maken van het orkest 
der Duitse Kamer-Opera. 
Zijn leraren hadden genoeg van Dr. Walther 
Boer's Pruisisch optreden en Militar-Dizi- 
plin, zij waren in hoofdzaak oorzaak dat de 
benoeming niet doorging. (Met het uitspre- 
ken van hetgeen Dr. Walther Boer achter- 
wege liet, is zijn opvolger Henk Badings zijn 
werk begonnen. Hij wist zich zonder Duitse 
steun bij leraren en leerlingen bemind te 
maken.) 
Ondanks dringende waarschuwing van de 
koerierster Mimi Knage — een dochter van 
Kolonel Knage — en bij hem aandringen dat 
hij zou onderduiken, en deelnemen aan hét 
verzet, ging Walther Boer toen vrijwillig in 
krijgsgevangenschap, want de Kon. Mil. 
Kapel werd hiervan vrijgesteld. 
Met Leo Pappenheim is het intussen droevig 
gesteld. Voor de tweede maal is hij een 
opgejaagd mens. Bij het bestuur van zijn 
orkest vindt hij geen steun, integendeel, hij 
is de eerste Joodse musicus in ons land die 
van het podium geweerd werd. Dan moet hij 
een ster dragen en wordt tenslotte opgepakt 
om de ellende van Barneveld, Vught en 
Theresiënstadt  te  ondergaan. 

1) Mededelingen van het     Depart. van O.K.W. 
7e jaargang,No.6, pag.298. —2) dito pag.300. 

3) dito pag. 305.     -    4) dito pag. 307 en 359. 

was begrepen dat de A.O.V. tijdens zijn afwezigheid ontving. 

Walther Boer komt uit krijgsgevangenschap terug, de manier waarop is 
in Lochem nog steeds aanleiding tot hilariteit.' Hij heeft niet als Pappen- 
heim honger geleden, hij is niet mishandeld, och, hij heeft het eigenlijk 
helemaal niet slecht gehad en heeft nooit in gevaar verkeerd. Zijn gedrag 
als officier van de Kon. Landmacht mocht volgens Kolonel Schmidt te 
wensen overgelaten hebben, hij wordt toch als reserve-majoor, later 
luitenant-kolonel — zij het ongehonoreerd — Inspecteur over de drie 
stafmuziekcorpsen die de Kon. Landmacht nog telt. Als de Ereraden wor- 
den ingesteld, heeft deze man de ongelooflijke brutaliteit daarin zitting 
te nemen, om met een Sieg Heil-componist en nog een paar anderen te 
oordelen over hen die „fout" waren. Dat dit herhaaldelijk tot stevige con- 
flicten en minder fraaie uitlatingen over Dr. Walther Boer aanleiding gaf, 
is wel vanzelfsprekend. Dat deze man herhaaldelijk blijken gaf een anti- 
semiet te zijn, was blijkbaar geen beletsel om ook nog te worden benoemd 
tot Inspecteur van het muziek-onderwijs aan het Min. van O.K.W. en 
adviseur in orkest-aangelegenheden, kortom de muzikale „Führer" aan dit 
Ministerie. Zijn vrijmetselaar zijn, zal hem krachtig hebben geholpen, 
maar toch vraagt men zich af hoe dit alles mogelijk is. Ook hier ervaren 
wij dat „recht" in ons land soms nog een tK>or-oorlogs begrip is. 

HARM. DE JONG. 



Een historisch verhaal over de 
kraak op het bevolkingsregister van 
Haarlemmermeer   te    Hoofddorp. 

DOOR    FREEK 

Hoofddorp, 5 Januari. In het Raadhuis 
heerst een zenuwachtige stemming. De 

meeste ambtenaren zijn „goed". Zij gnuiven. 
Is-t-ie even voor elkaar! 
De edelachtbare burgervader gnuift niet. Hij 
zit voor zijn bureau en rilt. Het is nu een- 
maal geen alledaagsheid om het „lijdend 
voorwerp" te zijn tijdens een overval. Als hij 
er over nadenkt, griezelt hij er nog van. Brrr, 
de rillingen lopen hem over de rug. Zenu- 
wen? Of nog een beetje koud van het nachte- 
lijke avontuur? 
Dan krast zijn pen weer verder over het witte 
papier. Hij-maakt een verslag van de overval. 
Dat moet. Dat is ambtelijk, ook al heeft hij 
alles vanmorgen al telefonisch verteld aan de 
Commissaris van Haarlem en van Amster- 
dam, en aan de Gewestelijke Politie-President 
en aan de Commandant van de S.D. in Am- 
sterdam. Hij kent trouwens het hele verhaal 
al van buiten en kan het nu zo, bijna zonder 
nadenken, uit zijn blote N.S.B.-hoofd op- 
schrijven. Hoeveel maal heeft hij het van- 
morgen al verteld? Eerst een paar keer door 
de telefoon. Toen kwam er bezoek voor hem. 
Anders zou hij met deze visite danig in zijn 
schik zijn geweest. Zulke hoge pieten in zijn 
Raadhuis! De Ortskommandant van Haarlem 
zwaar beritterkreutzt, de commandanten 
van de Feldgendarmerie uit Haarlem en 
Badhoevcdorp en vertegenwoordigers van 
de S.D. uit Amsterdam. Maar nu is het niet 
20 lollig, want als hij het verhaal steeds 
weer moet herhalen, dan vindt hij toch dat 
zijn rol, vastgebonden te zijn geweest aan 
de buis van de centrale verwarming, niet 
zo heel erg krijgshaftig was. En die feld- 
gendarmen kijken zo streng en soms is het 
alsof er om de mond van de S.D.-mannen 
een minachtend glimlachje speelt, alsof ze 
willen zeggen: „Wat ben je toch eigenlijk 
een miezertje, wat heb je weinig gepres- 
teerd". En hij bedoelde het toch zo goed ... 
Zijn pen krast weer verder: 
„Teaen vijf um hedenmoraen is het raadhuis over- 
vallen door 11 of 12 gewapende mannen, welke de 
overgave van het bevolkingsregister eisten, waarvan 
zij zich eerst na geweldpleging en anderhalf uur wer- 
ken meester hebben kunnen maken. De aanval welke 
goed doordacht en m.i. goed voor-georganiseerd was. 
heeft zich als volgt ontivikkeld: 

Zo, nu eerst even rusten en overlezen wat 
hij geschreven heeft. Nou, dat is niet gek, 
de Duitse heren kunnen in ieder geval zien 
dat hij de zaak maar niet zonder slag of 
stoot heeft meegegeven. Dan glijdt z'n pen 
verder: 

Na afkondiging van de verscherpte bepalingen door 
de Gewestelijke Politie-President werd het raadhuis 
dag en nacht bewaakt door een tweetal onbewapende 
mannen, welke mijnerzijds instructies hadden ontvan- 
gen NIEMAND na de kantooruren toe te laten, 
onverschillig van welke zijde komend, tenzij zij zich 
van ie voren voldoende bij de politie hadden gelegiti- 
meerd en aldaar hadden afgehaald het elke dag wis- 
selend wachtwoord. 
Ongeveer kwart voor vijf uur ontving de raadhuis- 
wacht de volgende telefonische mededeling: ..U spreekt 
met de dienstdoende wachtmeester der marechaussee, 
direct zullen enige heren van de Sicherheitsdienst 
zich bij U melden, die de burgemeester dringend wen- 

sen te spreken; zij nemen het wachtwoord mede". 
Enige minuten daarna meldde zich iemand aan het 
raadhuis, die mededeelde, dat de Sicherheitsdienst 
dringend de burgemeester wenste te spreken. Nadat 
hij het wachtwoord Maastricht had genoemd, werd 
de deur door de wachtsman geopend, die enkele ge- 
deeltelijk gemaskerde mannen voor zich zag staan die 
de pistolen op hem richtten en bevalen: „Handen 
omhoog!". Hij werd direct overmand, de handen op 
de rug gebonden, waarna drie of vier gewapenden 
hem naar de telefooncentrale volgden, waar de 
tweede man zat. die eveneens direct werd overmand, 
met vuurwapenen in bedwang gehouden, terwijl een 
ander de telefoonkabel doorsneed. 
De sleutels van het archief, waar elke nacht de meest 
waardevolle materialen werden opgeborgen, bevon- 
den zich bij de wacht. Een viertal mannen, waarvan 
de aanvoerder was gekleed in een bruine leren jas* 
de anderen gedeeltelijk waren gemaskerd met wollen 
shawls, eisten onder bedreiging overgave van de 
sleutels van het bevolkingsregister, hetgeen echter 
niet gelukte. 
Terwijl een der wachtslieden, die aan de stoel zat 
vastgebonden en met vuurwapenen in bedwang'werd 
gehouden, werd de tweede wachtsman verplicht de 
aanvoerder met drie helpers de kamer van de bur- 
gemeester te wijzen, terwijl hij met de revolver in de 
rug werd gedwongen hem aan te kondigen met: 
„Burgemeester, hier zijn enige heren van de Sicher- 
heitsdienst, die U dringend wensen te spreken". Ik 
hoorde in goed Duits zeggen: „Ist der Bürgermeister 
schon  wach?". 
Voor de goede orde vroeg ik de wachtsman of zij 
het wachtwoord hadden gegeven, hetgeen hij na een 
por in de rug met een pistool met „Ja" beantwoordde. 
Bij het openen van de deur stond ik plotseling voor 
drie gewapende mannen, die de pistolen op mij richt- 
ten, en de wachtsman. Mijn eerste gedachte was ver- 
raad, maar veel tijd tot verder nadenken had ik 
niet: ik werd gesommeerd: „Handen omhoog", waar- 
aan ik niet direct gevolg gaf. Terwijl door twee man- 
nen een groot pistool op mij werd gericht, werd ik 
van achteren beetgepakt, mijn mond met een zakdoek 
en een shawl dichtgebonden, het koord van mijn bad- 

HOE  DE  BURGEMEESTER 
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wilden ook al niet meewerken", waarop ik de leider, 
een flinke slanke man van pl.m. 30 jaar, beschaafd 
Nederlands sprekende, met kalmte antwoordde dat te 
doen wat hij als de sterkste meende te moeten doen. 
Aangezien het niet gelukte van mij te weten te 
komen waar de sleutels zich bevonden, vroeg hij mij, 
wie er nog meer in f&t gebouw waren, waarop ik 
hem mededeelde, dat de conciërge en zijn vrouw 
boven sliepen. 
Daarna werd er een met een pistool bewapende man 
naast mij op wacht gezet. De bewaker had het type 
van een goed doorvoede boer, omstreeks 25-30 jaar, 
gekleed in donker colbertcostuum, zonder overjas, 
deukhoed diep in de ogen, kiespijndoek bij wijze van 
masker. 
Na enige tijd vroeg hij mij, of hij mijn pantoffels, 
die naast mijn bed stonden, wilde aanreiken omdat ik 
blootsvoets zat en de verwarming 's nachts bijna uit is. 
Ik weigerde dit aanbod met de woorden: „Als er in 
deze wereld niet meer geleden wordt dan een paar 
koude voeten, dan zou het zo slecht nog niet zijn." 
Wel benutte ik deze gelegenheid om hem te vragen 
mijn boeien wat losser te binden, hetgeen hij vanzelf- 
sprekend weigerde. 
„Het is niet lollig Burgemeester, maar dit moet alle- 
maal gebeuren om de moffen te verjagen", aldus gaf 
hij te kennen. 
Ik gevoelde behoefte om de ijzige stilte en de span- 
ning wat te breken en zei hem: „Gelooft U dan niet, 
dat ook ik op mijn wijze vecht voor het belang der 
boeren en tracht het volk naar een gelukkiger toe- 
komst te leiden?" 
„Met de boeren behoeft U geen medelijden te heb- 
ben, die schoften die duizend gulden voor een mudje 
tarwe durven vragen, deugen niet. Het gaat mij niet 
om Stalin,   Churchill  of   Roosevelt, maar   alleen   om 

Mijn eerste gedachte was verraad.. 

jas. dat nog loshing, weggetrokken, mijn handen ge- 
snoerd en zo bracht men mij naar de centrale ver- 
warming, waaraan ik kort na vijf uur werd vastge- 
bonden. 
In deze positie begon men mij te bewerken met een 
pistool voor de borst en een omgekeerd pistool boven 
het hoofd om de sleutels van het bevolkingsregister 
af te geven, dreigementen uitende, „mij voor mijn 
raap  te  zullen  schieten, want die  krengen  beneden 

de vrijheid van ons land en onze mensen". 
Intussen  werd ook de conciërge met zijn vrouw aan 
het bed vastgebonden en met vuurwapens in bedwang 
gehouden. 
Het geluid van breken en kloppen drong tot in mijn 
kamer faor, ik kan nog niet begrijpen, dat  men dit 
buiten   niet gehoord  heeft.  Later   vernam  ik,   dat de 
wachtdoende  marechaussee  reeds   van  te  voren  was 
gebonden  en de  aanvoerder  zelf vanuit  het politie- 



IETS OVER DE KAMPEN 

POLITIEKE DELIN 
DER 

UENTEN 
* ♦ * 

In Juni 1945 ben ik uit Duitsland terugge- 
keerd en een maand later werd mij het 

commando opgedragen van een bewakings- 
bataljon, dat ten slotte ruim 800 man telde. 
Een tijd lang heb ik ruim 4000 gedetineerden 
bewaakt en dus mag ik misschien ook nog 
iets zeggen om ook de andere kant van het 
geval naar voren te brengen. 
De gedetineerden in deze kampen verricht- 
ten landarbeid. Dit mocht toch geëist, gezien 
onze voedselpositie en gezien de finantiële 
toestand. Hun voeding was 150% van die 
der burgerbevolking. Zij kregen vers brood 
en roomboter; zo gauw de intendance werkte 

en alles gecentraliseerd werd, kregen 
de bewakers brood, dat soms vier da- 
gen   oud   was,  en  margarine.   Ik   heb 

