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BEVEL

IS

BEVEL
„duidelijk in strijd met het Nederlandse
Dat de Duitse regel „Befehl ist
recht of volkenrecht voorkomen" kan
Befehl" in de Nederlandse rechtsniet het criterium zijn. Het mist met
De Kamerleden van der Goes van Naters en Vorrink hebben de Minister
staat geen gelding heeft, zal wel weinig
name de vereiste vastheid: het is gebaPresident en de Minister van Overzeese gebiedsdelen vragen gesteld naar
betoog behoeven. Het gaat er dus om of
seerd op een subjectief, individueel ooraanleiding van de veroordeling door de Krijgsraad tot zware straffen van drie
bevel, bevel is. Ook de vraagstellers
deel over de geldigheid van het recht,
Nederlandse militairen in Indonesië, die geweigerd hadden gevolg te geven aan
zullen dit wel bedoeld hebben. Het is
en miskent alle gezag.
een bevel om een kampong plat te branden.
dan te betreuren, dat zij hun vraag in
„Willen de Ministers uitdrukkelijk uitspreken" — zo stellen zij de vraag die
het Duitse idioom hebben gekleed. Dit
De vergelijking met het verzet tegen
ons bijzonder interesseert — of naar hun mening de regel „Befehl ist Befehl
verheldert de kwestie geenszins, maar
de maatregelen en bevelen van de
in de Nederlandse rechtsstaat gelding heeft, en, zo neen, of zulks dan niet inkan wel een psychologisch effect op de
Duitse bezetters gaat volkomen mank.
houdt, dat de ontvanger van een bevel zijn medewerking aan de uitvoering
eenvoudige lezer hebben en deze reeds
En wel om verscheidene redenen. De
daarvan moet weigeren, wanneer hem dit duidelijk in strijd met het Nederlandse
bij voorbaat innemen tegen ons leger.
voornaamste dier redenen is zeker niet,
recht — daaronder begrepen het Nederlandsch-Indische recht - of het volken„Nieuw Nederland" heeft dit reeds
dat de bezetter hier de jure geen gezag,
recht voorkomt?"
demagogie genoemd.
maar enkel feitelijke macht uitoefende.
De betrokken ministers hebben in hun voorlopig antwoord, dat slechts enkele
Ook om deze reden gaat de vergelijking
T ^ e vraag of bevel bevel is, is in
feitelijkheden inhoudt, medegedeeld, dat op de boven weergegeven vraag nader
mank, maar veel belangrijker is, dat de
wezen een vraag naar de bindende
zal worden teruggekomen, zodra omtrent enkele punten nadere inlichtingen zulDuitse maatregelen en bevelen van zo
kracht van het gezag der overheid, i.c.
len zijn ontvangen.
verstrekkende aard waren, dat 't tijdelijk
van de Nederlandse burgerlijke en miliDit lijkt wel iets op een opschuiven van de moeilijkheid. De pers heeft zich
én 't geestelijk welzijn van ons volk in
taire overheid.
intussen reeds op het vraagstuk geworpen. In dit stadium achten wij het gewenst
het hart getroffen dreigden te worden.
Gezag is in iedere menselijke samenonze lezers onze visie er op te geven.
Het verzet tegen de Duitse maatregelen
leving noodzakelijk om te voorkomen,
r
en bevelen werd niet gerechtvaardig^
dat ieder — op eigen inzicht vertrou"V
door het onaanvaardbaar zijn van de
wende — zou handelen. Een menselijke
gebezigde middelen, maar door het versamenleving is onbestaanbaar zonder
werpelijke van de gestelde doeleinden; de aantasting
Wil dit nu zeggen, dat men onbeperkt gehouden
iemand of iets, dat daarin de strevingen der afzonvan het nationaal eigene, van de godsdienst- en geis tot volgzaamheid en gehoorzaamheid? Hebben
derlijke leden zó regelt, dat uit de veelheid een eenwetensvrijheid van de menselijke waardigheid.
heid ontstaat. Wanneer ieder naar eigen inzicht hande Duitsers het, met hun Kadaverdisziplin dus toch
delt, is de verwezenlijking van het gemeenschappeaan het rechte eind gehad? Heeft de plicht tot volgIn bezettingstijd bestond hier te lande, in alle andere
lijke einddoel immers in ieder geval uitgesloten. In
zaamheid en gehoorzaamheid dan geen grenzen? Houdt
bezette landen, en in de gehele vrije wereld de zekerde natuurnoodzakelijke gemeenschappen — kerk,
dit geen miskenning in van de stelregel: „Gij zult
heid. dat de Duitse maatregelen en bevelen in strijd
staat en gezin — is gefag natuurnoodzakelijk.
God meer gehoorzamen dan de mensen?"
waren, — niet alleen met het Nederlandse recht en
Uit de natuurnoodzakelijkheid dezer gemeenschappen
De plicht tot volgzaamheid en gehoorzaamheid heeft
het volkenrecht — maar ook met het natuurrecht.
vloeit de natuurnoodzakelijkheid van het gezag in die
inderdaad grenzen. Maar die grenzen liggen onzes
Niemand behoefde op dit punt in twijfel te verkeren.
gemeenschappen voort.
inziens in een geheel ander vlak, dan waarin ze door
De weigering tot medewerking behoefde niet gebaDe natuurnoodzakelijkheid van gezag in de Staat
de heren van der Goes van Naters en Vorrink geseerd te worden op een subjectief individueel oordeel.
brengt mede het recht van de gezagsdrager, de wettrokken schijnen te worden. Aan de ontvanger van
De Duitse inbreuk op het natuurrecht en op de mentige overheid, om het gezag uit te oefenen: evenzeer
een bevel, de plicht opleggen om zijn medewerking
selijke wetten was voor niemand een vraag meer. De
vloeit uit de natuurnoodzakelijkheid van het gezag
aan
de
uitvoering
daarvan
te
weigeren,
wanneer
hem
regeringen van alle vrije volkeren en de herders van
in de Staat voort de gewetensplicht der leden om
dit bevel duidelijk in strijd met het recht voorkomt,
alle kerken, hadden zich op dit punt ondubbelzinnig
aan de bevelen en voorschriften der wettige overheid
betekent een miskennen van alle gezag, een ontbinte gehoorzamen. /■
«
uitgesproken. De Duitse inbreuken stonden vast. De
ding van alle samenlevingsvormen. Dit leidt tot conDie gewetensplicht steunt niet op de begrepen, innerDuitse
bezetter had zijn rechten verspeeld. Verzet
sequenties, die voor geen enkel nuchter denkend mens
lijke juistheid van het gegeven bevel, maar 'op de
was plicht geworden.
aanvaardbaar
zijn.
volgzaamheid, die wij aan het gezag in de Staat, als
Bevel was geen bevel meer, omdat het niet meer
Waar gaan wij heen wanneer de kinderen aldus de
noodzakelijke gemeenschap, verschuldigd zijn.
kon steunen op de bron van alle gezag: God.
bevelen
hunner
ouders
en
de
ambtenaren
de
bevelen
Wie zijn medewerking aan de uitvoering van een behunner chefs gaan toetsen? Hadden de Nederlanders,
vel weigert, wanneer hem dit duidelijk „in-strijd met
I_I et is duidelijk, dat de situatie in Indonesië een
wie de Indië-politiek in strijd voorkwam met het
het recht voorkomt", miskent het wezen van gezag.
*■ *■ geheel andere is. De militair in Indonesië krijgt
recht, hun medewerking dan moeten weigeren, zoals
Hij gaat immers zelf de juistheid van het gegeven bebevelen van zijn wettige en democratische overheid.
dit door de communisten gepropageerd is?
vel beoordelen, en miskent daarmede, dat gezag juist
Als vaststaand moet worden aangenomen, dat die
noodzakelijk is om te voorkomen, dat ieder op eigen
overheid de Wet Gods en het natuurrecht als richtToch is duidelijk, dat de plicht tot volgzaamheid en
inzicht vertrouwende zou gaan handelen, en dat het
snoer van haar doen en laten heeft. Deze doeleinden
gemeenschappelijk doel in die verwarring persé niet
gehoorzaamheid grenzen heeft. Die grenzen moeten
dier overheid zijn voor geen weldenkend mens verbereikt zou worden.
echter naar een vast criterium getrokken worden. Het
werpelijk. Verschil van mening is dus slechts mogelijk over de keuze der middelen.
Die keuze nu behoort tot de eigen taak der overheid.
Zij moet uit de veelheid der wegen de weg aanwijzen,
die gevolgd zal worden. Haar gezag is noodzakelijk
om te voorkomen, dat ieder op eige# inzicht vertrouwende zou gaan handelen. Haar bevel is bevel, niets
SCHULDBESEF
meer, maar ook niets minder. Wij zijn in geweten
verplicht dat bevel uit te voeren, niet omdat wij de
juistheid van het bevel inzien, maar omdat het op
eze droom zal niet eeuwig kunnen duren,
basis van gezag wordt gegeven, omdat het een goed
de oude wanen woelen er teveel doorheen,
is het gezag te volgen, omdat wij aan de gezagsdragers gehoorzaamheid verschuldigd zijn krachtens het
straks zal ik staan bij uitgedoofde vuren
vierde gebod.
en tranen storten op wat sintels en wat steenVoor de Christen kan de vraag of hij medewerking
moet geven aan de uitvoering van een bevel van zijn
wettige overheid, dat hem In strijd met het recht voorGod nam wel vaak dit hart in beide handen
komt, niet tot een gewetensconflict leiden.
en het jonge licht brak dan wel even door,
PONS.
dóch waarom tuur ik nog naar verre stranden . ,
alt ik mij aan 't licht der torens tóch niet. stoor? ? * "
„DE ZWERVER"
Harm- de Jong
Prins Hendrikkad* 1 52 - A'dam C.
Telel. Red. 44566 * Adm, 41063
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J~\ e hierboven staande foto is overgenomen uit de brochure „Ontsnapping uit de bunker" door Kees Bauer,
die een dezer dagen verschijnt bij de uitgever H, Nelissen te Bilthoven. Deze brochure is een wat bredere
uitwerking van de beschrijving in ons Jubileumnummer.
Het is hei volkomen historische verhaal van de man. die op 1 Maart 1943, niettegenstaande hij door de SS
met kettingen aan de muur was geklonken, ontsnapte uit de bunker van het concentratiekamp Amersfoort.
Nu door het proces tegen Berg. Kotalla. Oberle en anderen het kamp Amersfoort weer in het middelpunt van
de belangstelling staat, is de inhoud van deze brochure opnieuw actueel geworden.
De opbrengst van dit geschrift, dat in de boekhandel en aan de kiosken verkrijgbaar zal zijn. is bestemd voor
de Stichting 1940-'45. Zie voor de prijs en andere bijzonderheden de advertentie elders in dit nummer.
BOVEN

DE

BOVENSTE

PLANK!