Slot 
gezorgd dat daaraan een eind kwam. 
De bewakers hadden zware dienst, want de 
kampen waren vrijwel niet af gerasterd, en 
overdag moesten ze bovendien mee met de 
werkploegen. Zondags waren de meesten ook 
niet vrij, want dan hadden de gedetineerden 
bezoek en moest er regeling en toezicht zijn. 
Er zijn in de drukke tijd mensen geweest uit 
het bewakingspersoneel, die 110 uren. dienst 
per week hebben gedaan, omdat men de oogst 
binnen wilde hebben. Is het begrijpelijk, dat 
wel eens mensen doorsloegen en dat steeds 
streng moest worden toegezien op hun ge- 
dragingen? Ik ken persoonlijk vele gevallen 
van  een zodanig  arrogant  gedrag van  ge- 

detineerden, dat het mij zelf soms de uiterste 
moeite kostte mijn handen thuis te houden. 
Maar excessen zijn er niet geweest! 
Wel klaagden sommige lieden over de voe- 
ding. Toen kwam plotseling — zonder onze 
voorkennis — een Engels officier in de kam- 
pen; hij  maakte het eten  der gedetineerden 
njee en wilde niet geloven, dat ze zo gevoed 
werden, totdat hij persoonlijk op de kamers 
had gecontroleerd.   Zijn   letterlijke woorden 
waren: „Maar deze collaborateurs eten beter 
dan  het  volk  buiten   de  kampen."  In   een 
ander kamp waren de klachten niet van de 
lucht. De controlerende beambte, die er niets 
van begreep en diefstal vermoedde, liet de 
heren iedere week wegen. Het bleek, dat ze 
elke week aankwamen; niettegenstaande: de 
klachten bleven! 
Vele bewakers hadden vrijwel geen kleding 
meer;  alles geroofd  door  Duitsers  en   hun 
N.S.B.-helpers. Na enige tijd, toen het weer 
slechter werd en ik betere kleding aanvroeg, ■ 
kwam er een lading Canadese legerjassen af 
voor......    de   gedetineerden;   de   bewaking 
werd veel later voorzien! 
Daarnaast zagen vele bewakers, die drukke 
dienst hadden, als ze huiswaarts keerden, in 
het kamp van hun Woonplaats de gedetineer- 
den op dekstoelen in de zon liggen, terwijl ze 
rustig hun boeken en kranten lazen. Werden 
er '— in de zomer van 1945 — in Harder- 
wijk geen feesten gegeven, waar de gedeti- 

bureau het raadhuis had getelefoneerd. Hoe hij de 
naam van de wachtmeester kende, is mij alsnog een 
raadsel, terwijl ook het wachtwoord hem daar niet 
werd medegedeeld; het wachtwoord was slechts fce- 
kend aan mij, de wacht van het raadhuis, de politie 
en de tele[oonju[{rouw, die bij navraag beweert van- 
zelfsprekend de grootste zwijgzaamheid in acht te 
hebben genomen^ 
Tussen kwart voor zes en zes uur was het doodstil 
in het gebouw, slechts hoorde ik in-die tijd het weg- 
rijden van een zware auto. Mijn bewaker vroeg een 
paar maal hoe laat het was, floot schijnbaar nerveus 
over de stilte een deuntje. 
Mijn armen waren totaal gevoelloos, omdat ik een 
uur lang feitelijk meer aan mijn polsen gehangen had 
dan dat ik had gezeten; ik stond op, mijn wacht ook 
direct en vroeg wat ik van plan was en na mijn uit- 
leg, reikte hij mij een stoel aan en bedekte ongevraagd 
mijn voeten met een kussen. 
Plotseling kwam in een koortsachtig tempo de aan- 
voerder binnen, sleurde het kussensloop, lakens en 
twee wollen tweepersoonsdekens van mijn bed (par- 
ticulier bezit), nam mijn electrische dynamo (merk 
Philips) mede. Mijn protest hielp niets, ik moest mijn 
mond houden. Verder nam hij nog een 1000 uren 
acculamp van de L,B,D„ zeggende alles te zullen 
teruggeven, wat hij niet behoefde te gebruiken. Deze 
lamp alsmede een mijner dekens werd naderhand in 
de secretarie teruggevonden. 
Mijn klok had juist half zeven geslagen, toen mijn 
bewaker de opdracht kreeg de zaklantaarn te doven. 
In de duisternis hoorde ik hem weggaan en daarna 
trad de aanvoerder binnen, te oordelen naar de stem. 
Uil ffing achter mij staan, legde de hand op mijn 
schouder en zeide: 
„Burgemeester, het zaakje is voor elkaar. Het is een 
zwaar karwei geweest maar ik heb hier een fiere 
tegenstander gevonden. Jammer, dat die verrekte 
N,S,B,-ers van de wacht niet hebben meegewerkt", 
waarop ik antwoordde, dat het geen N,S,B,-ers waren, 
maar ambtenaren die hun plicht hebben gedaan. 
.JVu goed, maar U bent toch N.S.B.-er, zeg het maar 
gerust, ik weet het toch wet', hetgeen ik bevestigde. 
„Nu burgemeester (weder een klop op mijn schouder) 
liet gaat U goed, misschien spreken wij elkaar nog 
wel eens. Maak niet direct groot alarm. Denk er aan, 
U hebt niet met de eerste de beste te doen gehad. 
Trouwens, het zal weinig helpen, want alles is afge- 
sloten en de telefoon is afgesneden", waarop ik lako- 
niek antwoordde: ..Wat kan ik doen. zolang ik aan de 
centrale verwarming zit vastgebonden?" Daarop ver- 
trok hij met een „Goeden morgen. Burgemeester. U 
wordt direct door Uw eigen mensen verlost." 
De eerstgebondene' van de wacht was zodanig gebon- 
den, dat hij iichzelf bevrijden kon, waarna hij succes- 

sievelijk ook de anderen heeft verlost. Tien minuten 
later begaven wij ons naar het politiebureau om de 
dienstdoende wachtmeester te verlossen, maar hij wilde 
door zijn chef worden bevrijd. Ook de telefoon van 
het politiebureau  werkte niet." 

Hè, hè, hij heeft het er warm van, onze brave 
burgemeester. Is me dat een werk! Eerst nog 
even overlezen of alles wel klopt en of hij 
er zelf niet een te onbenullige rol in speelt. 
Nee, het is best zo, heel goed zijn alle feiten 
op papier gesteld en alles is duidelijk. 
In dit laatste heeft de burgervader gelijk, en 
nog zijn we hem dankbaar voor zijn uitvoe- 
rig verslag. Hadden we ooit kunnen denken, 
dat na de bevrijding een zo mooi verhaal 
over de kraak in onze handen zou komen? 
Maar het mooiste komt nog, want het slot 
van zijn verslag zal een schitterend getuig- 
schrift worden voor de kerels van de K.P.- 
Haarlemmermeer, een diploma, wat zeggen 
we, neen, een bewijs van goed gedrag, ge- 
tekend door de Edelachtbare Burgemeester 
zelf. En heeft niet iemand eens gezegd, dat 
alleen daden, die door de tegenpartij als 
groots worden aangemerkt, werkelijk groots 
zijn? 
Weer pakt de burgemeester zijn pen en op 
een nieuw vel papier schrijft hij met forse 
letters: 

„Eindconclusie: 

Het is een zuiver politieke overval geweest. Buiten 
het bevolkingsregister en mijn privé-eigendommen, te 
weten: 1 kussensloop. 2 lakens en 1 prima 2-persoons 
wollen deken. 1 electrische dynamo (merk Philips), 
alsmede een grote zaklantaarn van de gemeente, is niets 
ontvreemd. Naast mijn dynamo lag mijn gouden hor- 
loge met dito ketting, welke zij hebben laten liggen, 
alsmede de waardevolle Kelim, waarmede ik overdag 
mijn bed bedekt houd. Zelfs de handboeien uit het 
politiebureau werden op het raadhuis teruggevonden. 
Het waren dus geen rovers. Objectief bekeken kan 
worden gezegd, dat het optreden soldatesk is geweest 
en getuigde van een prima organisatie." 

Zo beleefde de N.S.B.-Burgemeester van 
Haarlemmermeer de kraak op het bevolkings- 
register van zijn gemeente. 

ER IS OOK EEN ANDERE KANT 

door A. W. Bijl 

neerden de bewakers en de commandanten 
zodanig in het zonnetje zetten, dat dit aan- 
leiding heeft gegeven tot reactie's van een 
bataljon G.V.W.-ers, dat vlak in de buurt 
lag? 
Mijn vrouw had ook na mijn arrestatie steeds 
het huis vol gehad met onderduikers. Joden 
enz. Na de bezetting was haar toestand zo- 
danig, dat de dokter rust en versterkende 
middelen voorschreef. Hiervoor werden ech- 
ter geen toewijzingen verstrekt. Wel bleek 
mij kort daarop, dat voor de gedetineerden 
in het kamp Wezep de eieren met duizen- 
den werden binnengebracht. Ik heb in die 
dagen dag en nacht gecontroleerd en ver- 
scheidene kampen steeds weer gezien; dat 
daar hongeroedeem heerste is een fabel. 
Doktoren en kampcommandant verboden, 
toen het weer slechter werd, gevangenen aan 
het werk te zetten, wanneer hun kleding niet 
voldoende was. En hiertegen is wel gepro- 
testeerd, omdat de betrokken werkmeesters 
meenden dat men de lijn veel te strak trok, 
gezien ook de kledingtoestand van het hele 
volk en van de vrije arbeiders. Toch wordt 
één van deze doktoren beschuldigd van 
excessen (de arts A. K. in het hospitaal te 
Vollenhove; v. d. V. S. pag. 33). Kwam een 
nieuw transport aan, dan werden de gedeti- 
neerden naar de verafgelegen kampen ver- 
voerd per vrachtauto en daarop werden niet 
zoveel personen geladen als bij het vervoer 
van Joden, waarbij de N.S.B.-ers zich onder- 
scheidden door hardhandig optreden. Bij 
latere transporten was een dokter van de 
dienst aanwezig ter keuring. Dit kon uit de 
aard der zaak maar oppervlakkig gebeuren, 
maar daardoor werden absoluut ongeschikten 
uitgeschift. Een afgekeurde gedetineerde 
kwam op mij af, toen ik kwam controleren 
en vroeg: „Commandant, ik ben al hier ge- 
weest, mag ik blijven, want hier kan ik wer- 
ken en krijg ik goed eten en goede ligging." 
Toch stonden enige tijd later in een plaatse- 
lijk blad artikelen over gruwelen, in deze 
kampen bedreven. De auctor intellectualis 
hiervan was een predikant, die de kampen 
bezocht; één van de vier. 
Mij werd een onderzoek opgedragen. Van 
het hele geval bleef niet alleen niets over, 

. maar verschillende gedetineerden waren hef- 
tig verontwaardigd over dit schrijven. Toch 
had de dominee het beter gevonden nooit bij 
de kampcommandant of bij mij te komen met 
zijn klachten, maar die zonder controle maar 
direct te publiceren. 
Bij een controle in kamp Schokland, waar- 
over prof. Russel allerlei griezeligs publi- 
ceert, kwam een compagniescommandant 
naar mij toe en zei: „Wat denkt u dat ik nou 
beleefd heb. Een gedetineerde komt op me 
af en zegt: „Mag ik u wat zeggen? Wij wil- 
den u bedanken, want wij zijn bevrijd, net 
als de hele bevolking. We werken hier altijd 
en worden daarnaar ook gevoed. De kamp- 
commandant is streng maar rechtvaardig." 
Dit testimonium was niet gevraagd, maar 
werd spontaan gegeven over den Bootwer- 
ker  (sic)  R. 
Toen ik bij een controle een geval onder- 
zocht, waarbij werd beweerd, dat een ge- 
detineerde regelmatig in het prikkeldraad 
werd geslagen, en ik dit met de barakcom- 
mandant   (een   gedetineerde!)    besprak,   zei 

{Vervolg op pagina 8) 



EUROPA 
De verslagen vijand in de grafie. 

NA DE FRANSE TIJD 

Bij de capitulatie in Mei 1945 was Duits- 
land, behalve verslagen en verwoest, ook 

algemeen gehaat, en dat niet zonder oorzaak. 
De manier, waarop de Duitsers hadden huis 
gehouden   in   de  bezette  landen,   had  veel 

heeft hij het spel gespeeld, waarover het in 
dit artikel gaat. Toen de Bourbons heen- 
gingen en Louis Philippe koning werd, ver- 
overde hij de voornaamste diplomatieke post: 
die van Frans ambassadeur te Londen. Zo 

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH . . . 

In de bezettingstijd hebben wij geleerd welk een rijke bron van kennis en lering de 
geschiedbeschrijving ons biedt. Wellicht heeft zij ons in deze na-oorlogse jaren nog 
meer te leren. Wij publiceren daarom een artikelen-reeks van de hand van K. Norel. 
waarin hij een parallel trekt tussen de Europese geschiedenis in de jaren van de 
Franse overheersing en de Duitse overweldiging. 
Napoleon en Hitler, ze tonen veel gelijke eigenschappen. Ze gingen aan dezelfde fou- 
ten te gronde. Rusland speelde een rol. die in beide tijdperken veel gelijkenis vertoont. 
Engeland werd het bolwerk, waarop beiden strandden. 
Doch er is meer. Na de nederlaag van Keizer en Fiihrer is het Rusland dat poogt de macht 
in Europa aan zich te trekken. Na de Franse overheersing sluiten overwonnenen en over- 
winnaars zich aaneen om het gevaar te keren. En ook thans, al is het laat, komt het tot een 
aaneensluiting van West-Europa tegen het Russische gevaar. 
Talleyrand,   de   weerzinwekkende   Franse diplomaat, speelt het klaar om het verslagen 
Frankrijk weer een leidende rol te doen spelen. En nu .... ? Een Duitse Talleyrand zien 
we  nog  niet,  maar Rusland  en  Amerika lonken om het hardst om Duitsland op hun 
hand   te   krijgen.   Het krijgt meer dan het verdient. 
L'histoire se repètel 
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■ kwaad bloed gezet. De gruwelen der concen- 
tratiekampen bleken de verschrikkelijke ge- 
ruchten, die tijdens de oorlog de ronde had- 
den gedaan, nog ver te overtreffen. Wie 
toen voorspeld had: over een paar jaar zal 
Duitsland van Amerika voordelen ontvan- 
gen, die aan Nederland onthouden worden, 
hij was voor gek verklaard. 
En toch is het zo geworden. 
Het is alweer niets nieuws. Frankrijk werd 
na de val van Napoleon nog sneller van 
vijand, vriend. Binnen negen maanden lag 
de alliantie, die tegen Napoleon gevochten 
had, uit elkaar en was Frankrijk in een ge- 
heim verbond met Oostenrijk en Engeland 
verenigd tegen Rusland. 
Die ommezwaai werd veroorzaakt door het- 
zelfde wat er thans gebeurd is: Rusland's 
uitbuiting van zijn overwinning door op te 
dringen naar het Westen. 
Doch dat de zwaai zo snel en radicaal was, 
lag voor een belangrijk deel aan de persoon 
van de Franse minister Talleyrand. 

Voor LO-ers en LKP-ers was deze Talley- 
rand een weerzinwekkende figuur. Hij had 
de huik steeds naar de wind gehangen. 
Bij het uitbreken der Franse revolutie in 
1789 was hij priester, bisschop van Autun. 
Doch toen de Kerk in de knoei kwam voegde 
hij zich bij de revolutionairen. In 1791 deed 
de paus hem in de ban om zijn verraad. In 
1797 werd hij minister van buitenlandse zaken 
bij het Directoir, maar twee jaar later nam 
hij zijn ontslag. Hij zag dat deze regering 
op haar laatste benen liep en stapte tijdig 
over naar Napoleon, die hij hielp bij zijn 
staatsgreep tegen het Directoir, waarvan hij 
pas nog deel had uitgemaakt! Zolang de 
Keizer machtig was, was hij zijn ijverige die- 
naar, maar toen in 1814 de verbonden mo- 
gendheden in Frankrijk stonden, schreef hij 
een briefje aan het hoofdkwartier der Rus- 
sen: „Wat sukkelen jullie toch als kinderen; 
ruk met zevenmijls laarzen op Parijs aan." 
En daarna dwong hij Napoleon om afstand 
van de troon te doen. Talleyrand zette thans 
zijn troeven op de Bourbons. En waarlijk, 
Lodewijk XVIII werd koning en de onver- 
mijdelijke Talleyrand werd niet alleen minis- 
ter van buitenlandse zaken doch ook voor- 
zitter van de ministerraad.  In  deze functie 

Was hij onder al die wisselingen, die Frankrijk 
in het meest bewogen deel van zijn geschie- 
denis beleefde, steeds bij de bovendrijvende 
partij geweest. En voor zijn dood, in 1833. 
verzoende hij zich ook nog met de Kerk. Niet 
alleen voor de tijd, ook voor de eeuwigheid 
was hij gedekt naar alle kanten. 

Karakter had Talleyrand niet. Maar in het 
dansen op het slappe koord der diplomatie 
was niemand hem gelijk. Hij wist altijd pre- 
cies hoe de stukken op het schaakbord ston- 
den en faalde nimmer met een zet. Toen de 
Russen Parijs naderden zond Napoleon — 
had hij misschien vermoeden van verraad? 
— hem de stad uit als begeleider van de 
keizerin, maar door een vriend, die kapi- 
tein bij de nationale garde was, liet Tal- 
leyrand zich aanhouden en naar de stad 
terugsturen. En zo was hij bij de capitulatie 
tóch in Parijs, — ten eerste om Napoleon 
tot troonsafstand te dwingen, en ten tweede 
om tsaar Alexander nederig te begroeten. 
Drie maanden later schreef hij de tsaar een 
brief: „Gij zijt de held van mijn dromen en, 
als ik het zeggen mag, ook van mijn hart." 
En de sentimentele tsaar liep hoog met Tal- 
reyrand. Maar de sluwaard had de „liefdes- 
brief" geschreven om een alliantie tégen 
Rusland te formeren. 
Hij had er namelijk voor gezorgd dat zijn 
hartelijke brief niet al te geheim bleef. Het 
Engelse kabinet mocht er wel iets van horen. 
Het hoorde er ook inderdaad iets van. Die 
brief deed Londen vrezen, dat Frankrijk en 
Rusland elkander zouden vinden, misschien 
zelfs wel in een verbond. De Engelse minis- 
ter Castlereagh reisde naar Parijs om Frank- 
rijk te waarschuwen dat zon verbond zou 
kunnen leiden tot een breuk met Engeland^ 
Talleyrand ontving hem koel en liet hem 
voelen dat Frankrijk twee wegen uit kon. 
Tenslotte verzekerde hij echter dat Frankrijk 
zich nauwer aan Engeland verwant voelde 
dan aan Rusland. 
Castlereagh reisden naar Londen terug met 
het gevoel dat hij een diplomatieke overwin- 
ning had behaald, doch Talleyrand lachte in 
zijn vuistje. Hij was precies gekomen waar 
hij wezen wilde. 
Op het Wener congres verscheen Talley- 
rand in September 1814 volstrekt niet als de 
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verslagen vijand. In die positie was hij —■ 
min of meer — geweest in Mei toen de vrede 
van Parijs gesloten werd en Talleyrand aan 
bijna alle eisen der geallieerden had voldaan. 
Thans stapte hij met opgericht hoofd de ver- 
gaderzaal binnen en trok een zeer verbaasd 
gezicht toen hij daar alleen de vertegen- 
woordiger van Engeland, Rusland, Oosten- 
rijk en Pruisen vond. „Gij vieren?", vroeg 
hij. „Hoe komt gij bij elkaar?" „Wij zijn de 
geallieerden", luidde het antwoord. Ér kwam 
een dikke rimpel in het voorhoofd van de 
Fransman. „Geallieerden? Tegen wie? Na- 
poleon zit op Elba; ge hadt hem naar de 
Azoren moeten sturen!" En toen wisten de 
anderen geen antwoord, want ze konden 
niet zeggen, dat zij in het geheim het vier- 
voudig verbond gehandhaafd hadden. En 
Talleyrand bleef zitten. Hij torpedeerde het 
verbond. 
Met behulp van de kleine mogendheden, 
die hij vleide, veroverde hij daarna een 
plaats vooraan aan de conferentietafel. ge- 
lijkwaardig met de Grote Vier. Toen hij 
daar eenmaal zat, liet hij de kleintjes in de 
steek. 
Als lid van het concert der grote mogend- 
heden verijdelde hij samen met Castlereagh 
en Metternich het Poolse plan van tsaar 
Alexander, waarover we het in het vorige 
nummer  hadden. 
Doch Talleyrand deed nog meer. Hij zag 
niet alleen het Russische, doch ook het 
Pruisische gevaar. Daarom was hij er tegen 
dat de macht van Pruisen werd versterkt 
door Saksen aan Pruisen toe te wijzen. Cast- 
lereagh en Metternich zagen het Pruisische 
gevaar echter niet in. 
En toen bedacht Talleyrand een middel om 
de Engelse en Oostenrijkse ministers van het 
Pruisische gevaar te overtuigen. Hij trommel- 
de de kleine Duitse staten bij elkaar en hield 
hen voor: „Wat Pruisen nu met Saksen wil 
dat haalt het straks met jullie uit." Dat be- 
grepen de kleintjes drommels goed en zij 
deden mee met Frankrijk in een zeer scherp 
en onverwacht protest tegen Pruisen. 

{Vervolg op pap. S) 

De „Vricndschapstrcin" 
komt naar ons land. 

- • - 

Ter gelegenheid van de vijfde herden- 
king van de spoortvegstaking, zal de 
intergeallieerde vriendschapstrein van 
de „Association interalliée des resistants 
du rail" een bezoek brengen aan Ne- 
derland. De trein bevat een verzetsten- 
toonstelling en een bioscooprijtuig en 
zal een tournee maken langs een vijf- 
tiental Nederlandse stations. Op 17 
September komt de trein op het station 
Utrecht-~Maliebaan aan en wordt daar 
officieel ontvangen. De minister van 
Verkeer en Waterstaat, mr. D. G. W. 
Spitzen, zal bij de ontvangst van de 
trein aanwezig zijn. 
Het publiek kan tegen een geringe 
entreeprijs de trein bezichtigen. D e 
daaruit voortvloeiende ba- 
ten komen ten goede van de 
Stichting 1940—1945. 
Niemand    b lijve    achter. 



fan Coenraadts Hendrik Hayo Lenstra 

m memoRiAm 

De herdenking van de gevallenen der verzetsgroep Meppel 
zetten wij m dit nummer voort. Ook bij de lezing van deze 
herdenkingsartikelen treft het telkens weer. hoe vrijwel alle 
werkzaamheden op het brede verzetsgebied door de leden 
van de Meppeler groep werden uitgevoerd. Doch de kracht, 
waaruit deze zozeer verschillende werkzaamheden weiden 
verricht, werd door zo goed als de gehele groep geput uit 
dezelfde positief-christelijke overtuiging; een overtuiging, die 
hun deed weten niet alleen te staan tegenover de heersers 
der aarde, niet alleen noch in eigen kracht, maar gesteund 

door Hem. die alle ding regeert. 

fan Coenraadts 
Groepcdt. Marechaussee 
Geb  22-8-1896 te AmbtVollenhove 
Oer/. 264-1944 Ie Ambt-Volenhove 

Als politieman verleende Coenraadts verschillende malen zijn 
medewerking aan de Meppeler verzetsgroep. Door de KP. 

Meppel zijn b.v. een drietal kraken uitgevoerd op het distributie- 
kantoor te Staphorst. Voor deze kraken verschafte Coenraadts 
de inlichtingen, hij verkende het terrein, waar de overval moest 
plaats vinden, bracht de KP.'ers op de hoogte met de plaatselijke 
toestanden en verleende verder alle stille hulp, die voor het wel- 
slagen van een overval onontbeerlijk zijn. Ook stelde zijn beroep 
hem in staat waarschuwingen door te geven in verband met op 
handen zijnde razzia's, terwijl hij ook positief aan het onderdui- 
kerswerk deelnam door de verzorging van deze opgejaagden. 
Als er razzia's waren, ging Coenraadts mee. zogenaamd om even- 
eens op onderduikers te jagen, maar in werkelijkheid zag hij op 
deze manier kans te voorkomen, dat er jongens opgepakt werden. 
Toen de Meppeler KP. weer het distributiekantoor zou overvallen, 
lichtte men van te voren Coenraadts in. Deze antwoordde: „Dat 
is goed, dan zal ik een briefje aan mezelf schrijven, dat op de 
bewuste avond daar en daar een varken zwart geslacht wordt. 
Ik ben dan ergens anders op onderzoek." Zo geschiedde het. 
Op de He April 1944 werd Jan Coenraadts gearresteerd, doch 
een gemakkelijke arrestant hadden de handlangers van de Duit- 
sers niet aan hem. Hij sloeg de commandant van de arrestatie- 
ploeg een blauw oog, waarop een ander hem neerschoot. Daarop 
vervoerde men hem naar het Academisch Ziekenhuis in Gronin- 
gen, waar hij op 26 April aan de bekomen verwondingen overleed. 

Jan Geert Gol 
Kantoorbediende 
Geb. 17-1-1918 te Meppel 
Ooerl. Juni 1945 te Theresicjistadt 
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kree9 in Mei 1943 contact met de verzetsgroep Meppel. 
} Hij had een schuchtere, rustige natuur, doch zijn positief anti- 
nationaal-socialistische houding drong hem op de weg van het 
verzet. Aanvankelijk verspreidde hij „Trouw" en inde gelden voor 
dat blad. In September 1943 werd hij aangezocht voor de functie 
van sectiecommandant bij de OD. en in datzelfde najaar stelde 
hij zijn huis open voor ondergedoken KP.'ers. Hij verrichtte toen 
alle voorkomende werkzaamheden, zoals het vervoeren van wapens, 
het overbrengen van berichten  enz. 
In Maart 1944 kreeg zijn tweejarig dochtertje een foto in handen 
van een zwaargezochte KP.'er. Zij liep hiermee de straat op en 
even later komt een NSB.-ster aan de woning van Gol met de 
foto en de opmerking: Kijk eens, daar loopt Marianne mee op 
straat, dat is die en die. Gol's vrouw antwoordde: Oh, dat is een 
vroegere vriend van Jan. Doch het gevaar was hiermede niet be- 
zworen, want in de nacht van 25 op 26 Mei werd Gol gearresteerd. 
Toen zijn vrouw énige tijd later naar de reden van zijn arrestatie 
ging vragen, liet men haar een foto van de bewuste KP.'er zien 
met de opmerking: Zolang uw man foto's van zulk een persoon in 
zijn bezit heeft, waarvan hij zegt, dat het zijn vriend was, hoort 
hij niet meer in de samenleving thuis en is het beter, dat wij hem 
in een kamp opbergen, totdat de oorlog afgelopen is; maar de kogel 
krijgt hij niet. Via Amersfoort en Buchenwalde heeft men Gol 
naar Theresienstadt getransporteerd, waar hij de bevrijding heeft 
mogen meemaken. Tengevolge van de doorgestane ellende over- 
leed hij echter in Juni van datzelfde jaar. 

Albert Pieten 

Boekhouder 
Geb. 3-8-1922 te Meppel 
Vermist m Duitsland. 

taan- 

Hencfrik Hayo Lenstra 

TTenny Lenstra was mede-oprichter van de verzetsgroep Meppel. 
1 IToen de Duitsers in 1942 begonnen met de uitkamming van 
de bedrijven en het op transport stellen van Nederlandse arbeiders 
naar Duitsland, begon Henny Lenstra met het zoeken van onder- 
duikadressen voor hen, die deze Duitse maatregelen wilden sabo- 
teren. Natuurlijk hing daarmee samen de verdere verzorging van 
de onderduikers met alle moeilijkheden daaraan verbonden. In 
December kwamen enkele verzetters in Meppel, waaronder Henny 
Lenstra, overeen zich los te maken van Vrij Nederland en te 
komen tot de oprichting van een positief Chr. Verzetsorgaan.Deaan 
yankelijke „Oranjebode" groeide uit tot het bekende blad „Trouw' 
In April 1943 werd het Lenstra onmogelijk nog langer in Meppel 
te werken en hij vertrok naar Groningen; van daar ging hij in Mei 
naar Brabant. 
In de zomer van 1943 drong zich een provocateur in de gelederen 
van het verzet in het Zuiden. De gevolgen bleven niet uit en op 
30 October deed een SD.-commando een inval op een contact- 
adres van de LO. en hield dit adres bezet. Op 2 November ver- 
voegde Henny Lenstra zich aan dit adres, waar hij prompt gear- 
resteerd   werd;   hij   was in   het bezit van een grote hoeveelheid 
illegale lectuur  
Via verschillende kampen en gevangenissen kwam hij terecht in 
Oranienburg. waar hij op 9 Februari 1945 met onbekende bestem- 
ming op transport werd gesteld. Sindsdien heeft men niets meer 
vart  hem  vernomen  

Afbert Pieten 
Bakker 
Geb. 27-12-1916 te Meppel 
Verm. gef. 6-9-1944 te Vught 

A anvankelijk werkte Albert Pieten — in 1943 — als lid van de 
•f^OD. te Staphorst, waar hij in samenwerking met Meppel de 
organisatie van het verzet te Staphorst voor zijn rekening nam. 
In datzelfde jaar werd zijn samenwerking met Meppel nauwer en 
dat betekende een verbreding van zijn werkterrein. Hij verzorgde 
onderduikers en piloten, verspreidde illegale lectuur, steunde ge- 
zinnen van ondergedokenen en haalde geld op. Ook toen de Mep- 
peler verzetsgroep zich op het gebied van het KP.-werk begon te 
bewegen,  bleef Albert Pieten niet afzijdig. 
Eind September 1943 ontdekte de Meppeler verzetsgroep, dat één 
van haar medewerkers zich in Leeuwarden aan pplichters-practijken 
schuldig maakte. Er werd een onderzoek ingesteld, doch hierdoor 
werd de man gealarmeerd en hij verdween. Inmiddels was de juist- 
heid van de ontvangen inlichtingen gebleken en Albert Pieten 
werd aangewezen om de schuldige op te sporen. Na een achter- 
volging door verschillende provincies, werd de man in Zwolle 
gesignaleerd door Pieten. De achtervolgde, die begreep, dat het 
om hem te doen was, vluchtte het SD.-gebouw te Zwolle binnen. 
Hij lichtte de SD. in, waarop deze zich naar buiten begaf en Pieten 
arresteerde. Men vervoerde hem via Arnhem en Scheveningen 
naar Vught. waar hij sindsdien vermist wordt. 
Het vermoeden bestaat, dat hij op 6 September in dat kamp is 
geiusilleerd. Ook zijn verrader werd later door de Duitsers ter 
dood gebracht  



IETS OVER DE KAMPEN DER POLITIEKE DELINQUENTEN 
{Vervolg van pagina 5) 

deze: „Ten eerste laat hij er ziek steeds zelf 
invallen, maar als ik het hier te zeggen had, 
had ik hem er allang in geslagen, want het 
is een kreng." 
In een vrouwenkarap moest aan het volgende 
een eind worden gemaakt: Er waren dames 
die steeds, als ze een inspectie vermoedden, 
kans zagen geheel naakt in de barak te staan. 
Ik ben ervan overtuigd, dat diezelfde dames 
nu klagen over dingen, die ze eigenlijk niet 
meer durven te vertellen. 
In December 1945 werd het Kerstverlof voor 
de bewakingsmanschappen (geen BS., mijn- 
heer Van der Vaart Smit!) voor een groot 
deel ingetrokken, omdat ons van de kant van 
gedetineerden ter ore was gekomen, dat som- 
migen van plan waren uitbraakpogingen te 
doen, om te protesteren tegen het feit, dat ze 
nog niet vrijgelaten waren. De hierbij betrok- 
kenen waren voor het merendeel S.S.-ers, dus 
volkomen onschuldigen (?). De bewaking 
moest verscherpt en bij een onderzoek bleken 
zelfgemaakte wapens aanwezig. Was het 
wonder, dat de bewakingsmanschappen woe- 
dend waren? Gezien de datum, die de bro- 
chure geeft, heb ik het sterke vermoeden, dat 
terzelfder tijd ook in Westerbork relletjes 
dreigden. Immers, de order van verminderd 
verlof gold voor het gehele land. Hierover 
echter nergens een woord in deze brochure. 