Op die verheven plaats staat momenteel een klein boekske. Het staat daar niet om zijn uitstekende
kwaliteiten en nog minder vanwege zijn omvang. Die bedraagt slechts 20 bladzijden. Het is zelfs niet
in de eerste plaats om de interessante stof, dat wij dit boekje onder de aandacht van de lezers brengen. Er is n.1. nog een reden, die dit boekje voor U misschien belangrijker zal maken: het feit, dat
de opbrengst van deze brochure ten goede komt van de Stichting 1940-'45. Het is daarom, dat wij
schrijven: boven de bovenste plank! Want hier ligt voor alle lezers van ons blad — dus ook voor
ü! —, voor alle LO-ers en KP-ers een dankbare taak.
Koopt deze brochure; geeft haar cadeau aan familieleden en kennissen, het is bijna St. Nicolaas! Hoe
ipeer exemplaren er verkocht worden, des te groter wordt het bedrag, dat t.z.t. aan de Stichting
1940-'45 overgemaakt kan worden.
Daar komt nog bij, dat de verschijning van dit geschrift propaganda-mogelijkheden voor De Zwerver kan inhouden. Door het verhaal wordt opnieuw de aandacht op ons blad gevestigd en wij hebben
de kiosken nog eens extra voorzien van Zwervers, opdat niemand teleurgesteld behoeft te worden. Een
reden temeer dus. om deze brochure aan te schaffen. Gewapend met vijf of tien exemplaren kunt U
doeltreffende propaganda voor De Zwerver voeren, zodat ■— met de bestemming van de opbrengst voor
ogen — bij alle lezers van De Zwerver in de komende weken slechts één boekje boven de bovenste plank
staat: „Ontsnapping uit de bunker"!
REDACTIE.

lAAQhARtiqheió
Is men de samenleving in alle richtingen doorkruist, stoot men op onbegrijpelijk veel mensen, die het met
zl Uegen, lasteren en kwaadspreken niet zo nauw nemen. Er zijn zelfs mensen, bij wie het overtreden van
het achtste gebod een tweede natuur geworden is, waarbij nog de kwelgeesten te onderscheiden vallen, die er
een laf en laag genoegen in vinden om het leven van hun evennaasten te verzuren. En dit terwijl er geschreven staat: „Legt de leugen af en spreekt de waarheid tot de naaste, ieder voor zich; want ledematen zijn we
van elkander". (Efez. 4 ; 25).
Waarom hinderen de „ledematen van elkander", alle ledematen in Christus, zich onder elkander? Waarom
wordt zoveel sociale vrede en vreugde, zoveel huwelijkstrouw en gezinsgeluk, zoveel saamhorigheidsgevoel
en broederschap onder hoofd- en handarbeiders in dezelfde functie of in dezelfde dienstbetrekking vaak zo
bitter verstoord? Het is het stille of openlijke werk, het ondergronds gewroet of het openbaar gemanifesteer
van de leugen, de laster en de kwaadsprekerij. Mensen achtervolgen hun evennaasten met het dubbel-snijdend
zwaard van het gesproken of geschreven woord. Zij malen niet om eer en goede naam. Zij bekommeren zich
niet om het leed in de ziel van een mens, om zijn geestelijke ondergang, om onrechtvaardige behandeling en
maatschappelijke benadeling.
Een akker vol onkruid is het hart van de mens, waarin haat, nijd, jaloersheid of afgunst leven. Het is een
vat vol laaghartigheid, waarin deze ongure driften woekeren, die alle redelijke en zedelijke normen uit het
oog verliezen. De laaghartige spreek- en handelwijze wordt geboren uit: eerzucht, egoïsme, standshovaardij,
onevenwichtigheid van natuur, onstandvastigheid van karakter, afgunst op het succes van anderen; hetzij
gelijken, hetzij ondergeschikten, die in geestelijk opzicht en arbeidsprestatie soms mijlen boven hen staan. De
laaghartigheid neemt haar toevlucht tot middelen, waarvan ieder fatsoenlijk mens moet walgen.
Wij denken eerst en vooral aan de anonyme brieven, die op de grofste wijze spotten met de christelijke
naastenliefde, hef eerste gebod van God, dat Hij op een lijn stelde met de liefde tot Helfi. Lafaards zijn het.
die hun brieven in 't geheim schrijven zonder te ondertekenen aan de redacties van dagbladen, de besturen van
instellingen va0 weldadigheid, aan huisgenoten of familieleden van het uitgekozen slachtoffer, aan burgemeester of politie, enz.
Met wellustige voldoening zetten zij beschuldigingen op papier of spuien leugens. Ligt er in hun hanepoten
een kern van waarheid, dan verdrinkt zij in overdrijving en onbewezen grootspraak. Een anonyme brief is
meestal een stiekeme wraakneming na een woordenwisseling, de domme tegenzet na een misverstand of het
gevolg van boze inblazingen, waaraan men gaarne oor verleende, Anonyme brieven verdienen, dat men
ze in de prullemand of in de kachel werpt.
Vermeende of werkelijke grieven lost men hiermede niet op en zij worden zeker niet ingegeven om het
algemeen, het sociaal of welk ander belang ook, te dienen.
Laaghartig is ook hei optreden van hen, die hun evennaasten steeds met wantrouwen gadeslaan, met critiek
achtervolgen of hen op andere mensonwaardige of onterende wijze behandelen. Het getuigt niet van edele
hooghartigheid als een werknemer te pas en te onpas meent in herinnering te moeten brengen, dat hij de
werkgever is. Ook in ambtenaarskringen en andere dienstverbanden komt dit misselijk euvel soms voor,
waarbij mensen zich in allerlei bochten zouden moeten wringen om mijnheer Dinges te groeten en te
benaderen.
De ene mens kruipt niet voor de andere mens. De ene christen vreest de andere christen niet. De ene
Protestant of Katholiek moet de andere liefhebben en eerbiedigen, en wij moeten allen elkander dienen.
Verstaat u dit mijnheer Dinges, welke hoge of lage functie u ook bekleedt!
„JAN PATRIOT".

BELEEFD AANBEVELEND.
In de Nieuwe Leidse Courant van 21 September
1948 treffen wij de volgende advertentie aan;
Ga voor het opmaken van requesten, verzoeken,
bezwaarschriften en onderzoeken in alle soorten
rechtzaken, naar een vakman. Advies billijk,
onvermogenden gratis. BOEKEE, oud-politieofficier, Hoogmadeseweg 48, Leiderdorp.
— Wij kunnen deze „gang" zeer warm aanbevelen. _ Deze Boekee kent het klappen van de
zweep. Hij was vóór de oorlog eenvoudig rijksveldwachter te Berg Ambacht, werd in bezettingstijd lid van de N.S.B. en de W.A., en met
medewerking van de moffen Opper-Luitenant
bij de politie. Zijn recht om zich als oud-politieofficier aan te bevelen is wel onbetwistbaar!
Denkt U vooral aan Uw bezwaarschriften!

COLLABORATIE.
Het E.V.C.-bestuur heeft besloten over het gehele
land een krachtige solidariteitsactie met de
stakers in Frankrijk te gaan voeren.
Het heeft daartoe de arbeidende bevolking van
ons land opgeroepen haar woningen gastvrjj
open te zetten voor de kinderen van de E: anse
arbeiders en gelden bijeen te brengen voót het
aanschaffen en verzenden van levensmiddelen
naar de stakende Franse mijnwerkers. Het
„Solidariteitsfonds" heeft alle plaatselijke E.V.C.Centralen van de nodige richtlijnen voor deze
actie voorzien.
— Liebesgaben!

DE BORDJES VERHANGEN.
Een uit Indonesië gerepatrieerd soldaat lucht
zijn hart in „De Volkskrant":
„Jongens", zei onze aalmoezenier, toen we uit
Indonesië vertrokken, „Nedérland ontvangt jullie
met open armen." Het tegenovergestelde is waar.
In een hotel te Rotterdam, waar mijn vriend en
ik een consumptie bestelden, kreeg ik bij de
rekening een briefje, waarop stond, dat op onze
aanwezigheid geen prijs werd gesteld en of wij
na het gebruiken van onze consumptie de zaak
kalm wilden verlaten.
— In bezettingstijd kenden wij bordjes „Voor
Joden Verboden". Gaat de geschiedenis zich herhalen ?