Was dan alles zo ideaal en waren er geen 
fouten? Zeker, we hebben allen talloze 

fouten gemaakt, maar „de Nederlandse kam- 
pen" waren niet sadistisch Ds. v. d. Vaart 
Smit. Ik kan niet over andere plaatsen oor- 
delen en geef slechts eigen ervaringen, maar 
wij waren niet de enigen die hun best deden. 
Onder welke omstandigheden moest er wor- 
den gewerkt? Er was aanvankelijk niets, 
want we waren volkomen leeggeplunderd. De 
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Europa na de Franse tijd. 
(Vervolg pagina 61 

De Pruisische minister Hardenberg raakte 
door dat misbaar zijn hoofd kwijt. Hij dreig- 
de met oorlog als de aanspraken van zijn land 
op Saksen werden afgewezen. 
Talleyrand lachte in zijn vuistje, toen Har- 
denberg zich dusdanig in de kaart liet kijken. 
„Zie je nu wel", kon hij tot Castlereagh en 
Metternich zeggen, „zie je wel hoe 'n stoke- 
brand dat Pruisen is." 
Inderdaad, nu zagen de Engelsman en de 
Oostenrijker het gevaar. Behalve tegen Rus- 
land, verbonden Engeland, Oostenrijk en 
Frankrijk zich bij geheime overeenkomst ook 
tegen Pruisen. 
Talleyrand was natuurlijk in de wolken met 
zijn schitterend succes. Aan zijn koning 
schreef hij: „Een zo belangrijke en voor- 
spoedige keer kan men slechts toeschrij- 
ven aan dezelfde Voorzienige Hand, die wij 
zo duidelijk hebben herkend bij de restau- 
ratie van Uwe Majesteit." 
De   Voorzienige   Hand    het   was   een 
grapje dat de grens van het profane over- 
schreed. 
Napoleon had geen ongelijk toen hij Tal- 
leyrand eens öoemde: een hoop vuil in een 
zijden kous. 
Desniettemin, het Russische en het Prui- 
sische gevaar heeft hij scherp herkend en 
er maatregelen tegen genomen, die voor 
zijn generatie afdoende waren. Zelfs van 
een schelm mag men leren. 

En nu de parallel met heden  Het ver- 
slagen Duitsland kan evenals het verslagen 
Frankrijk toen, twee kanten heen, Rusland 
en Amerika lokken het beide en Duitsland 
spint daar meer zijde bij dan het in de 
jaren 19-39—1945 heeft verdiend. Een 
Duitse Talleyrand ontdekken wij evenwel 
tot heden niet. En dat is maar gelukkig ook. 

kampen  moesten   worden   ingericht  en   dat 
duurde even; ik bewaakte 10 kampen op een 
terrein van 18000 H.A. en dan nog andere 
kampen kilometers  daarvandaan;   mijn com- 
mando bedroeg  ten slotte  800 man; ik be- 
schikte over   1   tweepersoons Ford  als  enig 
vervoermiddel, geen fietsen, wagens en dgl.; 
dat kwam alles veel later. 
Toen er vrachtauto's kwamen moest èn van 
het. personeel èn van deze auto's vrijwel het 
onmogelijke  worden   gevergd.  We  moesten 
alles van de grond af opbouwen. Maar daar- 
mede rekent men in 1949 niet meer. 
Er waren straffen voorgeschreven, o.a. niet 
werken. Er waren geen cellen, men kon ver- 
der niets doen. Velen van de slechtste ge- 
detineerden vonden  dat  prachtig;  hun  eten 
kregen ze toch. Is het een wonder, dat men 
soms in arren moede, als men moegetreiterd 
was, tot straffen kwam die niet goed te keu- 
ren zijn, maar die men moet zien in het licht 
van deze omstandigheden? Toen schreef nie- 
mand brochures over onze moeilijkheden. Zij, 
die nu zo verontwaardigd zijn en moreel zo 
ver   boven   ons  stonden,   deden   toen   geen 
moeite om ons  te  helpen of zich voor dit 
werk beschikbaar te stellen of om te zorgen 
dat we goed personeel kregen; 
Men beoordeelt  1945 naar de rustige toe- 
stand van  1949. Daar   ligt   de   grondfout. 
Er was niet plotseling na de bevrijding een 
normale   rechtsstaat;   ook   de   gewone  bur- 
gerij had zijn rechten niet alle direct terug: 
Hoe lang heeft het niet geduurd voor er ver- 
kiezingen werden  gehouden? Dat kon  ook 
niet  ineens,  daarvoor hadden  de  Duitsers 
en N.S.B-ers hun werk te grondig verricht. 
Door dit alles is  het volk vefruwd en zijn 
er excessen geweest. Wie treft hiervan de 
schuld? Zij, die dat jaren lang hebben voor- 
gedaan. En wie dit thans nadoet is fout en 
moet gestraft. Maar dan niet op aanklacht 
van  iemand,  die  dit zelf alles  heeft voor- 
bereid en gesteund met alle kracht. 
Bovendien is het een typisch  verschijnsel, 
dat nu zoveel los komt. Ik heb gevallen ge- 
kend van lieden, die enig schuldgevoel had- 
den en een uitgeplunderde familie wat van 
hun grote bezit gaven, omdat ze — volgens 
eigen  zeggen   — hun   schuld   iets   wilden 
goedmaken.   Maar   in   1949   eisten   ze   hun 
bezit terug; het schuldgevoel was weg, want 
hun  was  van  alle   kanten  verteld,   dat   ze 
alleen maar slachtoffers waren. Ik ken lie- 
den, die moreel op het laagste plan staan, 
wier gedrag   in  de   bezetting   afschuwelijk 
was, die aanhitsten tot Jodenmoord enz. Zij 
vertellen nu verhalen over de behandeling 
in de kampen, die iemand de haren ten berge 
doen rijzen.  Maar ik kan in vele gevallen 
bewijzen dat het gelogen is. Toch vond het 
zijn weg  naar kranten  en brochures. 
Er moet recht gebeuren. Ja, maar eerst zijn 
nog altijd duizenden aan de beurt die het 
slachtoffer  waren  van  de  bezetter  en   zijn 
N.S.B.-vrienden. Ik ken het geval van een 
oorlogswcduwe,  die   een   uitkering    kreeg, 
welke aanmerkelijk lager lag dan die van een 
N.S.B.-vrouw  in  dezelfde  omstandigheden. 
En zo kan ik doorgaan, bladzijde na blad- 
zijde. 
En laat al deze heren één ding niet verge- 
ten. Als deze „sadisten", zoals wij nu heten, 
er niet waren geweest, dan waren er vrij- 
wel geen moeilijkheden geweest, omdat het 
volk snel „recht" zou gedaan hebben. De zo 
gescholdenen hebben voor een groot deel 
voorkomen, dat de „Bijltjesdag" kwam, en 
dat blijft hun eer. Misschien begrepen ze 
de gedachte van de rechtsstaat toch nog 
beter dan zij, die nu in geregelde tijden de 
gelegenheid hebben gevonden anderen naar 
strenge normen te oordelen en eigen fouten 
te negeren of te ontkennen. 

ADVERTENTIES 
(FAMILIEBERICHT) 

Heden nam de Here te lerseke (Z.) geheel plotse- 
ling tot Zich, mijn geliefde Zoon, onze Broeder, 
Behuwdbroeder en Oom. de Heer 

JACOBUS ZUIJDGEEST 
Weduwnaar van wijlen Mevr. N. STRUIK 

in de ouderdom van 59 jaar. 
Uit aller naam, 

Mevr. de Wed. A. Zuijdgeest-de Ronde 
Vlaardingen, 28 Augustus 1949 
Mauritssiogel 23. 
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*    GEESTELIJKE LEIDERS    * 
Wij werden bij het lezen van een 

artikel van Prof. Berkouwer in 
„Trouw" herinnerd aan de verant- 

woordelijkheid van de geestelijke leiders 
van een volk op kritieke momenten. Hij 
schetst ons, hoe de Duitse predikant Dibelius 

'thans kritiek levert op herlevend nationaal- 
socialisme in Duitsland, terwijl dezelfde 
man in 1933 op de preekstoel duidelijk voor 
Hitler koos; hoe hij daarna zich tegenover 
het nieuwe regime stelde en in 1937 zelfs 
in een concentratiekamp terecht kwam. B. 
wijst verder op Barth, die de enthousiaste 
kerkstemmen ten gunste van het nationaal- 
socialisme matigde, maar geen tegenstander 
zou blijven. Ook Barth werd later een duide- 
lijk tegenstander. 
Maar Berkouwer merkt terecht op, dat de 
beslissingen bij het begin (in 1933 en daar- 
voor) vielen en niet daarna. Dat de keuze 
van de geestelijke leiders in 1933 bepaalde, 
welke kansen het nationaal-socialisme onder 
het volk zou hebben. En vervolgens stelt de 
schrijver (o.a. tegenover het standpunt van 
Barth), dat niet de vraag was, of men mocht 
blijven preken, maar dat de vraag, die de 
geestelijke leiders bij hun keuze had moeten 
bezighouden, deze was: of de nieuwe staat 
zich al dan niet zou binden aan het recht 
en de ordinantie Gods. 
Met dankbaarheid gewaagt de schrijver er 
dan van, dat in Nederland in 1940 en daar- 
voor de geestelijke leiders zich duidelijk 
tegenover, het nationaal-socialisme stelden 
en dat daardoor de NSB klein bleef en het 
verval van ons volk voorkomen werd. 

Dit vraagstuk is van grote betekenis. 
Natuurlijk kan niemand zich verschui- 

len achter de verkeerde keuze van geeste- 
lijke leiders. Het gehele Duitse volk draagt 
man voor man verantwoordelijkheid voor 
de keuze, die men deed met betrekking tot 
het nationaal socialisme. 
Maar bij de aanvang, als zo'n stelsel opkomt, 
een rol gaat spelen, zijn het in hoofdzaak 
slechts de geestelijke leiders, die de bedoe- 
ling en de achtergrond ervan kunnen peilen. 
En die dat dan ook moeten doen. 
Want op datzelfde moment doen de leiders 
van de nieuwe ideologie een beroep op het 
volk om zich aan te sluiten. In zo'n crisis- 
tijd, zo'n tijd van beslissende keuzen, luis- 
tert het volk naar zijn geestelijke leiders om 
te vernemen, wat er achter zit. 
Wee de geestelijke leiders, die dan verkeerd 
kiezen. Zij sturen hun publiek de verkeerde 
weg op. Dibelius. 
En wee de geestelijke leiders, die hun pu- 
bliek dan een blanco volmacht meegeven. 
Zij laten hun volgelingen staan als schapen 
zonder herder. Barth. 
Wij willen geen onrecht doen. Praktisch 
alle geestelijke leiders, zowel Rooms-Katho- 

liek als Protestant en ook de politieke, lie- 
ten in Duitsland en Italië bij de opkomst 
van het Nationaal-Socialisme en Fascisme 
verstek gaan; hetzij om principiële, hetzij om 
opportuniteitsredenen. En geen van beide 
is te excuseren. 

Op kritieke momenten in de historie 
rust op de geestelijke leiders van een 
volk een zware verantwoordelijkheid. 
De verantwoordelijkheid van de 
goede keuze. 

Nog eens, dat neemt de verantwoordelijk- 
heid niet weg van ieder persoonlijk. Maar 
het gaat hierom, dat de verkeerde keuze bij 
het begin consequenties heeft voor het ver- 
volg. Men sleept elkaar mee, men wordt 
door de nieuwe ideologie gebonden, men 
gaat in de nieuwe mythe geloven, men 
maakt zichzelf iets wijs, men wordt organi- 
satorisch verstrikt. Zo ging het met het 
nationaal-socialisme. Wie erin zat, wie mee- 
marcheerde had het oneindig veel moeilijker 
om terug te keren, dan wie de keuze maak- 
te vóórdat zijn hoofd in de strik zat. Slechts 
de zeer sterken zijn in staat om op een ver- 
keerde weg om te keren. 
Dibelius en Barth keerden om na verloop 
van tijd; Dibelius, die verkeerd gekozen 
had, Barth, die „neutraal" gebleven was. 
Maar hun volgelingen waren merendeels 
voor goed in de strik. Want dit was het 
kenmerkende van dat nationaal-socialisme, 
dat het de gehele mens opeiste. Toen de 
geestelijke leiders zeiden: ,,'t Is wel, of 't 
doet er niet toe," grepen de nieuwe leiders 
in, en kneedden zij de mens tot een nazi. 
Daarom was de bekering van de geestelijke 
leiders achteraf zonder effect. Het publiek 
had nieuwe leiders, en een nieuw geloof ge- 
kregen. 

Ook in ons volk hebben geestelijke leiders 
verstek laten gaan; gelukkig waren er zeld- 
zaam weinig, die verkeerd kozen; maar ook 
zij, die zich erbuiten hielden, die in de 
„neutraliteit" vluchtten, verlamden de weer- 
stand van het volk. Deze leiders ontnamen 
zich op dat kritieke moment het recht ons 
volk leiding te geven. 
Men kan er slechts dankbaar voor zijn, dat 
een groot aantal mannen van naam, hun 
vrijheid en leven niet geacht hebben, en met 
beslistheid kozen tegen het nationaal-socia- 
lisme. Deze predikanten, priesters en poli- 
tici zijn de geestelijke vaders van het verzet. 

Dit alles  heeft ook  thans  een  grote  be- 
tekenis. Want weer dient zich een ideo- 

logie aan om het volk te verleiden. 
In wezen verschilt het communisme niet van 

het nationaal-socialisme. De mythe is een 
andere, maar de strekking en de methode 
zijn dezelfde. De strekking: het winnen van 
macht over mensen en volken, geconcen- 
treerd in een dictator; de methode: het wis- 
selspel van terreur en propaganda. 
Weer komt het erop aan, welke keuze de 
geestelijke leiders doen. Kiezen ze verkeerd 
(Petrov en vele anderen in Oost-Europa), 
dan sleuren ze gehele volkeren mee in hun 
val. 
Blijven ze neutraal (Benesj, de jonge Masa- 
ryk), dan vertragen ze slechts het proces, 
want ze breken de weerstand van het volk 
evenzeer. En het eind is opnieuw: de val 
van het volk. En een nameloze ellende, voor- 
dat dan voldoende weerstand in een aantal 
mensen is opgewekt — door de harde feiten 
geleerd — om de positie van het verschrik- 
kelijk regiem enigermate te bedreigen. Het 
moet in het Oosten zelfs nog bewezen wor- 
den, of de geestelijke afbraak, door het 
falen van de oude leiders, op de duur nog 
aanknopingspunten voor verzet overlaat. 
In Duitsland was dat in ieder geval niet zo. 

Wij willen nog even bij Barth stilstaan, om- 
dat zijn houding ook voor het ogenblik van 
betekenis is. 
Barth heeft zijn les slecht geleerd. Zijn be- 
kende Hongaarse brieven geven blijk van 
precies dezelfde houding tegen het com- 
munisme als indertijd tegen het nationaal- 
socialisme. Het kan vriezen en het kan 
dooien, is zijn standpunt. Hoe dit regiem 
uitpakt, is niet te voorzeggen volgens hem 
en hij adviseert dus een welwillend afwach- 
ten, zolang de kerk niet aangetast wordt. 
Weer dezelfde dwaling dus. Dat is niet toe- 
vallig. Er zit bij Barth een geestelijke in- 
stelling achter. Hij erkent geen beginselen 
voor het politieke leven. Men moet het 
standpunt ieder ogenblik opnieuw bepalen 
uit de concrete situatie. Dat men uit de ideo- 
logie van het nationaal-socialisme kon ver- 
staan, dat de praktijk zou groeien naar een 
absolute staat en consequent naar de ver- 
stikking van de ware kerk en de opwekking 

(Verpo/0 op pag 3 
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NAAR AANLEIDING VAN HET ATLANTISCH PACT 

De Luchtmacht, de Landmacht en de Zeemacht 
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G 
Door Kapitien A. WOLTING 

De eerste Map. 