CHANTAGE.
In „Het Vrije Volk" van 23 November 1948 stelt
de heer van der Goes van Naters het huidige
kabinet aansprakelijk voor het feit, dat in Utrecht
geen P. v. d. A.-burgemeester benoemd is:
Wij incasseren deze nieuwe achterstelling, waarvoor het huidige kabinet als geheel aansprakelijk
is. Dat zij onze animo vergroot om ook op ander
terrein dingen te slikken, die ons niet aanstaan,
kan ik niet zeggen. Maar er is geen sprake van
dat wij ons daarbij door wrok zullen laten leiden.
In Augustus hebben wij zeer duidelijk ons partijbelang achtergesteld bij het landsbelang. In
deze tijd van doodsgevaar voor West-Europa,
kan men op onze steun rekenen. Tenzij men al
te duidelijk blijk geeft, ons in de zaken van dit
land als een te verwaarlozen factor te beschouwen.
— In een tijd van doodsgevaar gelden geen
„tenzij" 's.
(Ingezonden Mededeling)
Door
A. J. Noël
Desperado's
de Gaulle
Het boek, waarover het meest gesproken en
geschreven wordt!
In iedere boekhandel verkrijgbaar a f 6.90
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam
Carnaval der
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lijk bij een zo groot aantal. Toch is het te betreuren, daar zo licht het werk van de
zijn toegekomen aan een bepaalde kant van het vraagstuk, dat ons bezigtoezichthouder zich dan bepaalt tot het zgn. Welfare-werk. Nu kan dit wel onhoudt, n.h de heropvoeding van de politieke delinquenten.
W;
y ▼ Tlr
misbaar zijn, doch we mogen daar toch niet bij blijven staan. Het is nodig, dat
Ik acht me ontslagen van de plicht aan te tonen, dat de heropvoeding noodde teruggekeerde werk krijgt, dat hij een woning heeft om met zijn gezin in te
zakelijk is en dat we ons daaraan niet mogen onttrekken. Hierover is reeds eerder
leven, maar dat is nog geen heropvoeding, 't Is te hopen, dat de S.T.P.D. in de
in dit blad geschreven.
toekomst hieraan, meer dan in het verleden mogelijk was, aandacht zal schenken.
De vraag zou te stellen- zijn of het niet beter is te spreken van heroriëntering.
Laten we niet over een woord vallen.
Bij heroriëntering denk ik echter meer
aan het scheppen van voorwaarden en
gelegenheden, waardoor de ex-politieke
delinquent weer een plaats kan innemen
HET PROBLEEM DER
in de samenleving. Heropvoeding kan
zich daar niet mee tevreden stellen. Zij
gaat verder en dringt door tot de kern
van de zaak. Zij tracht betrokkenen te
POLITIEKE
DELINQUENTEN
brengen tot de erkenning van zijn föut
en tot de bereidheid zich voortaan te
geven voor het welzijn van land en volk.
Is dit niet te hoog gemikt? Ik erken, dat
Bijzondere aandacht vraagt de groep, die thans nog in de kampen vertoeft. Het
dit moeilijk is, doch dit mag ons van dit werk niet afhouden. Ieder die te maken
aantal kampen mindert thans snel en zal geleidelijk verder afnemen. In het verleden
heeft met de heropvoeding, zal zich door hoge beginselen moeten laten leiden.
heeft het aan de heropvoeding in de kampen maar al te veel ontbroken. Een eerste
Bij deze personen, bij wie het recht zijn loop heeft gehad, is er plaats voor barmeis is, dat het gehele kamppersoneel — van hoog tot laag —.berekend is voor
hartigheid. Wat is dat? Dat is niet een zoete sentimentaliteit, die het toch zo erg
zijn taak.
vindt voor deze mensen en die alles wat achter ligt maar vergeten en vergeven
Er bestaat nu de gelegenheid dat personeel te behouden, dat getoond heeft door
wil. Al zal het nooit die hoogte kunnen bereiken, het moet dan toch iets, zij het dan
houding en karakter een goede invloed uit te oefenen op de gedetineerden. Veelal
ook een zwakke afschaduwing, zijn van de Grote Barmhartigheid, waarmee
wordt bij opheffing van een kamp het gehele- personeel ontslagen. Als men een
Christus bezield was bij het brengen van het volmaakte offer op het altaar van
strenge selectie zou toepassen op het personeel van de kampen, die nog in stand
Gods Recht en waardoor Hij zelfs in het bitterst lijden kon bidden voor Zijn
worden gehouden, zou men de opengekoraen plaatsen kunnen aanvullen met goede
vijanden.
mensen uit de op te heffen kampen. Een herwaardering op de geschiktheid als
Bedenk dan ook wel, dat deze Grote Barmhartigheid niet altijd zachte woorden
opvoeder is gewenst en noodzakelijk. Dit is vooral nodig, omdat de bevolking van
sprak, niet naar de mond der mensen praatte. Neen, zijn woorden konden striemen.
de kampen die nog blijven, behoort tot de zware gevallen.
Hij hanteerde de gesel om de heiligschenners uit de tempel te drijven, maar Hij
deed het om te redden en te genezen. Dit zegt ons iets in dit verband.
Door de GOIWN. zijn met de Regering in 1946 besprekingen gevoerd over de
Ten eerste, dat wij de juiste geestesgesteldheid zullen moeten bezitten en dat wij
tewerkstelling van politieke delinquenten in de Noord-Oost-Polder. deze mensen tegemoet moeten treden met de wens hun de rechte weg te wijzen
In September 1946 werd een uitvoerig rapport ingediend, waarin de mogelijken hen te helpen op die weg te gaan. Vervolgens, dat wij geheel oprecht, zonder
heden werden uiteengezet en een afgerond voorstel werd gedaan omtrent inrichting,
zelfverheffing, hen wijzen op de fouten die ze hebben begaan en het grote leed
rentabiliteit, enz. Het bleek, dat de kampkosten konden worden bestreden uit de te
dat over zovelen gekomen is, waaraan zij in meerdere of mindere mate
verrichten arbeid en de gedetineerden ook voor hun gezin konden zorgen. Een
schuldig zijn. Laten wij dit niet verdoezelen en maar doen alsof er niets
gedeelte neem ik over:
is gebeurd. Zij mogen gerust weten, dat wij dit zo erg vinden, dat wij
„Het opvoedend element dient niet over het hoofd te worden gezien. In de
steeds gestaan hebben op een strenge en rechtvaardige berechting. Maar
eerste plaats is daarvoor hard werken nodig. Het zien van resultaten werkt
als we het doen, dient het met tact te geschieden en met de bedoeling hen te
gunstig. De tewerkgestelde moet in de eerste plaats zichzelf omhoog werken.
brengen tot schuldbewustzijn. Dit kan worden versterkt als we hun kunnen laten
De wetenschap, dat uit het verdiende loon hef gezin kan worden onderhouden,
zien de grote geestelijke waarden, die er nog zijn in onze samenleving en hoe
voorzien kan worden in éigen kleding, betere omstandigheden kunnen worden
we, onder leiding van het Oranjehuis, daarvoor gestreden hebben, maar hoe zij
verkregen, een gunstigere beoordeling kan volgen, enige faciliteiten voortdoor het samengaan met de vijand, hieraan ontrouw zijn geworden. Ik acht dit
vloeien, werkt stimulerend. Wanneer blijkt, dat tengevolge van goed gedrag,
schuldbewustzijn een noodzakelijke voorwaarde voor herstel. Toch is dit het
vlijt, werklust en houding, toenemende voorrechten en eindelijk de vrijheid kan
moeilijkst, omdat een mens nu eenmaal steeds geneigd is zichzelf te handhaven.
worden verkregen, dan zal dat een prikkel zijn om in de gewenste richting te
Daarnaast zullen wij moeten trachten hun iets te laten zien van die geestelijke
werken en, mogelijk, van mentaliteit te veranderen. Daartoe zal nodig zijn, dat
waarden en hen opwekken tot trouw. Trouw in het verdedigen van de vrijheden
in de barakken de bewoners geselecteerd worden: een classificatiesysteem zal
waaronder wij tot nog toe leven, maar waarop ook nu weer aanslagen worden
moeten worden ingevoerd, vanaf fuchtklasse, tof aan de grens van vrijheid. Ieder
gepleegd.
opvolgend kamp moet een betere accomodatie bieden. Bij wangedrag volge
Veel zal aan de tact en wijsheid van de heropvoeder moeten worden overgelaten
terugzetting naar een lagere klasse. Het strengste regiem moet in de fuchten de een zal heel anders moeten worden benaderd dan de ander.
klasse worden toegepast. Wat de geestelijke verzorging betreft dient regelmatig
Bij de heropvoeding late men zich niet te snel ontmoedigen als er niet spoedig
een predikant en een R.K. geestelijke aanwezig te zijn.
resultaat wordt gezien. Er is tot op zekere hoogte een parallel te trekken met
Wat de protestanten aangaat kan wellicht met een godsdienstonderwijzer woropvoeding. Een ouderpaar ziet zich een kind toevertrouwd en moet daaraan een
den volstaan. Des Zondags dient gelegenheid te worden gegeven om naar een
reeks van jaren opvoedend werken.
protestantse of een R.K. Godsdienstoefening te luisteren, die per radio wordt
Het resultaat is niet direct te zien, doch als de opvoeding, voltooid is en de jonge
uitgezonden. In de hogere klasse kunnen van tijd tof tijd lezingen worden gemens gaat het leven in, blijkt of hij iets positiefs heeft meegekregen dat hem tot
houden door deskundigen, die het volle vertrouwen van de Overheid genieten,
steun is in het leven.
over sociale onderwerpen.
Deze algemene gedachten dienen we nu verder concreet uit te werken en toe
Goede radio-uitzendingen kunnen aldaar beluisterd worden, en leiding kan
te passen. We spreken van het probleem der politieke delinquenten, maar voor
worden gegeven in de goede richting aan hun denken. Vooral aan de aan te
de heropvoeding ligt het probleem bij de een heel anders dan bij de ander.
stellen geestelijken zullen hoge eisen worden gesteld, daar in gesprekken van
man tot man. en van hart tot hart levensvragen kunnen worden behandeld die
Als we ons er nader rekenschap van geven, kunnen we verscheidene groepen
van doorslaggevende invloed kunnen zijn voor het verdere teven. Vragen die
onderkennen. Daar zijn de geestelijke zwakken, die ook vroeger leefden aan de
van algemeen belang geacht kunnen worden, kunnen in de vorm van lezingen
zelfkant der maatschappij, die nooit iets anders zochten dan materieel voordeel
worden behandeld.
en daardoor gekomen zijn tot heulen met de vijand, die goed betaalde, misschien
Een sociale verzorger dient belast te zijn met hef onderzoek naar gegronde
wel tot verraad. Het werken onder hen is moeilijk. Met goede lectuur is wellicht
klachten. In elk dient daarvoor één verzorger te worden aangewezen."
op den duur iets te bereiken. Voor dezen is het van belang, dat zij geregeld
Na
veel besprekingen en voorbereiding is het gekomen tot de inrichting van
werken om daarin enige bevrediging te vinden. Het geeft hun dan misschien
het kamp „Westvaart" in de N.O. Polder. Daarin worden deze beginselen
voldoening, als zij weer zelf in de behoeften van hun gezin kunnen voorzien.
toegepast. Een kampleider was aangewezen, die met veel zorg zijn personeel uitkoos. Nu, na enige tijd, kunnen we zeggen, dat deze proef is geslaagd. Er heerst
Dan is er de groep dié vóór 1940, doordat zij zich niet een positie kon vereen goede geest. De kampcommandant is de leidsman van de gedetineerden, tot
overen, volkomen was gedesillusionncerd en zodoende open stond voor het
wie zij zich met vertrouwen wenden om raad en advies. Enkele maanden geleden
nationaal-socialisme, dat veel beloofde. Meestal politiek ongeschoold en geestelijk
had ik het voorrecht hier eens te vertoeven 'en van nabij het kampleven gade
weinig weerstand bezittende, hebben zij uit een zeker idealisme gehandeld. We
te slaan. Des avonds was er. een lezing voor een 300-tal gedetineerden, waarop een
praten dit niet goed. Toch is er bij hen wel enige hoop bij een goede bewerking.
levendige bespreking volgde. Boven deze massabewerking staat evenwel nog het
Hun zal iets positiefs geboden moeten worden, temeer daar zij nu, weer gepersoonlijk contact.
desillusioneerd, gekomen zijn tot een zeker nihilisme. Het gaat er om hun weer
Op die grond zou ik willen pleiten voor kleinere kampen, waar de persoonlijkheid
inhoud te geven door het verstrekken van goede lectuur en hen te interesseren
niet in de massa ondergaat en waar meer zorg kan worden besteed aan ieder afvoor geestelijke en culturele belangen.
zonderlijk. Het best zou het zijn te komen tot een open kamp, waar de bewaking
tot een minimum kan worden teruggebracht en meer het karakter krijgt van leiding
Een derde groep is die der fanatieke nationaal-socialisten, die door de ongeloofsbij het werk. Dit zal echter alleen mogelijk zijn voor de meer goedwillenden. Hierleer zijn vergiftigd, die daardoor soms ook gekomen zijn tot de ergste misdrijven.
uit volgt, dat er een selectie moet 'Zijn, teneinde bijeenpassende groepen te vormen.
Indien zij vrij zijn, blijven ze een gevaar. Hun bewerking is wel zeer moelijk. Hier
Men kan dan ongeschikte en verderfelijke elementen bijeenbrengen in kampen met
zullen we toch wel op onze hoede moeten zijn om te voorkomen, dat zij zich
een strengere bewaking. Hoe dit ook wordt uitgevoerd, bij elke maatregel omtrent
groeperen. Het lijkt me niet denkbeeldig, dat zij uit reactie te eniger tijd bij het
de inrichting der kampen en de behandeling der gevangenen, moet domineren de
communisme terecht komen. Het gaat er hier vooral om hen apArt te bewerken, hen
vraag, welke opvoedende werking van deze maatregelen zal uitgaan. Er worden
af te houden van politieke activiteit en aan te sporen tot geregelde arbeid, die
thans nog kansen geboden die niet ongebruikt voorbij mogen gaan.
altijd een heilzame invloed uitoefent. Wanneer een zeer tactvolle en bekwame herBij alles acht ik een goede geestelijke verzorging het voornaamste. Velen zijn
opvoeder optreedt, acht ik op den duur een gunstig resultaat niet uitgesloten.
gekomen tot verkeerde handelingen door het volslagen gemis aan inzicht in de
waarde van de grote geestelijke vrijheden, die in ons volksleven liggen verankerd
en hun oorsprong vinden in de godsdienstige inslag van ons volk. Bij de herP r is nog een andere onderscheiding te maken, n.1. in politieke delinquenten,
opvoeding zal de geestelijke leiding, door de boodschap des Evangelies, aan het
die hun straf reeds hebben gehad, eventueel buiten vervolging zijn gesteld en
leven der politiek verdoolden weer inhoud en kleur moeten geven.
hen die nog in de kampen vertoeven en nog kortere of langere tijd daar moeten
doorbrengen.
Zo bezagen we het vraagstuk der politieke delinquenten van enkele zijden. Het is
Een groot aantal is reeds weer op vrije voeten, waarvan velen buiten vervolging
hiermede niet uitgeput. Daarvoor zouden deskundigen op verschillend gebied
zijn gesteld. Als er voorwaardelijke buitenvervolgingstelling is, is een der voornodig zijn. De schrijver kan niet de pretentie voeren daartoe te behoren. Het
waarden onder toezichtstelling van de S.T.P.D. gedurende een zekere tijd.
artikel wil slechts zijn een bijdrage tot oplossing van het probleem. Uit de oudheid
Per 1 Januari 1948 waren er 41872 onder-toezichtgestelden en 16708 toezichtkomt tot ons het verhaal van een strijd, waarin een man de boog spande in zijn
houders. De taak dezer laatsten is de politieke delinquent behulpzaam te zijn bij
eenvoudigheid en het schot was raak en beslissend in die strijd. Elke vergelijking
zijn wederinschakeling in ons volksleven en de kloof tussen hem en zijn medeburgaat mank, maar ik hoop, dat dit artikel zij als een in eenvoudigheid afgeschoten
gers te overbruggen. Het meergenoemde verslag zegt hiervan, dat zij niet zijn gepijl. die raak is, opdat het ons wakker schudde en we zien wat ons te doen staat.
selecteerd op hun bijzondere paedagogische gaven. Misschien was dit niet mogeMiddelburg.
F. HUSON.

In

mi

dticl is

een

Steen

BROUWtWMAVE»

Een historisch verhaal

H*AMSTf OC
RIUROH •

in lie nesse

van Schouwen-Duiveland

De zomer van 1944 ging voorbij, September kwam. De wilde roes van een naderende bevrijding deelde zich ook aan
Schouwen-Duiveland mee.
Namen! Brussel! Antwerpen! Breda!
Nu zou het ergste spoedig voorbij zijn. Maar bij
de Provinciale Zeelandse Electriciteits-Maatschappij wist men wel beter. Door middel van de
bedrijfstelefoon stond men daar in verbinding
met Roosendaal en deze plaats was op haar
beurt weer verbonden met Breda. Breda was
niet bevrijd en spoedig was het handjevol Nederlanders in Zierikzee beter met dit feit op de
hoogte dan de Duitsers.
Breda was niet bevrijd en Zeeland nog lang
niet. De Zeeuwse Leeuw zou zich een gehele
winter lang nog ten dode toe moeten vermoeien
in een verbeten worsteling.
Maar die bedrijfstelefoon van de P.Z.E.M. zou intact blijven, maandenlang, tot in Januari 1945
de verbinding met de geallieerden verbroken
werd: de toestand was toen onhoudbaar. Maar
Zierikzee had in de maanden die daaraan voorafgingen reeds gegevens van onschatbaar belang aan de geallieerden kunnen doorgeven; had
deze plaats reeds maandenlang gediend als
spreekbuis van het spionnage-systeem, dat —
mede door het contact met de Armenen — van
zulk een grote betekenis is geweest.
Het contact met die Armenen bestond op Dolle
Dinsdag echter nog niet. Dat kwam pas later,
toen Jork ontsnapte en meer dood dan levend
door een schaapherder werd opgepikt. Jork was
een van Sjoerans vrienden, een Armeen dus.
Toen op Zondag 17 September de luchtlandingstroepen overvlogen, moest hij als commandant
van een Duitse luchtdoelbatterij ket vuur op
de geallieerde vliegtuigen openen. De Armenen
schoten als gekken, maar raakten niets, hoogstens de Duitse mijnen op de paalversperringen
aan het strand
De Duitsers wilden Jorks
batterij overnemen, maar hij weigerde. Toen de
luchtvloot voorbij was, namen de Duitsers hem
gevangen. Nog diezelfde avond werd hij verhoord,
maar hij wist te ontsnappen en met twee vrienden, die hem bij zgn vlucht geholpen hadden,
wilde hjj trachten om dwars door de linies zich
in Brabant bij de geallieerden te voegen. Die
poging mislukte. Zijn vrienden lieten hem in de
steek en Jork bleef achter in een verlaten huis
aan de dijk. Zo, ziek en koortsig, vond hem een
schaapherder, die langs de dijk zijn schapen
weidde. Hij zorgde voor Jork, nam hem op in
zijn huis te Zierikzee en déAr kwam het contact
met de OD tot stand. Maar aan Jork alleen had
de OD niets en dat begreep Jork zelf ook wel.
Sjoeran moest ingeschakeld worden; Sjoeran was
de man, die een opstand van de Armenen kon
leiden; Sjoeran was bekend onder alle Armenen;
hem vertrouwden ze.

door Kees Bauer
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De kansen, die hier geboden werden, gingen niet
onopgemerkt voorbij en zeker niet aan Van der
Beek. Als verzetter had hij echter bijna alles,
wat verzet genoemd kon worden, aangejaagd;
het verzorgen van onderduikers, het drukken en
verspreiden van een illegale krant, de inlichtingendienst en nu dit; contact met de Armenen,
die tot een opstand bereid waren. Dat betekende
een mogelijkheid om op eigen kracht het eiland
van overweldigers te zuiveren en het daarna de
geallieerden over te dragen. Ongekende perspectieven zouden zich openen na het contact met
Sjoeran.
Het was de OD-leiding in Zierikzee niet onbekend gebleven, dat in Haamstede reeds een paar
Hollanders, buiten het georganiseerde verband
om, met de Armenen samenwerkten. Er ging
een seintje naar de OD in Haamstede om met
deze mannen voeling te zoeken en korte tijd
later waren ook Piet en Jacob ingeschakeld. De
uitgebreide mogelijkheden, waarover zij als
Wehrmachts-chauffeurs beschikten en hun bekendheid met de Armenen deden hen uiterst geschikt zijn om als verbindingsmannen tussen
Jork in Zierikzee en Sjoeran te fungeren. En
die verbinding bleek niet overbodig. Weldra bestond er een briefwisseling en indien
dit nodig was, in verband met een spoedgeval
bij voorbeeld, drongen Piet en Jacob zelfs door
tot in bunker 309, de bunker van Sjoeran. Zij
kwamen daar als electricien of als zwarthandelaar in sigarettenpapier.
Duizenden tonnen staal en beton hadden de
Duitsers gebruikt om in de duinen een verdedigingslinie, te bouwen. Er was zelfs een bunker
met 70 vertrekken. Maar staal en beton is dood
materiaal en de Duitsers wisten niet, dat eens,
jaren geleden, mannen met elkaar hadden gesproken over de verantwoordelijkheid in het verzet. Het was niet vanzelf gekomen, die wil om
zich te verzetten, het was geboren uit de botsing
van verschillende opvattingen en meningen. Maar
het was dié wil, die nu de massieve Duitse verdedigingswerken aangreep. Van buitenaf drongen zij erin door, van binnen werd zij uitgehold
door de slechts op een teken van Sjoeran
wachtende Armenen
Maar niet op alle punten was deze linie door
goedwillende Armenen bevolkt. Er was een
fanatieke Duitse marine en kustwacht. Er waren
zware geschutsopstellingen, die ingeval van 'n Arméèns-Hollandse opstand, op Haamstede, Renesse
en Zierikzee gericht zouden kunnen worden. Die
factoren werden bij het maken van de plannen
niet verwaarloosd. Van der Beek in Zierikzee
verwerkte alle gegevens, die het contact tussen
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Jork en Sjoeran opleverde, op de kaart en kon
tenslotte aan de hand van dit materiaal een plan
opstellen. De geallieerden moesten worden ingeschakeld, want hoewel Sjoeran er van overtuigd
was, dat hij met zijn 300 Armenen de 600 Duitsers wel klein zou krijgen, zou een klein aantal
geallieerde soldaten — desnoods niet meer dan
vijftig — het effect misschien verhogen, terwijl
een geallieerd bombardement op het zware geschut het gevaar van een Duitse beschieting voor
de plaatsen op Schouwen onmiddellijk zou opheffen. Dit bombardement zou het sein wezen
om een lichtkogel af te schieten. Die lichtkogel
op haar beurt luidde dan het begin van de
opstand in. In grote lijnen was dit het plan,
aanlokkelijk door zijn eenvoud en grote kans van
slagen. Waarschijnlijk zou het ook geslaagd zijn,
als niet
Als niet de Canadezen en later de
Engelsen wantrouwen hadden gekoesterd ten opzichte van de Armenen. Misschien is dit wantrouwen te begrijpen. Ook in de OD waren er
mensen, die huiverig stonden tegenover een
samenwerking met deze soldaten, maar tenslotte
was het bewijsmateriaal voor een loyale houding
van de Armenen zo groot, dat men het standpunt
van de Engelsen misschien moet afmeten naar
de woorden van de Canadezen, die plotseling
werden weggehaald om bij Zutfen te worden
ingezet en die vla de telefoonverbinding van de
P.Z.E.M. dit bericht zonden met de toevoeging
duidend op het „opstandplan": Nou komt er
helemaal niets meer van, want nu komen de
juffrouwen! -— Dat waren de Engelsen
In ieder geval had Van der Beek zich een voorstelling gemaakt van de-gang van zaken. Maar
voordien had Joost Jonker, de leider van de ODgroep in Haamstede, al zijn overtuigingskracht
in het werk moeten stellen om de Armenen in
toom te houden. De OD in Haamstede had het
nog niet erg op de Armenen. Goed, ze kenden
Piet en Jacob en het kon wel waar zijn, dat
Zierikzee in nauw contact met Sjoeran stond;
de Armenen leverden weliswaar via Piet en Jacob
zelfs behoorlijke hoeveelheden wapens, maar toch
was het een terrein, waarop de mannen van
Haamstede zich niet graag begaven. Tot het
ogenblik, waarop Sjoeran,, waarschijnlijk ongeduldig geworden, zich voornam nu maar eens
met de opstand te beginnen. Gelukkig kwam men
er achter en in een bespreking met Sjoeran gelukte het Joost Jonker de Armeense gemoederen
te kalmeren. Een wilde opstand van de Armenen,
zonder samenwerking met de geallieerden of de
Hollandse verzetsbeweging, zou voor het eiland
catastrophale gevolgen gehad kunnen hebben.
Toen kwam op 6 November het bericht, dat de
Engelsen bereid waren op 10, 11 of 12 November hun medewerking aan een Armeense opstand te verlenen. Enkele dagen lang leefden allen