>_J ver de grote betekenis van het begin 
van een oorlog zou men heel wat kunnen 
zeggen. Voor dictatoren en agressieve vol- 
ken is het een interressant onderwerp. Te- 
recht verklaren de West-Europese militaire 
leiders unaniem, dat zij niet willen aanvallen. 
Doch dit betekent nog geen leidelijkheid, 
want eerstens is het begin van practisch 
militair inzicht in een bepaalde situatie: ken- 
nis van de tegenstander. En verder zullen 
we goed moeten beseffen dat bij een oorlog 
een rake eerste klap meer dan een daalder 
waard is. De aanvaller is altijd in het voor- 
deel. Bovendien heeft hij groot belang bij 
beginsuccessen om het thuisfront enthousiast 
te maken. De verdediger is in het nadeel, 
omdat het initiatief aan de kant van de 
aanvaller is. Hieruit volgt dus tevens, afge- 
zien van psychologische en andere factoren, 
om welke feitelijke redenen de militaire we- 
tenschap de aanvalsoperatie prefereert 
boven de verdedigende. De aanvaller n.1. 
concentreert zijn krachten bijv. op één punt, 
waarbij hij de tegenstander verrassend weet 
aan te grijpen. De tegenstander weet in het 
algemeen niet, waar dit is en moet zijn 
kracht verspreiden over een hele linie. Is de 
aanval goed ingezet, dan kan de aanvaller 
verder handelen volgens een ontworpen en 
voorbereid plan, waarbij men zijn best zal 
doen de nodige verrassingen in petto te heb- 
ben. Het is de kunst de tegenstander zó te 
desorganiseren, dat hij zich overgeeft. Ge- 
zien het voorgaande is het geen wonder dat 
in de leer van de tactiek en de strategie de 
aanval de beste verdediging wordt genoemd. 
Zo zien we dat een eventuele aanvaller, 
mede door de technische ontwikkeling, grote 
voordelen aan zijn kant heeft. Die eventuele 
aanvaller zullen wij waarschijnlijk niet zijn, 
tenzij de feitelijke situatie ons er zodanig toe 
zou dwingen, dat het onverantwoord is te 
wachten. Het is duidelijk dat het vooral de 
taak van de democratische strijdmachten is 
om een eerste slag direct af te slaan en zélf 
beginsuccessen te behalen. Daarvoor is grote 
paraatheid nodig, niet als leus (wij zijn 
paraat!), maar als feitelijke macht. Dit vergt 
offers in elk opzicht. Maar wie zich op de 
hoogte heeft gesteld van tonelen, die zich 
bijv. bij de Russische bezetting van een stad 
als Boedapest hebben afgespeeld, die weet, 
dat het de moeite waard is om paraat te zijn. 
Alles was krijgsbuit, de vrouwen incluis. 
Wie de ontwikkeling van de oorlog enigs- 
zins volgt, zal er mee instemmen dat voor 
de eerste stoot vooral de luchtmacht, ge- 
steund door een perfect radamet, een taak 
heeft. We moeten letten op de ontwikkeling 
van de oorlogvoering en niet op de vorige, 
de laatste oorlog, zoals men licht geneigd 
is en men generaals vaak verwijt te doen. 
Oók voor het verdere verloop van de oorlog 
is de luchtmacht van het grootste belang. 
Hoe zullen immers de grondtroepen voort- 
varend kunnen strijden, als er geen lucht- 
dekking is? 
De Stuka's uit de Meidagen van 1940 en de 
atoombommenwerpers tegen Japan hebben 
bewezen, dat de grondtroepen zonder over- 
wicht in de lucht, vaak voor een schier 
hopeloze taak staan.  Dit principe geplaatst 

Met opzet plaatsen we de drie 
strijdmacht-onderdelen in bovenge- 
noemde volgorde. Tegenwoordig is 
daar heel wat over te doen. En dat 
is geen wonder. Tot Mei 1940 werd 
theoretisch zowel aan de landmacht 
als de zeemacht een behoorlijke 
waarde toegekend de luchtmacht 
„hing" er bij aan. De theorie 
die toen veelal over het luchtwapen 
ten beste werd gegeven, probeerde 
alles af te doen met een: dat kan 
nooit! Het was onmogelijk een grote 
stad „plat" te bombarderen, laat 
staan een serie steden, die met el- 
kaar de levensader van een land 
vormen. 
In het algemeen moet ieder, maar 
zeker de strateeg, oppassen met het 
woord „onmogelijk". Denk aan de 
Franse Maginotlinie, waarvan maar 
al te veel strategen zeiden, dat deze 
onmogelijk doorbroken kon worden. 
Door een doctrinaire en star-tradi- 
tionele instelling hebben vele landen 
vóór de oorlog aan de luchtmacht 
niet de plaats gegeven, welke Lem 
toekwam. 

in de feitelijke situatie, stelt ons voor de 
vraag, hoe het met de Russische luchtmacht 
is gesteld. Deze is ver en ver achter bij de 
geallieerde. Maar ziende op de hulp van 
voormalige Luftwaffe-experts, moeten we 
aannemen, dat Rusland bezig is zijn achter- 
stand hard in te lopen, al is het niet een- 
voudig om de Verenigde Staten met hun 
langzamerhand 50.000 vliegtuigen zo maar 
in te halen. 
Een overmachtige luchtmacht is zowel voor 
de burgerbevolking als voor de legers van 
West-Europa van het grootste belang. We 
hebben genoeg aan één Rotterdam, anno 
Mei 1940. En in de tweede plaats moet de 
relatief geringe mankracht van het Westen 
technisch sterk gesteund worden tegenover 
de massa-legers, die door Rusland en zijn 
satelliet-staten op de been gebracht kunnen 
worden. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat aan 
de luchtmacht zeer grote aandacht moet 
worden geschonken. Het ene wapen kan 
echter niet zonder het andere. De luchtmacht 
wordt op de voet gevolgd door 

de landmacht. 

Het is zelfs zo,dat in zeker opzicht de op- 
bouw van de landmacht voorop moet 

staan wat Nederlandse defensiepolitiek be- 
treft. Vliegtuigen zijn er vele en zij kunnen 
snel aangevoerd worden, maar legers niet. 
Als. wij een bezetting willen voorkomen, zul- 
len we in de eerste plaats zelf de mankracht 
moeten leveren en de soldaten zéér goed op 
moeten leiden, wat veel geld en een gewel- 
dig stuk geestelijke en lichamelijke energie 
kost. 
Zijn wij, is ons volk, bereid dit op te bren- 
gen? Het lijkt er niet erg op. Met de Natio- 
nale Reserve b.v. gaat het maar zo, zo. Toch 
zullen we moeten beseffen dat we te kiezen 
hebben tussen een goed leger of geen leger. 
Een slecht leger is immoreel en onaanvaard- 

baar. Het gaat om mensenlevens en om de 
vrijheid en het recht van een natie, van 
ouders, vrouwen en kinderen. Welnu, dan 
blijft ons niets anders te doen dan het op- 
bouwen van een goed leger. 
Evengoed als we dat voor Indonesië hebben 
kunnen opleiden, kan dat ook voor een 
andere taak. Onze bondgenoten zullen ons 
dan niet hun beste (en soms nog geheime) 
wapens mogen onthouden. 

We hebben geschetst hoe moeilijk wij er 
voor staan, vooral in de beginperiode. Het 
is dan ook onverantwoordelijk om de man- 
nen uit de voorste lijn iets te onthouden. Dat 
zal hen demoraliseren, terwijl juist het 
element van verrassing en superioriteit het 
moreel sterkt. 
De landmacht blijft de kern van een strijd- 
macht. Het is de eenvoudige stoere intante- 
nst, die ten slotte een stuk grond bezet en 
zo de overwinning bezegelt. 
Ons leger moet nog ontzaggelijk veel leren. 
Velen zijn grootgebracht in „de Franse 
school'' van üe krijgskunde, met zijn Magi- 
not-. Grebbe-, IJssei- en Maaslinie, waar je 
achter ging zitten en in allerlei richtingen 
en met allerlei wapens voorlangs schoot in 
een lange dunne lijn. De Duitsers hebben 
die „dunne lijn" ergens aangegrepen. Toen 
waren er geen snelle, mobiele reserves meer 
om de vijand terug te drijven naar Arn- 
hem, naar Munster, naar Berlijn! 
De nieuwe leerschool vordert een geheel 
andere geestesgesteldheid. Dit heeft niets 
met imperialisme te maken. Het: „als 't 
moet" van de B.V.L. blijve gelden. En dan 
doen we het alleen voor bevestiging van 
recht en vrede. 
De U.S.A. Generaal Bradley verklaarde 
tegenover de commissie van buitenlandse 
zaken van het Huis van Afgevaardigden, dat 
in de U.S.A. wordt ingezien, dat de „krach- 
tige kern" van landstrijdkrachten door Euro- 
pa moet worden geleverd en dat deze zal 
worden aangevuld met zoveel troepen als 
de overige pactlanden kunnen mobiliseren. 
Het zwakke van het bovenstaande zit in het 
woord „aangevuld". Het Amerikaanse volk 
voelt er nog niet voor dat zijn zonen alweer 
naar allerlei landen worden gezonden. En 
toch: die eerste slagen! Laat onze regering 
op zijn stuk staan en „fair play" en „team- 
work" eisen. Bloed is het kostbaarste voor 
een volk! 
Men krijgt de indruk, dat in de kringen van 
de Marine een zeker scepticisme heerst 
tegenover de geweldige opgaven van de 
landmacht. In zekere zin heeft de Landmacht 
het er naar gemaakt of liever heeft ons volk 
zelf en onze regering het er in de afbraak- 
periode naar gemaakt. 
Anderzijds zal ieder die de huidige situatie 
realistisch onder ogen ziet, moeten erken- 
nen dat ook 

de Marine 
een belangrijke plaats toekomt. De Marine, 
die altijd een eervolle plaats heeft ingeno- 
men, ondanks eveneens zwakke momenten, 
zal alleen dan bevredigd zijn, als zij op de 
meest efficiënte wijze tot 's lands veiligheid 
kan bijdragen. Het is ditmaal met Duitse 
duikbootspecialisten, dat Rusland poogt zijn 
positie ter zee te versterken. Hier is de ach- 
terstand van de Sovjets naar alle waarschijn- 
lijkheid nog groter dan bij de luchtmacht. 
Bij dezelfde gelegenheid als d^ vorige deel- 



de Generaal .Bradley mede, dat de statchets 
als tweede vereiste hadden gesteld, dat de 
zecstrijo'crachten van de LI.S.A. en de West- 
europese Lltne 1 0 de verlangde operaties ter 
zee zullen uitvoeren; 
2° te zijner tijd zullen moeten zorgen voor 
het vrijhouden van de zeewegen. Hieraan 
voegde Generaal Bradley nog toe, dat de 
pactlanden zelf de beschikking zullen blijven 
houden over de eigen havens en zelf voor 
verdediging van de eigen kust zorg dragen. 
Alzo een drie ledige taak voor de eigen 
vloot, waarvan twee samen met sterke ge- 
allieerden. Omdat-een marineman de wezen- 
lijke betekenis, en invloed van effectief vlag- 
vertoon kent, staat het voor hem a priori 
vast dat we aan alle drie de taken volop 
deel moeten nemen en niet alleen om de 
Russen, maar mede om de geallieerden, die 
ons na de laatste oorlog van de kaart dreig- 
den te vegen. 
Het hart van de zeeman ligt verder zozeer 
op zee, dat hij het moederland en het eigen 
volk haast bewust zou vergeten. Hij ver- 
trouwt niet in het vrijwaren voor bezetting. 
En toch zal dat moeten. Veldmaarschalk 
Montgomery zei op 15 Juli 1949 terecht in 
de ridderzaal: „Wij moeten er allen volko- 
men op vertrouwen dat het Westen met 
succes tegen een aanval verdedigd kan 
worden." 
Waf kan, is daarom nog niet zo, zegt de 
nuchtere zeeman. 
Neen, maar wat het zwaarst is, moet ook bij 
de totale oorlogsbegroting het zwaarst 
wegen. 
En ziende op de laatste oorlog denkt onder- 
tussen Janmaat van hoog tot laag: als we in 
de laatste oorlog meer vlooteenheden ter be- 
schikking hadden gehad, was onze strate- 
gische positie tegenover Japan gunstiger ge- 
weest en was inplaats van op Nieuw-Guinea 
misschien zelfs voor Java een halt aan de 
Japantiers toegeroepen (dus geen Soekar- 
no!!!). Kortom, afgezien van de voorgaande 
speculatie: onze nationaal-politieke positie 
in de wereld zou, bij een stérkere vloot- 
litiek veel sterker zijn geweest, zowel in als 
na de oorlog. 
Maar hiertegenover moet nogmaals, onder 
erkenning van de algemene waarde van 
deze gedachten, het bekende gezegde gesteld 
worden: Wij moeten ons voorbereiden op 
een mogelijke toekomstige oorlog en niet op 
de gewonnen oorlog, die voor ons in het 
vorige geval inderdaad vrijwel enkel verlies 
betekende. Bij een mogelijke toekomstige 
oorlog hoort ook weer een na-oorlogse tijd 
van machts- en geldbegeerte; van gemas- 
keerd, maar brutaal en roepingsloos impe- 
rialisme. Bovendien is het ook mogelijk, dat 
jaren van vrede voor ons liggen. Het is 
vaker gebeurd dat juist in tijden, waarin 
men oorlog zag aankomen en zijn nationale 
huis wèl bewaarde en sterkte, de tegenstan- 
der ervan afzag. 
In jaren van vrede heeft de vloot tot taak 
om afgestemd te blijven op de handelsvloot. 
In de eerste plaats om bij oorlog de handels- 
vloot te kunnen beschermen en om in 
vredestijd voor begeleidend vlagvertoon te 
zorgen. Daarom zal de politiek tegenover de 
Marine in het algemeen móeten zijn:, hoe 
langer vrede, hoe meer aandacht aan de 
Marine geschonken moet worden. In de 
huidige noodsituatie zullen we ons echter 
eerst moeten dekken naar het Oosten. 
We zullen goed doen daarbij tevens de 
West-Europese Unie zoveel mogelijk trouw 
te blijven, want dat is een organische en 
natuurlijke belangengemeenschap, die beter 
in staat is met de Amerikanen samen te wer- 
ken dan de landen afzonderlijk. Want we 
moeten ondanks alle inwendige en uitwen- 
dige spanningen en moeilijkheden als natie 
onze roeping blijven najagen. 
En die roeping is: ons met Gods hulp in 
vrede en vrijheid ontplooien in het belang 
van het geheel 

ALWEER   EEN   PROCES 
R ajk en zijn sloosheid Hongarije zijn 
aan de beurt. Sindt lang een communist; 
thans een verrader, spion, aanhanger van 
Tito, heuler met Amerika, enfin alles wat 
men bedenken kan. 
Polineke processen zijn in het communis- 
tisch systeem dagelijks brood. Zonder deze 
processen is het systeem onbestaanbaar. 
De kerkelijke en politieke vijanden, roeit 
men ermee uit. Verder de compromissenman- 
nen, die eerst als introductie van het systeem 
dienen, dan als aanhangwagen in de rege- 
ring mogen zitten en tenslotte als ballast 
overboord gegooid worden. 
En uiteindelijk gaan de eigen partijleden er 
ook bij bosjes aan, tot de hoogsten toe, ja, 
juist de hoogsten. Want zulke hogen gaan 
op een goeie dag ook wel eens zelf denken. 
Niet verschillend van Stalin. O nee, slechts 
verschillend van- een andere hoge. Dan be- 
gint de machtsstrijd, tot Stalin op een goeie 
dag de beslissing neemt en kiest voor één 
van beiden. Dan valt de ander en sleept 
velen in zijn val mee. 
Zoals Trotsky, Boecharin, Kamenef, Zinow- 

■jew, Zjoekow; verder alle achtereenvolgende 
leiders van de geheime politie; vermoedelijk 
ook Zjanow, Dimitrov, Herta Kuusinen en 
misschien zelfs Molotof en Anna Pauker. 
We noemen er maar een paar. Rajk hoort 
er ook bij. Tito is de enige, die de dans ont- 
sprong en die zich met macht staande hield. 
Intussen is dank zij hem Rajk dus gevallen. 
Een beste communist en altijd geweest; zoals 
trouwens allen, die ik noemde beste en over- 
tuigde communisten waren. Ze wedden 
alleen op 't verkeerde paard en daarop staat 
in Rusland de doodstraf. 
Rajk komt voor, is reeds voor. Dat gebeurt 
niet met iedereen. Slechts zij, die alles be- 
kennen, waarvan ze beschuldigd zijn — waar 
of niet — en waarvan men vertrouwt, dat 
ze het op de rechtszitting ook zullen doen, 
komen voor. De anderen worden administra- 
tief geliquideerd en dat is een deftig woord 
voor ergens in een kelder een schot in je nek 
te krijgen, zonder berecht te zijn. Of Zjanow 
en Dimitrov b.v. op die wijze verdwenen 
zijn, is natuurlijk nooit zeker te vertellen, 
maar een feit is. dat de eerste in een machts- 
strijd met de grote Malenkow gewikkeld 
was en dat de laatste niet onwelwillend was 
tegenover Tito. 
Enfin, in 't openbaar gebeurd zoveel, dat 
we gissingen over de administratieve proce- 
dure niet nodig hebben. 

Waar 't op aankomt, wat men uit deze 
processen allereerst moet lezen, is. dat ze 
met recht niets te maken hebben 
't Criterium voor de afloop van het proces, 
voor de „bewijsstukken" en voor de keuze 
van de slachtoffers ligt in het Kremlin in 
Moskou en wel in de machtsvraag. Die 
vraag beslist over alles. Wat de macht van 
de leiding in het communistisch systeem 
dient, is recht en is waar. 
Er is slechts één probleem, dat Stalin en met 
hem het politbureau interesseert: hoe be- 
houden en vermeerderen wij de absolute 
macht. Vermeerderen, in intensieve zin (in 
het proces van dwang, beginnend bij 't ge- 
loof en eindigend bij 't vastmaken van je 
schoenveter) en in extensieve zin (imperia- 
lisme). 
Wie dit principe door heeft, kan met 30% 
kans de gok wagen en meespelen. Misschien 
is 50% wat veel, want van de leiding uit de 
dagen van Lenin zijn ze op Stalin na allen 
door de zitting gezakt. 
Anderzijds kunnen ook slechts zij, die dat 
principe door hebben, het communisme be- 
strijden. Zij, die dit principe niet door heb- 
ben, en die nog iets als recht en waarach- 
tigheid in het communisme veronderstellen, 
bouwen door onthouding of zelfs door steun 
mee aan de machtsvorming van Stalin, of ze 
nu een natuurlijke dood sterven (Roosevelt, 
Benesj), dan wel na gebruik als oud vuil 
opgeruimd worden (Petrov). 
We leven in een explosieve tijd. Of we de 
springstof kunnen bedwingen en op het goe- 
de moment en de goede plaats zullen laten 
springen, hangt van twee dingen af: van de 
invloed, de wijsheid en de moed dergenen, 
die het communisme door hebben. En van de 
invloed, wijsheid en moed dergenen, die het 
heil dezer wereld verwachten van de ge- 
hoorzaamheid aan Jezus Christus, ziende op 
Zijn verlossing. 
Het laatste is beslissend. Toch kan zonder 
het eerste de explosie dan nog verkeerd uit- 
pakken. (Men denke aan de dwalingen van 
Barth ten deze). 
Het eerste alleen heeft slechts negatieve 
waarde, maar dat is in de strijd toch nog van 
betekenis. (Men denke aan Churchill). 
Richtinggevend voor een uitweg is intussen 
slechts de gelovige en getrouwe aanvaar- 
ding van het koningschap van Christus. 

H. v. R. 

GEESTELIJKE LEIDERS 
' Vervolg van hoofdartikel) 

van een yalse kerk, wilde Barth dus prin- 
cipieel niet doorzien. 
En ondanks de verschrikkelijke gevolgen 
van die dwaling weigert hij thans opnieuw 
en principieel om in te zien, dat het com- 
munisme tot de dictatuur leidt en de ware 
kerk vermoordt — op zijn tijd  om Barth 
met zijn volgelingen te lokken en te strik- 
ken. 
Het behoeft niet te bevreemden, dat „De 
Waarheid" enige tijd geleden terzake van 
een artikel van Berkouwer, waarin deze 
Barth bestrijdt, opmerkt, dat zo'n klein man- 
netje als Berkouwer zich niet moet aan- 
matigen zo'n groot theoloog als Barth te 
kunnen weerleggen. Barth zag het tenminste 
breed  en  onbevangen. 
Dat haalt je de koekkoek. Een welwillende 
Barth levert slachtoffers van het commu- 
nisme aan de lopende band, al zijn 't maar 
onthouders, neutralen. Want niemand heeft 

in Europa in het protestantisme zo'n invloed 
als Barth, ook in Nederland. 
Natuurlijk zal Barth straks het communisme 
fel gaan bestrijden — als de kerken aan de 
beurt zijn  op Stalin's tijd. Barth is een 
eerlijk en een moedig man. Maar dan is 't 
voor duizenden  te laat. 
Nu, vandaag moet men kiezen, kiezen tegen 
de praktijk en tegen het beginsel van het 
communisme. Om dat te doen zou Barth 
eerst van zijn dialectische theologie af moe- 
ten, die op alle terreinen van het leven dyna- 
miet onder de fundamenten legt en de twijfel 
op de puinhopen verder laat regeren. 
En één van die puinhopen van Barth is de 
geestelijke afbraak van de weerstand tegen 
het communisme. 
Wij houden het maar bij de kleine mannetjes, 
die het communisme door hebben en bestrij- 
den en die de verzetsmannen voor de vol- 
gende ronde kweken. H. v. R. 



oen Arie^ moest onderduiken, omdat hem 
op de Veluwe de grond te warm onder 

de voeten jWerd en hij te veel in de belang- 
stelling was komen te staan, had men hem 
de raad gegeven om naar de Biesbosch te 
gaan. Als hij zich met de LO te Werkendam 
in verbinding stelde, zou men hem daar wel 
verder helpen naar het gebied, waar de 
Duitsers door de heerschappij van water en 
gorzen, slikken en polders, bijna geen toe- 
gang konden krijgen. 
Arie had er aanvankelijk niet veel mee op. 
De Biesbosch was volgens zijn schoolherin- 
nering een woest en onbegaanbaar oord, 
waar men te allen tijde zijn Reijmerswaal 
kon beleven: zinken en verdrinken. Boven- 
dien was hij als man'van het zand niet bij- 
ster op het waterland gesteld. 
Toch zette hij koers naar dit deel van ons 
land. Op een middag belandde hij in Dor- 
drecht, doch aangezien hij daar geen contact- 
adressen had, besloot hij om over te steken 
naar Papendrecht, waar een schoolvriendin 
van zijn verloofde moest wonen. Hij had het 
adres, hem door Lien verstrekt, genoteerd 
op de achterzijde van een nieuwe bonkaart, 
die binnenkort geldig zou worden en hem in 
Apeldoorn alvast   was  ver-  •_ 
strekt door de illegaliteit. Hij >f- 
bewaarde deze bonkaart in 
de voering van zijn jas. Dit 
was niet allereerst uit vei- 
ligheidsoverwegingen; inte- 
gendeel, in sommige op- 
zichten was hij bepaald 
onverantwoordelijk slordig 
en vaak betrapte hij er zich 
op, eveneens slordig te zijn 
in zijn denken. Zo was hij 
er bijvoorbeeld nooit toe 
kunnen komen om eens 
nauwkeurig te overwegen, 
welke houding hij zou aan- 
nemen in het geval, dat hij 
door de Duitsers gegrepen 
zou worden. Lien had op 
een keer gezegd: Ik geloof, 
dat jij gebrek aan angst 
hebt,  Arie... 
Hij had er om gelachen, 
maar hij had nagelaten om 
zich te bezinnen op dit ge- 
zegde en zichzelf af te vra- 
gen of het in bepaalde om- 
standigheden werkelijk nut- 
tig kon zijn om angst te 
hebben. Angst kende hij na- 
tuurlijk wel, maar niet in dingen, die naar zijn in- 
zicht van gering belang waren. Een bonkaart 
op zak te hebben, die nog niet langs de 
bekende distributiekanalen aan de bevolking 
was uitgereikt, kon men weliswaar als be- 
zwarend materiaal beschouwen, maar volgens 
Arie was zoiets in verhouding tot andere 
zaken van te geringe importantie om deze 
speciaal weg te bergen in de voering van de 
jas. Dat hij de kaart daar tóch bewaarde. 

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. 

/ 

was slechts het gevolg van slijtage: de bin- 
nenzak van zijn colbert was zó poreus, dat 
alles, wat kleiner was dan vier centimeter 
naar de kelder van zijn -jas zakte. De kaart, 
opgevouwen tot een klein formaat, was dus 
vanzelf die weg gegaan. Met zijn revolver 
was hij heel wat voorzichtiger, omdat het 
dragen van dit wapen volgens hem heel wat 
meer concrete gevaren veroorzaakte. 
Toen hij  naar  de veerpont  liep  en  op  de 

gelegenheid om de overkant te bereiken. 
Nabij de Grootshoofdpoort knoopte hij een 
gesprek aan met een schipper, die uit Arn- 
hem afkomstig bleek te zijn en die zijn afkeer 
van de Duitsers niet onder stoelen of banken 
stak. De schipper had zijn schuit aan de 
overzijde liggen, weliswaar in een lauw 
oppertje, maar lang niet veilig, want in de 
nabijheid van de vlicgtuigenfabriek Avio- 
landa was het gevaar voor geallieerde bom- 
bardementen voortdurend aanwezig. 
Arie roeide met de schipper mee en dacht 
reeds de fuik, die de veerpont was, te zijn 
ontgaan en daardoor ook de aan een controle 
verbonden gevaren. Hij had echter buiten 
de rivierpolitie gerekend, die in een snelle 
motorboot voor Dordt surveilleerde en al 
spoedig de roeiboot aanklampte. Een dag 
tevoren was in de Merwestad een sabotage- 
daad gepleegd en de Duitsers, die de Neder- 
landse rivierpolitie vergezelden, waren ach- 
terdochtig. Zij vroegen de schipper en Arie 
naar hun identiteitsbewijzen. Arie talmde met 
het tevoorschijn halen van zijn uiteraard vals 
persoonsbewijs en dit wekte argwaan. Te 
laat begreep hij, een tactische fout te hebben 

Hij had echter buiten 
de rivierpolitie gerekend, 
die in een snelle motorboot 
voor Dordrecht 

surveilleerde . . • . 

,Riedijk was gekomen, waar een latente stank 
van de gasfabriek hing, een stank, die prik- 
kelend op het humeur van een mens kan 
werken, hoorde hij, dat Duitse militairen con- 
trole uitoefenden en iedereen aanhielden, die 
per veerpont naar de overzijde wilde. 
Arie, die veertien dagen geleden in het poli- 
tieblad was gesignaleerd, nam het verstan- 
dige besluit om geen risico te nemen. Hij 
ging  dus terug  en  zocht naar  een  andere 

gemaakt. Hij had ogenblikkelijk met enig 
bravour het persoonsbewijs moeten tonen, 
dan zou waarschijnlijk alles goed zijn ver- 
lopen. Men had nu meer dan gewone be- 
langstelling voor het gehate bewijs en vrij 
snel gaf één van de Duitsers zijn oordeel: 
„Unecht, falsch! " 
Het was, of Arie eensklaps weer hoorde, 
wat Willem hem bij het overhandigen van 
zijn nieuwe bewijs had gezegd: Wij maken 



ze zó goed, dat ze alle vuurproeven kunnen 
doorstaan  
„Vals? Hoe komt u er bij!" probeerde Arie 
verontwaardigd te zeggen. 
„Unecht " herhaalde de mof — en ver- 
klaarde toen, dat het onderzocht moest wor- 
den. Arie kreeg opdracht, over te stappen 
in de motorboot. Voorlopig was er geen 
andere mogelijkheid, dan aan het bevel te 
voldoen. Het was uiterst vervelend en enigs- 
zins hachelijk ook, maar Arie had op dit 
moment toch geen angst. — Onze persoons- 
bewijzen kunnen alle vuurproeven doorstaan 
 had Willem immers verzekerd. 
Het P.B. van de schipper was gecontroleerd 
en in orde bevonden en Arie werd toege- 
snauwd, dat hij voortmaken moest met het 
overstappen. De schipper probeerde nog be- 
middelend op te treden door te zeggen: 
„Laat asjeblieft m'n knecht met rust,  mafei- 
nen " 
Hij maakte de toestand er bedenkelijker door, 
want de Duitser zwaaide met het P.B. en 
vroeg, of de schipper dan een landarbeider 
als knecht had?  
De Duitser hield intussen zo grimmig de 
ogen op Arie gericht, dat deze geen kans 
zag, zich te ontdoen van zijn revolver. 
Arie moest op een bank gaan zitten en hem 
werd te verstaan gegeven, dat hij het niet 
moest wagen, overboord te springen. 
„Voor geen geld van de wereld," antwoord- 
de Arie en hij meende dit hartgrondig, want 
hij wist zich een zeer slecht zwemmer en hij 
huiverde reeds bij de gedachte, dat hij aan 
het spartelen was in deze brede, woelige 
rivier. 
De motorboot voer naar de kazerne, die voor 
de oorlog het korps Pontonniers herbergde. 
Arie'was op alles voorbereid, dat wil zeggen: 
hij was besloten om elke kans te benutten. 
Nauwelijks was hem gesommeerd om op te 
staan en over het plankier de kade te be- 
treden, of hij zag zijn kans schoon. Op de 
kade komende, met naast hem een Duitser 
en achter hem twee leden van de Neder- 
landse rivierpolitie, die niet de minste be- 
langstelling voor hem aan de dag hadden 
gelegd en dus klaarblijkelijk het regime ver- 
afschuwden, ging hij er in een wilde ren 
vandoor. Een dergelijke vlucht was hache- 
lijk, maar hij moest het wagen. Het gelukte 
hem inderdaad om weg te komen, hoewel 
de Duitsers schreeuwden en achter hem 
enige schoten vielen, die geen doel troffen. 
Arie holde kris en kras door smalle straten 
en gangen en vluchtte tenslotte een vodden- 
pakhuis binnen. Een lompensorteerder was 
terstond bereid om hem te helpen en sloot 
het pakhuis aan de straatzijde af. Hij zei: 
„Je moet zien, in de Biesbosch terecht te 
komen. Daar houden zich meer mensen schuil 
en de moffen schijnen 't niet te durven wa- 
gen om daar te gaan zoeken. Ze zeggen, 
dat  er  daar  wel  tweeduizend  onderduikers 
zitten " 
„Maar hoe kom ik daar?" vroeg Arie. ^ 
De sorteerder zegde alle medewerking toe. 
Hij zou zijn broer wel eens polsen, die was 
met die dingen aardig op de hoogte. Hij 
zou er op slag werk van maken en in die 
tijd moest Arie maar naar de zolder gaan, 
daar  zat   hij   zo  veilig   als   een   luis   tussen 
lompen..  
De beeldspraak was niet bepaald aanlokke- 
lijk. Arie had het gevoel, alsof hij in dit 
lorrenpakhuis van alle kanten door vlooien 
werd besprongen .. 