Maar aan de andere
zijde sloegen geallieerde soldaten eveneens
de overtocht gade.
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in een koortsachtige spanning, maar de genoemde data verstreken en de Engelsen kwamen niet.
Zij gaven als reden -op, dat de weersgesteldheid een te grote belemmering was geweest.
En intussen verstreken de weken. Met elke dag
werd de strijd zwaarder, werden de gevaren
groter.
De telefoon van de P.Z.E.M. spande tenslotte
een onzichtbare maar levensbelangrijke draad
tussen de geallieerden en het eiland. Want liep
de verbinding met St. Philipsland aanvankelijk
via een verbindingsman aldaar — die eens
meldde, dat naast het transformatorstation, waar
hij de telefoon bediende, de Duitsers in hun
mitrailleurnesten lagen —, spoedig drongen de
geallieerden steeds verder op en weldra zouden
zij St. Philipsland hebben bereikt.
Toen vroeg Van der Beek aan Piet en Jacob om
de kaarten van het door de Armenen bezette
gebied. Op deze kaarten waren alle geschutopstellingen en bunkers vermeld. Die opdracht
was zwaar en zij werd bijna onuitvoerbaar, toen
daaraan de eis werd toegevoegd, dat de kaarten
een dag later vóór twaalf uur in Zierikzee
moesten zgn. De beide chauffeurs legden de opdracht aan Sjoeran voor en onverstoorbaar als
altijd zei deze: „Dat komt in orde". Hij beschikte
zelf over dergelijke kaarten, maar die kon hij
onmogelijk afgeven, daar hij ze — ze waren
streng geheim — nauwkeurig verantwoorden
moest. Maar Sjoeran wist een andere mogelijkheid. In bijzijn van Piet en Jacob belde hij de
Ober-Leutnant op en vertelde hem, dat hij twee
Hollandse chauffeurs bij zich had, die „schnaps"
te koop hadden. Of de Ober-Leutnant daar iets
voor voelde. Deze officier was onmiddellijk vol
geestdrift en bestelde een paar flessen. Jacob
zorgde voor de jenever en 's avonds ging het
drietal naar het vliegveld bij Haamstede, waar
de Ober-Leutnant zijn kwartier had. De eerste
schilwacht sprak Sjoeran aan, maar ondertussen
slopen Piet en Jacob in een grote boog om hem
heen. Toen zij bij het bureau waren gekomen, gaf
Sjoeran de beide anderen opdracht om te blijven
wachten en hij verdween met de flessen onder
zijn arm. Hoelang zij daar zaten, weten de twee
mannen niet meer, maar toen Sjoeran, na verloop van tijd weer naar buiten kwam, was hij in
een zeer luchthartige stemming en het bleek,
dat hij op de Schnapsfuif, die hij met de OberLeutnant en zijn vrienden gehouden had, lang
niet alle rondjes ongebruikt had laten voorbijgaan. Maar in zijn zak zaten de kaarten van
Herr Ober-Leutnant. Stafkaarten met een rood
stempel „Geheim"!
Maar die kaarten moesten naar de overkant en
via de P.Z.E.M. werd bij de Duitse Marine een
vergunning aangevraagd om per roeiboot te mogen oversteken naar de Anna-Jacobapolder, teneinde na te gatln, of de electriciteitsvoorziening
hersteld zou kunnen worden. De moffen trapten
er in, zij wisten niet, dat de geallieerden reeds
in de polder gearriveerd waren en dat deze zich
niet zouden vertonen vóór de mannen met de
stukken over waren. Op jen Zondag staken drie
mannen in een roeiboot over. De wind was
's nachts aangewakkerd en er stond een sterke
stroming. Zij vertrokken vanuit Zijpe en hun
overtocht betekende voor de gehele Duitse bezetting aldaar een aangename afwisseling.
Vanuit de bunkers en vanaf de vier grote schepen van de Kriegsmarine, die in de haven lagen,
volgde men de worstelling van de drie manhen
met de elementen. Men vond het een sterk
staaltje om voor een reparatie aan het electriciteitsnet hl zulk een stormweer met een roeiboot
over te steken. Maar aan de andere zijde achter
de dijk sloegen geallieerden soldaten eveneens
de overtocht gade en hun geschut, daar opgesteld, wachtte slechts op het ogenblik, dat de
mannen veilig geland en achter de dijk verdwenen zouden zijn.
Toen brandde het los, de Canadezen kwamen'.
De Canadezen kwamen inderdaad, maar zij
trokken zich al spoedig weer terug; hun
landing was slechts als verkenning bedoeld. En
die verkenning had uitgewezen, dat de wegen en
dijken van het eiland voor gemotoriseerde eenheden onbegaanbaar w^ren en dat de landing
aan een gunstiger kust zou moeten geschieden
met landingsboten
Maar de telefoonverbinding bleef en van nu af
had men een rechtstreeks contact met de geallieerden. Viermaal op vaste tijden werden de
berichten doorgegeven, behalve nog de bijzondere
boodschappen, die niet konden wachten op de
afgesproken tijd, zoals die boodschap, weken
later in de Kerstnacht.
's Avonds waren Jacob en Piet gecommandeerd
om te rijden. Zij zagen, dat op verschillende
auto's landingsboten geladen werden en ook hun
wagens kregen een dergelijke vracht. Piet was
een der eersten, die met een lading vertrok,
richting Zierikzee. Hij knoopte een gesprek aan
met de Duitse onderofficier, die bij hem in de
cabine zat, een man van ongeveer vijftig jaar,
en begon voorzichtig over de oorlog. „Scheisse",

Sternheim

op

Tweede

e Amsterdamse leden van het Stichtingsgezin hebben weer hun tweede contactavond achter de
rug. Dit maal was het de voordrachtskunstenaar Jo
Sternheim, die, dankbaar voor de hulp, hem als ondergedoken Jood in de bezettingsjaren door de illegaliteit verleend, vele verzetsslachtoffers en hun verzorgers een avond van
hoog geestelijk genot bood.
Meer dan twee uren wist
hij zijn toehoorders te
boeien met de vertelling:
„Tsjip", een novelle, geschreven door de bekende
Vlaamse schrijver Willem
Elsschot. Het gegeven is
eenvoudig. In het gezin
Laermans (Elsschot) wordt
een in Antwerpen studerende Pool, studievriend
van de oudste dochter, als
huisvriend opgenomen. Zij vatten genegenheid voor
elkaar op en gaan zelfs over trouwen denken. Pa
Laermans, die van zijn rust houdt en graag in hemdsmouwen en met pantoffels aan de voeten na gedane
dagtaak bij de kachel ligt te soezen, vindt deze ont-*
wikkeling maar zo-zo, want zij dwingt hem ten opzichte van vrouw, dochter en Pool tot de bepaling
van een houding, die hem: kunstenaar en prozaische
huisvader, moeilijk ligt. Na enige verwikkelingen
komt het tot een huwelijk tussen Pool en dochter, die
zich na beëindiging hunner studie in Polen gaan
vestigen. Hun wordt een zoon geboretl en het is de
geboorte van deze kleinzoon en alles wat zich daaromheen afspeelt, die Laermans (Elsschot) opnieuw
tot scheppende arbeid roept.
Het verhaal kabbelt voort zonder spannende ups, zonder tragische downs, doch de wijze waarop de schrijver de belevenissen» van alle dag weergeeft is ongelooflijk boeiend en vol van die fijne humor, die beurtelings doet glimlachen en ontroeren.
De vertolking ervan was bij Sternheim in goede
handen. De toehoorders behoefden waarlijk niet over
veel verbeeldingskracht te beschikken om zich de in
de vertelling optredende personen duidelijk voor ogen
te stellen, want door gebaar en intonatie wist de
declamator de verschillende figuren voortreffelijk uit
te beelden. Vooral de snibbige opoe en de zeurende
opa (schoonouders van Laermans) tekende hij ten
voeten uit, hetgeen meermalen de lachlust in de zaal
opwekte.
Had men veel bewondering voor de voordrachtkunst
van Sternheim, zo mogelijk nog groter was de bewondering voor het feit, dat iemand kans zag om een
vertelling van ongeveer twee en een half uur tijdsduur
zonder haperen in zijn hoofd te krijgen. „Die man
heeft geen hoofd," merkte iemand in de pauze op,
„hij heeft een gedachtekissie. Kom ik an met:
„Jantje zag eens pruimen hangen" en dat schijnheilige
kereltje heeft me nog eens een pak slaag en twee
vrije middagen gekost. Ik kan na die tijd geen pruim
meer zien
"
Op welk talent van de kunstenaar de bewondering

vond Herr Unteroffizier onbehoorlijk, „om iemand
op Kerstavond met een landingsboot weg te sturen". Piet informeerde verder: naar de plaats
waar zij zouden landen, hoe laat, en met haeveel
man. Toen wist hij genoeg: de Duitsers zoude»,
ter ondersteuning van het wanhoopsoffensief in
de Ardennen, een landing op Tholen uitvoeren.
In Zierikzee zette Piet zijn wagen stil
en prutste wat aan de generator. „Even schoonmaken", riep hij de mof toe, en een paar minuten later: „even een stoffer halen". Hij verdween
en mobiliseerde onmiddellijk een OD-cöntact, gaf
hem het bericht door en ging naar zijn ontevreden onderofficier terug. Zo snel mogelijk belde
men de geallieerden op, die (jruk aan het feestvieren waren
De volgende avond reed Piet dezelfde onderofficier weer terug. Toen hij hem belangstellend vroeg
naar het succes van de operatie, was het antwoord nog steeds: „Scheisse!!"
Maar dat gebeurde pas weken later, want voordien was er een wereld van ellende over het
eiland gegaan.
November ging voorbij, December kwam. De
gebeurtenissen volgden elkaar nu in snel
tempo op. In de eerste dagen van December
maakten de Duitsers bekend, dat alle mannen
tussen de 17 en 40 jaar zich moesten melden.
Deze zet was voor de Duitsers en in de boodschap, die op 3 December telefonisch aan de
geallieerden werd doorgegeven, klonk de wanhoop van de tot het uiterste gedreven mannen
sterk door. In één nacht ontruimden de Duitsers
geheel Duiveland. Van alle plaatsen op het gehele eiland eisten zij een lijst van de mannen
tussen 17 en 40 jaar. Waar moesten die onderduiken? Wie zou de drie in het inundatiegebied ondergedoken leden van de luchtlandings-

Contactavond

ook was gericht, allen gincjtn zeer voldaan naar huis.
Blij over wat gebracht was (het bleek uit de goedgevulde fruitmand, die Sternheim door een der verzorgden werd aangeboden), maar vooral gelukkig, dat
iets gebracht was. Want van hogere waarde dan het
ontvangen kunstgenot is voor deze mensen, die zich
vaak zo eenzaam gevoelen,
de omstandigheid, dat er
nog zo velen zijn, die geen
moeite teveel achten om hen
niet alleen financieel, maar
(belangrijker nog) ook moreel in hun moeilijkheden
steunen.
De afdeling Amsterdam
bevindt zich door het organiseren van deze contactavonden op de goede weg
en het ware te wensen, dat
elke Stichtingsmedewerker
eigen activiteit spiegelde aan het prachtige initiatief,
in deze stad ontplooid.
TOON.

* Gedeelde vreugd
is dubbele vreugd.
Natuurlijk is het voor U niet nodig om het te zeggen — daarom schrijven we het ook niet voor U —
maar misschien kan het zijn nut hebben (voor andere
lezers) om even aan het „heerlijk avondje" te herinneren van tal van gezinnen, voor wie de vreugde
van Sint Nicolaasavond is vermengd met de schrijnende droefheid om het gemis van een vader, in het
verzet gevallen.
Dit gemis, toch al zo zwaar drukkend, weegt voor
velen dubbel zwaar op een avond, door niet- of
minder-getroffenen als een feest beleefd.
Laten wij daaraan een ogenblik denken, laten wij er
even bij stil staan, eer wij ons onderdompelen in de
gezellige feestvreugde in eigen gezin. Wij vragen
slechts: er even aan te denken, niet meer, want wie
dat doet, wie dat op de juiste wijze doet, zal weten
wat hem te doen staat. Hij zal een klein deel van
eigen Sint Nicolaas geneugten af staan — zo klein,
dat niemand er iets van behoeft te merken — door
stilletjes langs een Stichtingsgezin te lopen om (onmerkbaar) voor „goed, heilig man" te spelen.
Waf gegeven wordt is niet zo heel belangrijk, maar
dat het gegeven wordt, dat achter de gave, hoe gering
ook, een hart schuilt, dat juist op een avond als deze,
uitgaat naar wat eenzaam en verdrietig is, zie, dat
is belangrijk.
Meer behoeven wij er, dunkt ons, niet van te zeggen. We weten het allen: de vreugde van het geven
is groter dan die van het ontvangen.
We wensen alle stichtingsvrienden een recht vreugdevolle avond toe.

troepen, die in September met hun vliegtuig
naar beneden zijn gekomen, verzorgen? Duiveland was nu afgesloten: zij zouden moeten verhongeren. Honderden mannen zouden door de
Duitsers, die over de Bevolkingsregisters beschikten, worden weggevoerd. En het bericht gaat
verder:
„De OD op Schouwen en Duiveland verzoekt nu
zeer dringend aan de geallieerden om met zeer
veel spoed in te willen grijpen, opdat dit kan
worden voorkomen. Wij hebben met onze berichtgeving reeds zes weken laten blijken, dat ons
geen gevaren en moeiten te veel zijn om de
geallieerde zaak te dienen en willen dit blijven
doen, doch laat de moffen nu geen gelegenheid
meer om ons en de overige bevolking weg te
voeren, waardoor wij voor de geallieerde zaak
verloren zouden zijn. Ook onze berichtgeving zal
vanzelf eindigen als wij worden weggevoerd."
Een schreeuw om hulp van een vechtend eiland;
vechtend, want de nood en de angst verlamden
de hand niet.
(woedt vervolgd)
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Schalkhaar

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 October 1948 in hoger beroep uitspraak gedaan
in een geschil tassen de Burgemeester van Amsterdam en een zekere X, die in bezettingstijd
aangesteld is als opperluitenant der Staatspolitie. en na de bevrijding door 'genoemde
Burgemeester werd ontslagen wegens onbekwaamheid, omdat hij geen politiële vooropleiding. noch een normale inspecteursopleiding
had gehad. De Centrale Raad van Beroep heeft
dit ontslag nietig verklaard!
Wij achten deze uitspraak dusdanig verstrekkend, dat wij het verloop der zaak hieronder
in extenso weergeven.
r

p 1 Augustus 1943 werd X, die geen politiële
vooropleiding had genoten, aangesteld als ópperluitenant der Staatspolitie in vaste dienst ter standplaats Deventer. Na te Schalkhaar enige opleiding
te hebben genoten werd hij met ingang van 1 November 1943 overgeplaatst naar Amsterdam en aldaar ingedeeld bij de „ordepolitie". Bij de bevrijding werd
hij gearresteerd en overgebracht naar een bewaringskamp. Bij bevel van de Commissaris Militair Gezag
is hij per 24 Mei 1945 geschorst in de uitoefening van
zijn functie.
Op 14 Februari 1946 wordt het schorsingsbevel bij
besluit van de Minister van Justitie opgeheven, onder
bepaling, dat de maatregel van schriftelijke berisping
zal worden toegepast
Bij beschikking van de
Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te
Amsterdam van 23 September 1946 wordt hij onvoorwaardelijk buiten vervolging gesteld. De burgemeester
van Amsterdam staat hem echter niet toe als inspecteur van gemeentepolitie te Amsterdam actieve dienst
te verrichten. Gebruik willende maken van de Wet
Rechtsherstel 1946 ontslaat hij hem bij een besluit
van Juni 1947 als inspecteur van gemeentepolitie en
wel op de grond, dat X geen politiële vooropleiding
heeft gehad noch een normale opleiding voor inspecteur van politie, zodat hij onbekwaam moet worden
geacht voor het door hem beklede ambt.
Maar de Burgemeester heeft buiten het Ambtenarengerecht en de Centrale Raad van Beroep gerekend en
onvoldoende gelet op de inmiddels verstreken termijnen van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel
1946. Deze beide instanties hebben de Burgemeester
tegenover de politieke delinquent in het ongelijk gesteld en daarbij o.m. het volgende overwogen;
De Burgemeester is, naar het oordeel dezer instanties,
ten onrechte uitgegaan van gebrek aan bekwaamheid.
Dit gebrek moet juist worden aangetoond, wil van
ontslag wegens onbekwaamheid sprake kunnen zijn.
De onbekwaamheid van X blijkt niet reeds uit het
feit, dat niet voldoende waarborgen aanwezig worden
geacht, dat hij beschouwd kan worden een volwaardig
inspecteur van pofitie te zijn. Enkel door het gemis
van bepaalde opleidingen heeft X, naar het oordeel
van de betrokken instanties, nog geen blijk gegeven
van onbekwaamheid. Aangenomen wordt bij dit a.lles,
dat X bij de bevrijding van het land in Mei 1945
rechtsgeldig inspecteur van gemeentepolitie te Amsterdam is geworden en dat hij tijdens de bezetting een
theoretische opleiding voor inspecteur van politie heeft
gehad van de tegenwoordige hoofdinspecteur van
politie Y te Amsterdam. Hij heeft bovendien niet de
gelegenheid gehad zijn gebrek aan bekwaamheid in
de practijk te bewijzen.
Het gegeven ontslag wordt ook in hoger beroep door
de Centrale Raad van Beroep vernietigd.
— Rechtdoende in Naam der Koningin! Het is alleen
te hopen, dat de lui, die de befaamde „burgemeesterscursus" van de O.N.S.A. gevolgd hebben — en ontslagen zijn — deze uitspraak niet te lezen krijgen!
O.N.S.A»
U kent toch dat mopje uit de bezettingstijd?
A en B ontmoeten elkaar.
A: „Hé, kèn het ook, dat ik jou kan?"
B: „Ik geloof niet, dat wij elkaar kunnen."
A: „Jawel zeker! We kunnen elkaar van de Burgemeesterscursus."
Werf:
een abonné.
Liever:
TWEE!

VOOR DE

De Commissaris

BOVENSTE

wacht op zijn motor.