(Wordt vervolgd). 

{Ingezonden mededeling) 

Tanden   blank   en   rein;   adem 
fris als morgendauw. 

De onthulling van een verzetsmonument 
te Baarle-Nassau  en   Baarle-Hertog 

In een stampvolle kerk werd op 10 September 
j.1. door „Pater Victor" (Pastoor N. Apel- 
doorn O.P.) de plechtige Requiem Mis opge- 
dragen, als inleiding op de onthulling van een 
verzetsmonument te Baarle-Nassau, ter ere 
van de aldaar op 10 September 1944 gefusilleer- 
de  verzetsstrijders: 

Maria Josepha Cornelissen-Verhocvcn 
Adrianus Theodorus Johannes van Gestel 
Gcadus Antonius Gerritsen. 

Vele hoge autoriteiten, w.o. een vertegenwoor- 
diger van Z.K.H. Prins Bernhard, en honder- 
den vrienden uit de bezettingstijd, woonden 
deze  plechtigheid  bij. 
Na de kerkdienst trok een grote stoet naar 
de plaats van het monument, alwaar de bur- 
gemeester van Baarle-Nassau een korte toe- 
spraak hield. Het monument werd daarna door 
„Pater Victor" onthuld. Hij sprak daarbij de 
onderstaande indrukwekkende herdenkingsrede 
uit. 
De aanwezigen  zongen daarna het Wilhelmus 
en   de Braban^onne,   terwijl drie   bommenwer- 
pers   boven   het   monument   cirkelden,   als  een 
hulde van de luchtmacht aan deze gevallenen. 
Kinderen brachten een zanghulde. Oude vrien- 
den ontmoetten elkaar en er werden vele oude 
vriendschapsbanden   nauwer    aangehaald.    We 
trokken  allen  's middags  weer  naar  huis.  ge- 
sterkt door  de  wetenschap,  dat  de  geest  van 
het  verzet  levend  blijft. 
Dank Victor  voor  je  fijne  woorden. 
Dank vrienden   voor, jullie   aanwezigheid. 
Dank verzetters     van     Baarle-Nassau-Hertog 
voor jullie werk. voor onze gevallenen. 

t 

Maria Josepha  Cornelissen- 
Verhoeven.  ..Miet" 

t 

G, A. Gerritsen 
„Gerrit" 

A. 7'. /. van Gestel 
„Eduatd" 

„hun legers kenden rang noch stand 

't verschil viel  weg, slechts ene band 

verbond hen allen, groot en klein, 

zij  wilden helpers, redders zijn! 

m^ar...dit is het lied voor de werkers die vielen, 

stram op hun post voor het recht van de mens. 

nooit zal hun dood onze geestkracht vernielen 

strijden wij  voort ! is hun dwingende wens 1" 

Herdenkingsrede „Pater Victor' 
De dood maakt ons stil — iedere dood; maar bij de dood van de grootsten en de besten onder ons klinkt ieder 
woord als een ontheiliging en is iedere lofprijzing een schennis van dat onbegrijpelijke, waartoe deze in wezen 
toch kleine en eenvoudige mensen in staat zijn geweest, en dat zij alleen maar geleerd kunnen hebben van 
Hem, Die in Zijn kruisdood de waarheid bezegelde van Zijn Woord: „Niemand heelt groter liefde, dan hij, 
die   sterft   voor  z'n ■ vrienden." 
Alle verschil viel. weg! Eeuwenoude muren, die een scheiding en verwijdering brachten in ons volk. vielen 
als stof in elkaar en alleen wat werkelijk groot was en sterk door een innerlijke kracht bleef overeind. 
Zo was het mogelijk, dat wij deze herdenkingsmorgen met een voor dit Katholieke land geëigende ere- 
dienst hebben kunnen openen, waarbij tientallen van hun en mijn niet-katholieke vrienden het zich een 
eer rekenden tegenwoordig te zijn, omdat — al moge er dan verschil bestaan in beleving — de basis waar- 
op dit werk verricht werd toch maar één kon zijn: ons geloof in een God en een hoger rechtvaardigheid dan 
de   wereld  ons   kan   schenken,   zoals   juist   de   bezettingsjaren overduidelijk bewezen. 
Zo is het kunnen gebeuren, dat dit monument met angstvallige zorg geplaatst werd op de plek waar België 
en Nederland elkander raken. Als een symbool met een waarachtige en echte ondergrond. Een weergave van 
hun  werk  van  hun  daden,  van  hun  gedachten  vooral.. 
Uiteraard ga ik trots op hen. omdat zij Nederlanders waren, gelijk ik, maar eren wil ik hen als mensen zonder 
rang, zonder stand, zonder grens, zonder verschil, zonder kunstmatige scheiding, slechts met één gedachte -be- 
zield: helper, redder voor anderen te zijn! In hun hart hebben zij dit gedragen, iedere keer weer opnieuw ah 
zij hun moedig, doch gevaarlijk  werk  voor anderen  volbrachten. 
Hun geest was ervan vervuld, zodat ook het geringste en het ogenschijnlijk ongevaarlijke: een weinig be- 
tekenende boodschap of een simpele  waarschuwing, met de grootste ernst werd overgebracht. 
Hun leven werd er door geleid, iedere dag weer op'nieuw, maar misschien wél het meest duidelijk, toen de hand 
van de vijand, geleid door het verraad. 5 jaar geleden in de donkerte van de nacht hen greep. Geen woord 
is er gezegd; geen wreedheid kon deze mensen doen spreken, maar zoals zij geleefd hadden en gewerkt, zijn 
zij heengegaan, terwijl stervend het rood van hun bloed als een zegel heel hun strijd waarmerkte als een strijd 
voor God, voor hun land, voor recht en voor vrijheid: tot hun dood en door hun dood als een bonalux — 
een poede geleid-ster, waarop wij die achterbleven, onze weg naar een nieuw leven en een nieuw mensengeluk 
zouden kunnen richten. 
Want dit monument van steen mag niet enkel zijn een beeld van  wat zij waren en  van  wat zij deden —  wil 
het betekenis hebben dan moet het ook zijn een beeld van ons, van wat wij zijn en van-wat wij doen. 
Wil dit gedenkteken  werkelijk een gedenkteken  zijn  dan  moet  het   verleden   van   hen  herleven   in   het  heden 
van ons. En dat is meer dan een wens! 
Want gij, die mij kent, weet dat dit geen hol klinkende phrase is. of een gelcgenheidswoord, dat in deze om- 
geving wel past, maar een belijdenis van onze schuld t.o.v. hen en de duizenden anderen uit België en Neder- 
land, die  met hen de dood zijn ingegaan. 
Een eerlijke belijdenis, een mea culpa tevens, omdat we nog niet alles hebben volbracht, wat we eens aan de 
rand van hun graf. of om 't gevaar, van verre in de stilte van ons hart, hebben beloofd als een heilige belofte 
We zijn hier deze morgen samengekomen: Belgen en Nederlanders — verschillend van geloof en verschillend van 
zeden — uit alle hoeken van onze landen, een ieder met onze eigen belangen, maar als één: één in onze liefde 
om hen te eren, die als kleine mensen hebben getoond groot, onnoemelijk groot, te kunnen zijn. 
We zijn gekomen als oude vrienden uit dit „leger der gezochten" om een groet en een eresaluut te brengen 
aan de onzen, die de moed hadden om ook het  hoogste te brengen. 
We zijn gekomen als de overgeblevenen- de wonderlijk gespaarden, die door Gods Hand uit een menigte van 
gevaren  zijn gered,  maar mede door hun durf,  hun moed. hun vertrouwen, hun offer. 
Dankbare harten en handen bouwden aan dit monument als een bewijs van vriendschap voor hen die hier de 
dood  vonden. 
Schoon is deze daad, schoon als het beeld, dat de kunstenaars-hand ontwierp. Maar schoner nog zal 't zijn 
wanneer naast deze dode steen, onze levende harten, onze daden, heel ons leven een getuigenis zal zün vmn 
hun geest. 



DE FILM ONDER DE tOUPE VAN DE PERS 
Wij willen enkele grepen uit de kritiek doen: 

„Het Parool" is zeer tevreden en spreekt 
van: 

een voortrelfelijke film, die het verzet 
van £0 en LKP. alle recht doet weder' 
varen. 
„Over het algemeen", zegt het blad 
„heeft de film vaart en boeit zij onafge- 
broken: ook technisch zit zij vol goede 
vondsten en orginaliteiten." 

dit een film van het verzet is, wijl slechts van 
het Christelijk verzet. En dan nog even voor 
eigen glorie staat er, dat dit mensen betrof, 

„die  nooit en  nergens de  spits  hebben 
afgebeten. Er waren ook anderen, die dat 
wel hebben gedaan." 

Voelt U h'm? De communisten, 't Is natuurlijk 
wel vervelend, dat zij dit alleen beweren en 
verder weinig vleiend voor de „Waarheids- 
lezers", die  niet   gewaarschuwd behoeven te 

J 

"S: 

Nu de LO-LKP-film voltooid is, hebben we er met  spanning  naar   uitgezien  om 
onze opinie aan de kritiek van kunstredacteuren te toetsen. Daar was gelegenheid 
te over voor, want men heeft de film allerwege aan een brede kritiek onderworpen. 
Naar de inhoud dier kritiek geoordeeld, mogen wij niet ondankbaar zijn. 
Ons vertrouwen in de LO-LKP-film, in haar aard en mogelijkheden, is niet beschaamd. 

„De Volkskrant" is van een gemengder 
opinie. Het blad ziet de knappe filmmaker de 
Haas belemmerd door de vaste lijnen, die de 
opdrachtgever uitstippelde. Onder ons ge- 
zegd en gezwegen, viel dat nogal mee. Overi- 
gens waren juist deze lijnen waarborg, dat 
de film een document van het verzet was en 
niet een vrije fantasie over het verzet werd. 
En daar was het de opdrachtgever allereerst 
om te doen. Intussen besluit het blad met deze 
verzetsfilm tot het beste te rekenen, wat in 
Nederland na de oorlog op het gebied van de 
film werd gepresteerd. 

„Trouw" is vol waardering: 
„de cineast Max de Haas componeerde 
een verzetsfilm, die zich noch aan roman- 
tisering, noch aan ver doorgevoerd realis- 
me schuldig maakt, een film, die juist 
door zijn sobere opzet een diepe indruk 
op de toeschouwer achterlaat. In de LO- 
LKP wordt men geconfronteerd met het 
verzet, 2oals het was." 

Het blad signaleert inderdaad de kenmerken, 
die de opzet van het werk beheerst hebben. 

Ook het „Alg. Handelsblad" is tevreden, 
al heeft het oog voor de innerlijke spannin- 
gen, die de combinatie van speelfilm en docu- 
mentaire teweeg moet brengen. De eenheid 
van het kunstwerk komt daardoor in gevaar. 
Maar de recensent ziet in deze film toch een 
getuigenis van het verzet voor het nage- 
slacht. 

Het „Algemeen Dagblad" heeft respect 
voor de prestatie.van Max de Haas. Wij ook 
trouwens. Ook voor dit blad zit de moeilijk- 
heid in het compromis tussen de opdracht- 
gever en de kunstenaar. 

„Vrij Nederland", dat de film een epos van 
het Christelijk verzet noemt, acht de film tot 
het einde toe boeiend, een succes voor Max 
de Haas, juist omdat hij in staat was de docu- 
mentaire gegevens. — die een evenwichtig 
beeld van het verzet moesten verschaffen — 
tot een boeiend geheel te vormen. 

„De Nieuwe Eeuw" ziet Max de Haas 
gehinderd door het scenario. Maar dan toch 
Max de Haas, een man van groot formaat in 
de filmwereld. Wat die hinder betreft; de 
zaak is deze, dat de opdrachtgever allereerst 
en bovenal ons volk wilde vertellen van het 
verzet; wie daar oog voor heeft, zal dank- 
baar zijn voor die „hinder", want niet de 
artistieke verpozing, noch de opwindende 
sensatie, maar de oproep aan ons volk om te 
gedenken en om ook voor de vrijheid op de 
bres te willen staan, komt met deze film in 
de bioscoop. 
Overigens ziet het blad de film torenhoog 
uitsteken boven alle andere na-oorlogse 
Nederlandse producten. 

„De Waarheid" zegt: „opgepast" en het 
blad bedoelt, dat men niet moet denken, dat 

worden, omdat in de film de beperking duide- 
lijk aangekondigd is. Maar verder zijn wc 
„De Waarheid" toch dankbaar voor deze 
(indirecte) goede recensie, want wie zijn 
lezers waarschuwt voor een film, moet er wel 
diep van onder de indruk zijn. 

De „Nieuwe Drentse Courant" besluit: 
..Wij hebben dit filmwerk met diepe 
ontroering en dankbaarheid gezien. Het 
is ongetwijfeld de beste Nederlandse 
verzetsfilm, welke tot nu toe vervaar- 
digd werd. Het Nederlandse volk zal 
nu op een andere wijze kennis nemen 
van het verzet, dan tot nu toe het ge- 
val is geweest. Zal het bereid zijn dit 
te aanvaarden? Zal het zich tot de gees- 
telijke hoogte van deze film kunnen op- 
werken? Wij vrezen, dat dit met een 
belangrijk deel van ons volk niet het 
geval zal zijn. Dat deel zoekt in de film 
alleen het vermaak. Maar wanneer zij, 
die nog wel gevoel voor geestelijke 
waarden hebben, deze film gaan zien 
is het doel van de opdrachtgeefster ten 
volle bereikt. Deze film zal de herinne- 
ring levendig houden aan zovelen, die 
voor ieder onzer het offer van hun 
leven brachten." 

En dan nog een citaat uit de recensie van 
de „Nieuwe Apeldoornse Courant". 

„De film is heel sober, maar daardoor 
temeer groots. Zij doet ons niet het 
verhaal van helden, maar heel gewone 
mensen, die ondanks hun menselijke 
kleinheid, hun angst, hun twijfel en hun 
vrees, uit hun geloof en Godsvertrou- 
wen de kracht putten tot verzet tegen 
de overmacht van onmenselijkheid. De 
betekenis van de Christelijke godsdienst 
als inspirerende kracht voor dit deel 
van het verzet, laat de film duidelijk uit- 
komen zonder echter te suggereren, dat 
hiermede het gehele verzet getekend 
zou zijn. Max de Haas is er in geslaagd, 
ondanks de beperkingen, die de eisen 
van zijn opdrachtgevers hem oplegden, 
een grootse film te maken, die door ieder 
aanvaard zal kunnen worden om haar 
zuivere geest en ook om haar vrijwel 
steeds even zuivere, sobere en schone 
vormgeving." 