PLANK ?
VAN OORLOG EN VREE.
Gedenkboek voor de vrede
van Munster.
Uitgeverij Born N.V. - Assen 1948
ij 't eerste doorbladeren van
Bidit ons ter recensie toevertrouwde gedenkboek, mijmerden
we al kijkend weg in jeugdherinneringen. We waren weer
terug in de tijd, toen we — twee
turven hoog en nog onbekend met
het aap-noot-mies! — door een
wijze vader zoet werden gehouden
met dikke, goudgestempelde geschiedenisboeken, vol van de
prachtigste prentjes. Vele illustraties, ons toen in 't geheugen gegrift, ontmoetten we hier weer,
doch we moesten er aan wennen
ze nu gefotografeerd instede van
na-gegraveerd aan te treffen.
Voor de uitvoering van dit „Van Oorlog en Vree"
niets dan lof! Een kostelijke band, best kunstdrukpapier en verzorgde typografie — we doen maar
geen moeite om op andere dan de standaardmanier
onze bewondering onder woorden te brengen!
Wat de „praatjes bij de plaatjes" betreft: in de eerste
plaats vinden we 't jammer, dat een boek, de definitieve
afscheiding van Duitsland herdenkende, met het germanisme „Voorwoord" begint. En verder bleek ons
— wat we overigens al wel wisten! — dat het ook
voor de promotor van de onderhavige uitgave, het
Algemeen Nederlandsch Verbond, zeer moeilijk is in
zijn kijk op de Vaderlandse Geschiedenis algemeen
en objectief te blijven. Wat bijvoorbeeld te denken
van het addertje in het woordje „maar" van de volgende zin: „De inmiddels te Dordrecht bijeengekomen
Synode veroordeelde de leer der Remonstranten, wier
predikanten uit hun ambt ontzet werden, maar maakte
zich verdienstelijk door een begin te maken met de
beroemde Bijbelvertaling"? En waarom onder de vele
rond de vrede van Munster gearrangeerde onderwerpen, deze Synode, op z'n minst toch zo belangrijk als
de Muiderkring, niet een plaats gegund?
Doch afgezien van deze tekortkomingen; we kennen
na de lezing van dit boek 's lands historie weer iets
beter dan daarvoor. En aangezien kennis van deze
historie een onwaardeerbaar groot goed is — de
vruchten van de in de aanhef dezes genoemde paedagogiek onzer ouders op dit punt, plukken we nog
iedere dag! — zouden we deze uitgave van Born N.V.
toch graag in vele handen zien.
ADRIAAN VAN BOVEN.

Onderduikers-reunie
✓~\p Zondag 21 November j.1., precies vier jaren na^^dat de geallieerde legers dit dorp hadden bevrijd,
vond in Maasbree de onthulling plaats van de gedenksteen, die door de oud-onderduikers aan de Maasbreese bevolking werd aangeboden.
Nadat om 10 uur v.m. een plechtige H. Mis in de
kerk van St. Aldegondis was opgedragen voor de
levende en overleden onderduikers alsmede voor hun
verzorgers, begaven allen zich. voorafgegaan door de
fanfare, naar de plaats, waar de onthulling zou plaats
vinden.
Op de plaats van bestemming aangekomen nam de
oud-onderduiker „Lange Hein", thans kapitein H.
Schouten, het woord. Hij was het, die namens de
oud-onderduikers in treffende bewoordingen het monumentje aan de inwoners van Maasbree aanbood.
Vervolgens verrichtte de Burgemeester van Maasbree de onthulling, waarna hij zijn dank betuigde aan
allen, die aan de realisering van deze gedenksteen
hadden medegewerkt. Na het spelen van het „Wilhelmus" en het Limburgse volkslied, was deze plechtigheid ten einde.
De oud-onderduikers en de leden der LO.-Maasbree
werd hierna in een feestelijk versierde zaal een echte
Limburgse koffietafel aangeboden. Nadat dhr. Sef
Mulders, namens de vroegere verzorgers, alle aanwezigen (het waren er ca. 150, komende uit 8 provincies) een welkomstwoord had toegeroepen, was
het ijs spoedig gebroken. Oude herinneringen werden
opgehaald en met muziek, zang etc. werd de rest van
de dag op gezellige wijze doorgebracht.
Resumerend kan gezegd worden, dat deze dag in
alle' opzichten geslaagd mag heten en van verschillende zijden zijn al stemmen opgegaan om ieder jaar
in Maasbree een reünie van alle oud-onderduikers te
doen plaats vinden.

r*'en sergeant, een korporaal, vier soldaten en tien politiemannen vertegenwoordigen de militaire macht in een gebied ter grootte van een Nederlandse
provincie.
IN DE „PROVINCIE".
D/yf alsjeblieft eten en slapen. We kennen de levensgeschiedenis van elkaar en de geschiedenis van een
generatie voorouders. We willen wel eens wat anders
horen", smeekte Jager Westrop, een van het drietal, dat
met drie Indonesische soldaten en tien politiemannen
de
militaire macht vertegenwoordigt in 300 km2, van Pasoendans' grondgebied. Dit kleine groepje heeft een streek
onder controle, die in oppervlakte gelijk is aan een Nederlandse provincie.
De commandant, die met een compagnie een belendend
district bezet houdt, had ons verklaard, dat toen de compagnie, die eerst naast de zijne had gelegen (dat naast
is een begrip van 20 km.), naar een onrustiger gebied
vertrok en hij vernam, dat de opengevallen plqats zou
worden «ingenomen door dit kleine groepje mannen, hij
er een hard hoofd in had of de rust zou worden bestendigd. De practijk had hem echter gerustgesteld. Eventuele
onruststokers kregen geen kans zich alsnog in de „provincie" op te houden. De sergeant, de korporaal en de
soldaat hadden hun taak serieus opgevat en de resultaten
waren opmerkelijk.
In alle uithoeken van het bergachtige terrein hadden zij
contacten gelegd en er kon bij wijze van spreken geen
vlieg het tijdelijke met het eeuwige verwisselen of zij
kregen er bericht van. Dit was mogelijk geweest door de
volle medewerking van het Indonesische bestuur en door
dagenlange tochten met de klassieke „lijn twee" om persoonlijk een contact te leggen of uitvoering te geven
aan het verzoek van een loerah om een oproerkraaier te
komen arresteren. Bij dergelijke gelegenheden waren
dagreizen van 40 km. geen uitzondering.
AUTORITEITEN.
Alles moet te voet gebeuren, want het detachement beschikt niet over vervoer. Tweemaal per dag passeert er
een militaire post- en fouragewagen; eens per week komt
een Rode-Kruis-team om polikliniek te houden en soms
gaan er wagens van rijsthandelaren of een onderneming
langs. Een heel enkele keer waagt een chauffeur zijn
veren en nieren om de 500 meter te rijden, die het kampement van de weg scheidt.
„Ik voel me vandaag als een Commissaris van de
Koningin" vertelt de korporaal Bill Pors, want de sergeant is naar de stad om instructies te halen en de korporaal is dus de militaire gouverneur üi de provincie. In
die kwaliteit is hij deze morgen aanwezig geweest bij de
feestelijke opening van een nieuwe Algemene Lagere
School. Twee uur heen en twee uur terug heeft hij
gelopen. De terugweg in de brandende middagzon.
„Ze hebben ons een motor toegezegd", vertelt Bill. „De
garage staat er al", en hij wijst op een bouwseltje van
vier bamboepalen, gedekt door een atap-dak.
CONVERSATIE.
In de loop van de avond bemerken we boe zeer die
motor het onderwerp van gesprek is geweest op de galerij.
Bill had zich laten ontvallen, dat hij een ziekelijke neiging
heeft om alles wat met motor en benzine heeft te maken
en binnen zijn bereik is, tot in onderdelen te gaan ontleden en te „verbeteren".
„fij komt er niet aan", hadden de anderen toen beslist en
dat was een zware slag geweest. Maar de strijd was
nog lang niet beslist. „Of ie komt of niet, we zijn er in
ieder geval een paar avonden mee bezig geweest."
We kunnen het begrijpen. Vier maanden zit het troepje
nu al hier. Steeds dezelfde gezichten, hetzelfde landschap, een praatje bij de loerah, de assistent wedana. Ze
weten als een goed dorpeling de bijzonderheden van elk'e
kampongbewoner. Er is weinig stof meer te putten uit
het voor of tegen van gemeenschappelijke kennissen; op
de patrouilles gebeurt zelden iets bijzonders.
We krijgen uitvoerige uiteenzettingen over een zwijnenjacht (met het nodige jagerslatijn) en de grootste gebeurtenis van de afgelopen weken: een vrou\y, die haar
man met een mes 't huis uitgejaagd had. Niemand durfde de drempel over te komen en de korporaal had tenslotte de bewondering van de bewoners gewekt door naar
binnen te gaan en het mes af te nemen. En dan het vooruitzicht van de motor
Praten, praten
Ruzie? Ze
lachen een beetje als we hef vragen. In het begin; ja.
Maar nu, je kent elkaar te goed. Ze zijn geen van allen
erg makkelijk van karakter. Bovendien zijn ze totaal verschillend. Maar als je de oorlogstijd achter de rug hebt,
een onderduikerstijd, Bill bovendien de Poolse zoutmijnen
en verschillende Duitse concentratiekampen, om niet te
vergeten de acties, dan weet je je over ruzies heen te
zetten. Je hebt te veel meegemaakt om in een compagnie
te kunnen aarden, maar in deze kleine groep kan je zelf
aan de gang gaan, het eigen initiatief, dat in de oorlog
voor deze jongens een levenseis is geworden, is daardoor
eerder versterkt dan verslapt en het kan zich op deze
post uiten. Ze zien de directe resultaten. Kleine dingen,
waar ze trots op zijn.
F.
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Joscph F. H. M.
baron van Hoveïl van
WezcvcId^nWcsterflier
Geb. 12 jan. 1916.
gestorven in het concentratie'
kamp Neuengamme in het
voorjaar van 1945.
j

Antonius Lambcrtus
Fredcriks
Geb. 25 juni 1920,
gefusilleerd te Hengelo {O.)
3 Mei 1943.

Bmanuel
Andrc van der Veer
Geb. 26 Dec. 1921.
gefusilleerd te Hengelo (O.)
3 Mei 1943.

BAlans van

W illem
Andrc van der Veer
Geb. 23 April 1919.
gefusilleerd te Hengelo (O.)
3 Mei 1943.