Dan nog wat grepen uit andere bladen. 
„De Haas heeft zijn betoog knap ge- 
houden, en men zou deze Nederlandse 
film groot onrecht aandoen, met haar 
te rekenen tot de groep verzetfilms, die 
men eenvoudig maar niet meer gaat 
zien." 

„De camera-man Peter Staugaard 
toonde ook in „LO-LKP", zoals daar- 
voor reeds in „Nederlands in zeven 
lessen",    zijn    voortreffelijk   aanvoelen 

van de waarde van het landschap in de 
film. Ook daarom kon dit werk zo door 
en door Nederlands worden." 
„Zijn spelersmateriaal bestond in 
hoofdzaak uit amateurs, mensen die 
zelf uit het verzet voortkwamen en dus 
de voor deze film noodzakelijke geeste- 
lijke instelling reeds hadden. Met dit 
materiaal heeft de Haas voortreffelijk 
weten te werken." 
„Ongetwijfeld is deze film na alles, wat 
wij na de oorlog van Nederlandse zijde 
op het witte doek hebben gezien, een 
grote stap vooruit." 
„Hoofdzaak is echter dat een film ont- 
staan is die van het begin tot het eind 
door haar grote waarachtigheid en ernst 
de toeschouwers vast in haar greep 
heeft. Men voelt het onmiskenbaar: zó 
zijn inderdaad deze droevige jaren ge- 
weest, zó heeft ons volk geleden, zó, in 
alle eenixmd. zonder pathetische heroïk, 
hebben onze verzetsmannen de strijd 
opgenomen en naar hun beste krachten 
volbracht. Het is goed dat deze film 
gemaakt is; in de eerste plaats om de 
herinnering aan dit alles levendig te: 
houden, maar ook omdat het een Neder- 
lands filmer in staat gesteld heeft te 
bewijzen dat een werkelijke goede door 
Nederlanders gemaakte speelfilm nog 
zo ondenkbaar niet is." 

Voor dit keer laten wij het hierbij. 
In de volgende uitgave van ons blad hopen 
we nog speciale aandacht te vragen voor de 
uitvoerige bespreking in het weekblad „De 
Hervormde Kerk". 
In al deze kritieken komt in het algemeen de 
hoofdzaak naar voren van wat wij meenden, 
dat de film was, en — wat belangrijker is —■ 
van wat wij ons voorgesteld hadden, dat 
deze verzetsfilm zou moeten zijn: 
Waar, evenwichtig, sober, principieel, 
Nederlands. 
Voor alles wat zij meer is — boeiend, gaaf 
in artistieke zin, filmisch bekwaam — zijn 
wij zeer dankbaar; zijn wij vooral Max de 
Haas, zijn medewerkers, onze verzetsvrien- 
den-spelers en de scenario-schrijvers Rogier 
van Aerde en Anne de Vries hartelijk dank- 
baar. Want dat alles zal ertoe bijdragen, dat 
de film in ons volk doet, wat wij menen, dat 
de geschiedenis van het verzet onder ons 
volk thans moet doen. H   v   R 
1) Voor alle inlichtingen betreffende de vertoning van 
de LO'LKP-Film wende men zich tot de 
N.V. Columbia Film Booking Office, 
Nieuwe Doelenstraat 8, Amsterdam-C 

WIE   HELPT ONS? 
Gedurende de laatste oorlogswinter werden 
er bij de wapendroppings ten behoeve van 
de sabotage dikwijls' kleine instructieboekjes 
in de containers bijgevoegd. Deze in vier 
talen verzorgde boekjes, bevatten uitvoerige 
handleidingen betreffende het gebruik van 
de sabotagemiddelen. Als we ons niet ver- 
gissen was het boekje ook rijkelijk geïl- 
lustreerd met af beeldingen van het sabotage- 
materiaal. 
Voor de illustratie van het hoofdstuk in ons 
gedenkboek dat over het sabotagewerk en de 
wapeninstructie handelt, zou de gedenkboek- 
commissie gaarne over zo'n instructieboekje 
willen beschikken. 
Wie van onze lezers kan ons aan dit boekje 
helpen?Vooral op de KP-ers die bij het sabo- 
tagewerk waren betrokken, wordt een drin- 
gend beroep gedaan. 
Desgewenst wordt het boekje na gebruik ge- 
retourneerd. 

De gedenkboekcommissie 



Arend Boldtwijn 

In Memoriam 

■ 

«'       il 
Bi     mÊÊi. JH   BI 

Engbertus J. Roelfsema 

Albert Jan Bijkerk Eggo Anko Streuper Anske Zwalua Jan Dijkstra 

Arend BoWewijn 
Hoofd der School 

Geboren: 22 September 1891 te Staphorst. 
Vermoord (Silbertanne): 29 Sept. '43 te Staphorst. 

Arend Boldewijn was medewerker van de Mep- 
peler verzetsgroep, in welk verband hij verschil- 
lende LO-werkzaamheden verrichtte. Bovendien 
leidde hij in de plaats van zijn inwoning het 
schoolverzet. 
Zijn arrestatie staat echter in verband met de 
illegale activiteit van zijn zoon, die door de SD 
werd gezocht, omdat men vermoedde, dat hij aan 
de liquidatie van een landverrader had deelge- 
nomen, althans zijn medewerking daaraan had ver- 
leend. 
In de nacht van 28 op 29 September 1943 werd 
er aan zijn woning gebeld, waarbij men hem van- 
uit het duister mededeelde, dat men hem kwam 
waarschuwen voor een overval van de SD. Toen 
Arend Boldewijn zich naar buiten begaf, werd hij 
onmiddellijk gearresteerd. Tijdens het daaropvol- 
gend verhoor bleek, dat het om zijn zoon te doen 
was, van wie men weten wilde, waar hij zich 
bevond. Arend Boldewijn, die hiervan wel op de 
hoogte was, heeft niet gesproken, waarop men 
hem heeft vermoord. Vermoedelijk heeft men hem 
eerst vermoord en daarna zijn lichaam uit een 
auto geworpen langs de nieuwe weg van Lichtmis 
naar Staphorst. 
Deze arrestatie en moord werden verricht door 
hetzelfde Sonderkommando, dat ook de Silber- 
tannemoorden op Jan Dijkstra en Dr. Roelfsema 
pleegde. 

AlScrt Jan Bijkerk 
Vertegen woordiger. 

Geboren:   18 November  1919 te  Winsum. 
Overleden: 29 November 1944 in kamp Meppen. 

In October 1942 kreeg Albert Bijkerk een oproep 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Meppel om 
uitgezonden te worden voor de arbeidsinzet naar 
Duitsland. Hij gaf aan deze oproep echter geen 
gehoor en dook onder. Zijn anti-nationaal-socialis- 
tische houding uitte zich echter niet alleen in het 
negatieve onderduiken. Hij ging zich bezighouden 
met het meer positieve verzet, de hulp aan onder- 
gedoken Joden. 
Toen door het beter worden van de verbindingen 
met Londen, de noodzakelijkheid van militaire 
inlichtingen steeds duidelijker werd, ging Bijkerk 
zich bezig houden met het verrichten van spion- 
nage, in welk kader hij o.a. verschillende Duitse 
militaire objecten in kaart bracht. Zo heeft hij b.v. 
het vliegveld Soesterberg in kaart gebracht en ook 
voor de oorlogvoering belangrijke doelen in het 
Zuiden van het land getekend. Daarnaast ver- 
richtte hij koerierswerk. 
Op 1 October ging hij als koerier op weg naar 
Rotterdam, waarheen hij illegale papieren en kle- 
ding voor een koerierster moest brengen. In de 
omgeving van Putten werd hij echter door een 
Duitse patrouille gearresteerd, waarna men hem 
tenslotte naar het concentratiekamp Meppen in 
Duitsland zond.. Op 29 November 1944 overleed hij 
hier  tengevolge  van de   doorgestane ontberingen. 
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*    meppel     * 
De herdenking van de gevallen der verzetsgroep 
Meppel. zetten wij in dit nummer voort. Ook btj 
de lezing van deze herdenkingsartikelen treft het 
telkens weer, hoe vrijwel alle werkzaamheden op 
het brede verzetsgebied door.de leden van de Mep- 
peler groep werden uitgevoerd. Doch de kracht, 
waaruit deze zozeer verschillende werkzaamheden 
werden verricht, werd door zo goed als de ge- 
hele groep geput uit dezelfde positief-christelijke 
overtuiging; een overtuiging, die hun deed weten 
niet alleen te staan tegenover de heersers der 
aarde, niet alleen noch in eigen kracht, maar ge- 
steund door Hem, die alle ding regeert. 
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Eggo Anko Streuper 

Bakkersbediende. 
Geboren: 7 September 1921 te Sappemeer. 

Vermist in Duitsland. 

Anske Zwalua 
Garagehouder. 

Geboren: 9 Februari 1904 te Het Bildt  (Fr.). 
Vermist in Duitsland. 

Op 20 April 1944 brachten twee medewerkers van de Mep- 
peler KP, Streuper en Zwalua met de auto van Zwalua 
enkele geallieerde piloten van Friesland naar Meppel, waar 
men voor verdere doorzending zou zorgdragen. De piloten 
werden afgeleverd en daar het inmiddels te laat was gewor- 
den om terug te keren, parkeerde men de auto voor de 
garage van Dijkstra te Meppel. Des nachts passeerden echter 
een tweetal politie-agentcn, die deze alleenstaande wagen 
verdacht vonden en de banden leeg lieten lopen, teneinde de 
eigenaars de volgende morgen te beletten zonder hun voor- 
kennis weg te rijden. Toen deze agenten bezig waren met het 
laten leeglopen van de banden passeerde een patrouille van 
de Landwacht, die informeerde, wat er aan de hand was. De 
agenten zeiden, dat zij het geval verdacht vonden en de 
Landwacht beloofde een oogje in het zeil te zullen houden. 
De volgende morgen vroeg zouden Streuper en Zwalua weer 
vertrekken en tegelijk een drietal KP'ers meenemen, voor 
wie de grond in Meppel te warm onder hun voeten werd. 
Toen zij de banden van de auto leeg vonden, ging Streuper 
de KP'ers vertellen, dat het wel iets later zou worden, ter- 
wijl Zwalua voor de banden zou zorgen. Op weg naar de 
auto werden de KP'ers en Streuper door de Landwacht ge- 
controleerd, maar doorgelaten, toen ze zeiden naar het sta- 
tiën te moeten. De landwacht wees hun de weg. Even later 
passeerde de Landwacht hen nogmaals en wees hun opnieuw 
de weg. Streuper zou toen alleen naar Zwalua gaan en hem 
zeggen, dat hij op de weg naar Hoogeveen de KP'ers moest 
oppikken. Toen hij echter bij de garage van Dijkstra kwam 
zag hij daar bij de wagen dezelfde landwachtpatrouille staan. 
Hij kreeg argwaan en liep door in de richting van het station. 
De Landwacht had Zwalua echter gearresteerd en toen zij 
Streuper opnieuw, maar nu alleen, bij het station zagen lopen, 
vertrouwden zij het niet meer en arresteerden ook hem. Bei- 
den werden naar het politiebureau van Meppel gebracht. Via 
het Scholtenshuis in Groningen, waar de SD zetelde en het 
kamp Amersfoort zijn beiden vermoedelijk op transport ge- 
steld naar Neuengamme. 
Vermoedelijk, want nadien heeft men van Zwalua en Streu- 
per niets meer vernomen  

Jan Dijkstra 
Garagehouder. 

Geboren: 24 Februari 1890 te Sonnega  (Fr.). 
Vermoord (Silbertanne): 29 Sept. 1943 te Meppel. 

Het was eind 1942 toen de zoon van Jan Dijk- 
stra te Meppel zich aansloot bij de Meppeler ver- 
zetsgroep en het duurde niet lang, of Jan Dijk- 
stra kwam daar ook mee in aanraking. Hij opende 
zijn huis gastvrij voor onderduikers, waarvan 
men er al spoedig regelmatig een vier of vijf van 
kon aantreffen. Toen in het voorjaar van 1943 
de Meppeler KP werd gevormd, verleende Jan 
Dijkstra zijn medewerking, waar en wanneer hij 
maar kon; hij repareerde auto's en motoren van 
de KP, stelde benzine beschikbaar, stalde de 
auto's in zijn garage en stelde zijn woning be- 
schikbaar voor het houden van KP-vergaderingen. 
Een zekere Ruys, V-mann van de SD had zich 
echter weten in te dringen bij de verzetsgroep 
Meppel. Alle inlichtingen gaf hij door aan de SD 
te Arnhem en daarbij werd ook de naam Dijkstra 
genoemd. 
Inmiddels was door de vele overvallen op distri- 
butiekantoren in Drente, op last van Den Haag, 
een Sonderkommando van de SD ingezet en het 
■waren leden van dit commando, die in de nacht 
van 28 op 29 September aan de woning van Jan 
Dijkstra belden en hem onder valse voorwendsels 
naar de voordeur lokten. Toen Jan Dijkstra de 
deur opende, werd hij onmiddellijk door twaalf, 
dertien schoten dodelijk getroffen  

Engbertus Johanncs Roelfsema 
Chirurg. 

Geboren: 18 November 1905 te Groningen. 
Vermoord (Silbertanne): 29 Sept. 1943 te Meppel. 

Voor alle voorkomende werkzaamheden, waarbij 
het advies van een arts noodzakelijk was, kon de 
Meppeler verzetsgroep een beroep op Dr. Roelf- 
sema doen. Zo verleende hij o.m. zijn medewer- 
king door slachtoffers van de arbeidsinzet af te 
keuren, of door zijn medisch advies te bevor- 
deren, dat zij werden afgekeurd. Ook — en dit 
niet in de laatste plaats — nam hij deel aan het 
Artsenverzet. 
Toen een aangeschoten en gevangen genomen 
marechaussee uit het Academisch ziekenhuis te 
Groningen bevrijd moest worden, was het Dr. 
Roelfsema, die de Meppeler KP het adres van een 
betrouwbare Groningse dokter verstrekte en een 
brief ter introductie meegaf. Zonder daarom ge- 
vraagd te zijn, bood Dr. Roelfsema de KP zijn 
auto aan voor het vervoer van de gewonde mare- 
chaussee. De KP had echter reeds een wagen ter 
beschikking, zodat van dit aanbod geen gebruik 
behoefde te worden gemaakt. De bevrijding in 
Groningen gelukte en de gewonde werd overge- 
bracht naar Meppel, waar Dr. Roelfsema hem 
behandelde, eerst bij een particulier, later in het 
ziekenhuis. 
In de nacht van 28 op 29 September 1943 werd 
Dr. Roelfsema gearresteerd door een gedeelte van 
het Sonderkommando van de SD, dat in die dagen 
Drente terroriseerde. Nog diezelfde nacht werd hij 
langs de weg van Ruinen naar. Eursinge lafhartig 
vermoord. 
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Zelfs op de hobbeligste weg kan 
het snoer niet lostrillen! 

De PHILIPS rijwieltlynamo houdt de stroomkabel doof 
middel van een verende klem onwrikbaar vast. Geen 
ntber of schroef die kan lostrillen en u in het don- 
ker zetten. De PlllLlt'S dynamo, met zijn krachtige 
magneet, zijn compacte bouw, en zijn grote energie, 
capaciteit is een voorbeeld van een onovertroffen 
Nederlands kwaliteitsproduct. Laat uw rijwiel met 
een PHILIPS verlichting uitrusten! 
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