Johannes Phillipus
Maria Roothaan
Geb. 1 Oef. 1922,
gestorven vermoedelijk in het
concentratiekamp Bcrgen-Belsen rond de 25ste Maart 1945.

vijf óoóen

L
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Van alle vijf is bekend, dat zij stierven in overgave aan God. Wat
hun offer bij Hem waard is, kunnen wij nu nog niet zien. In het
bijzonder de ontzetting der concentratiekampen, door twee hunner met
gelatenheid gedragen, moet Hem kostbaar zijn. Misschien was hun leed
reden voor Hem om het leed van ons allen te bekorten, misschien ver'
dienden zij voor ons de bevrijding. Maar nog is dit alles verborgen.

over het gappen van bonkaarten en geld voor diezelfde onderduikers, die nog komen moesten; voorlopig was het nog veiliger
voor de arbeiders om maar gewillig naar Duitsland te gaan als
ze hun oproep kregen. En dan hadden ze onder elkaar al gepraat
over sabotagegroepen, die inbraken zouden moeten kunnen plegen,
en revolvers hebben, en gebouwen opblazen. Ze hadden zelfs al
eens een tiental jongens bij elkaar gebracht om de mogelijkheden te
overwegen, en eens te overleggen, hoe ze wel aan wapens moesten
komen. En dan moest er natuurlijk contact met Londen komen.
Een van hen had een kennis, en die wist ménsen te zitten, die
een zender hadden, zei hij; ze moesten opschieten: het zou wel
niet lang meer duren en dan kwamen de Engelsen; dan moesten
ze klaar staan om achter het front de Duitsers dwars te zitten.
Zo bezien was het misschien wel gelukkig, dat ze gepakt werden,
voor ze verder hadden kunhen gaan; doordat ze weg waren, verviel
ook het contact tussen de anderen. Anders waren er misschien
nog meer slachtoffers „voor niets" gevallen.

' et resultaat van ongeveer vier maanden werk, bestond in twee
h:
^ op kleine schaal verspreide, onbelangrijke pamfletjes, en in
een gecyclostyleerde stakingsleus. Er werden geen gebouwen opgeblazen, geen vijanden gedood, geen bonkaarten aan onderduikers
verstrekt, geen sterke verzetsgroepen door hen gebouwd. Roothaan deed zelfs geen illegaal werk. Van Frederiks leeft de familie
niet meer, zijn huis is verdwenen, zelfs de stenen van de straat
waar hij op uitzag zijn opgeruimd. De drukkerij en boekwinkel,
waar de gebroeders Van der Veer werkten en opgroeiden, is in
vreemde handen overgegaan. Geen van hen is vereeuwigd in een
monument; wel staan de namen van enkelen van hen op gedenkplaten tussen die van anderen vermeld. Aan baron van Hövell zijn
enkele herdenkingsredevoeringen gewijd in de tijd kort na de
bevrijding. Van geen der vijf zijn de stoffelijke overblijfselen gevonden.
Toen zij gearresteerd werden, sprak men in de stad van kwajongenswerk. Dat er illegaal werk gedaan werd, goed, er waren
er, die dat moesten doen; maar dan belangrijke dingen, geen
futiliteiten, en zeker geen kinderspel. Trouwens: één van de eerste
ouderen, die zij om hulp vroegen had het hun voorspeld: als wij
zo doen, dan krijgen wij hier Poolse toestanden. Een ander was
ook „verstandiger" geweest: toen zij bij hem kwamen om inlichtingen over de arbeidsbeurs, waar hij < werkte, heeft hij het gezegd: ik heb vrouw en kinderen, ... en bovendien; het strookt
niet met mijn plicht.
Men mocht trouwens toch al niet klagen, dat er niet meer slachtoffers gevallen waren. Het was gelukkig, dat de S.D. niet wist, dat
de sleutel, die ze vonden, op de hoofdingang van de arbeidsbeurs
paste; het was een bof dat de Nederlandse agenten de tijdontbranders niet herkenden, om van de trotyl nog maar niet te
spreken. Het viel geweldig mee, dat de arrestatie van Frederiks
niet leidde tot het oprollen der verspreidingscentrale voor pamfletten, die hij de laatste maand had weten op te bouwen: telkens
één persoon, die zich verbonden had tot verdere verspreiding in
iedere grotere plaats van Nederland. Het was maar, goed, dat
ze er toen nog niet achter kwamen, dat er contact bestond met
communisten en dergelijk „tuig", dat ze samenwerkten met de
mensen die Reydon en Seijffard vermoordden.
De plannen waren geheel gefantaseerd. Had het Standgericht ze
gehoord, ze zouden luid gelachen hebben. Het was net 30 April
1943 en ze liepen al met plannen over onderduiken in het groot,

nnoen de stad het bericht las van de fusillade, viel er een grote
verslagenheid. Drie jonge, veelbelovende levens afgebroken!
Waarom dit riskeren; waarom dit onzinnige? Waarom onnodig
ouders en vrienden in rouw brengen? Het was tot toe immers zo
rustig in de stad gebleven! Waarom slapende honden wakker maken? Hadden zij hun leven niet beter kunnen bewaren tot dit alles
voorbij zou zijn om dan te werken aan de wederopbouw? Zo'n jong
leven is toch nog niet af; er had zoveel meer van gemaakt kunnen
worden iIeder krijgt in het leven zijn kans om waarlijk groot te zijn. Als
hij dat bereikt heeft, kan hij niets méér, zijn leven is af. Niemand
heeft groter liefde dan die zijn leven geeft voor zijn broeders. Het
was toch om die broeders begonnen, al zijn er, die de manier
waarop, wat kinderlijk vinden. Hun dood legde een ogenblik stilte
in de stad. En daarin heeft hun stem tot velen, vooral jongeren,
geklonken. Hun dood was de geboorte van het'verzet.
Van de twee anderen vernam men de dood pas veel later. Men had
het toen al weer druk met wederopbouw, met schaderegeling en
geldzuivering. Over de ontzetting die aan hun dood voorafging,
denkt men tegenwoordig liever'niet, dat maakt maar akelig en
dan kun je je werk niet goed doen! Roothaan deed nooit illegaal
werk, dat deed zijn broer, maar die vluchtte. Als zijn broer zich bjj
de Duitsers aangegeven had, was hij wel vrijgekomen. Maar hij
liet hem weten: hou je verborgen. In het kamp zei hij nog eens
tegen een vriend; het is beter dat ik ga dan hij. Hij is gegaan.
Hij was immers klaar. Immers: niemand heeft groter liefde^....
De stilte waarin hij verdween moet ontzettend geweest zijn.
De verantwoording die hij oplegt is wel zwaar.
B. R.
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De Stichting KP.-Utrecht heeft besloten om op
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* Woensdag 29 Januari 1949
een grote feestavond te houden voor de
vrouwen van onze gevallen vrienden, LO.-ers.
KP.-ers en medewej-kers van '40-'45 uit
Utrecht en omgeving.
De avond wordt gehouden in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats te
Utrecht.
Zaal open 19 uur
Aanvang 19.30 uur
De toegangskaarten, welke kosteloos beschikbaar worden gesteld, moeten vóór 17 Januari
1949 schriftelijk aangevraagd worden bij het
secretariaat van de Stichting KP.-Utrecht,
Frederik Hendrikstraat 51.
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Zoveel Sinten,

„DE ZWERVER"
Weekblad der
OOIWN. en
LO.-LKP.-Stlchtlng.
Uitgave van de
„Stichting De Zwerver".
Abonnementsprijs ƒ 1.50 per kwart.
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart.
Advertenties per m. m. / 0.2 0 {1 *
plaatsing).
Meerdere plaatsingen: pryzen op
aanvraag.
Telefoon: Redactie: 44566
Administratie: 41063
Advertenties: 44103.
Adres Redactie en Administratie:
Prins Hendrikkade 153 — A'dara-C.
Giro: No. 109588 t.n.v. LO.-UKP.Stichting (zelfde adres).
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Elk jaar weer worden tallozen het slachtolfer
van het stropdassen- en zakdoekencomplex van
duizenden Sinterklazen.
Natuurlijk kan een stropdas zijn nut hebben en
niet altijd is een zakdoek volkomen overbodig,
maar als vijf-December-verrassing zijn ze werkelijk onuitstaanbaar geworden. Een waarlijk
goede Sint. één, die er zich maar niet met een
„stropje" van a[ maakt, zoekt naar originele
skrprises. Zo'n surprise is bv. een gratis jaarabonnement op De Zwerver.
Knip de zich op de advertentiepagina bevindende Sint Nicolaasbon uit, geef hem ten geschenke aan vriend o{ maag en men zal 11, zo
niet voor de echte, dan toch voor de beste Sinterklaas van dit jaar houden.
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ADVERTENTIE-RUBRIEK

£auib B&amoaAó
Onbetwist de beste tandpasta
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Wevers

Prins Hendrikstraat 151 — Tel. K 1600/8152 — BREDA — Post Ginneken

en andere
Tcxticlvakarbeiders
kunnen geplaatst worden bij de

t
VOORHOEVE
KALENDERS
De 5 kalenders voor 1949 zijn
thans overal verkrijgbaar.
Hebt u de mooie schilden
al qezten ?
VOORHOEVEKALENDER
(57ate jrg) £ 1.75
MARTHAKALENDER
<56ate jrg) f 1 75
HET JAAR ROND
(3e jrg) £ 1.75
WEEKKALENDER
(22Bte jrg) £ 0.77
HET LICHT TEGEMOET
(13e jrg) f 1.60
Bestelt II uw
..vriend voor 1949*' vlug?
Er is nü nog voort aad bij uw
boek- of kantoorboekhandelaar of bij:
J. N. Voorhoeve - Den Haag
Dunne Bierkade

Fa. DIDDENS & van ASTEN
VERHUIZINGEN
Speciaal adres voor het takelen van
plano's en brandkasten
(0r is altijd plaats voor een

A. J. PUIJENBROEK - Burg Mathonstr. 7 - BERGEN OP ZOOM - Tel 1072

V 4a
|p:juiSTEN

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

'k
'k
'k
'k

Heb genoeg van zinloos geven,
Heb genoeg van loos gedoe,
Ben in dassen haast gebleven,
Ben de sjaals volkomen moe.
'k Heb „De Zwerver" eens gelezen,
'k Heb het toen direct gezien,
'k Ben van dassen-waan genezen,
'k Ben van sjaals niet meer gediend.
Zwervers geef 'k, 'n hele jaargang,Geen cadeau, dat méér behaagt,
k Prolongeer mijn gaaf' 'n jaar lang,
k Ben nog nooit zó goed geslaagd.
_ ST. NICOLAAS
Aan de Administratie van „De Zwerver", Prins
Hendrikkade 152, AMSTERDAM.
Ik schenk een jaar-ebonnemeni
van „De Zwerver" aan:

- Provincie-

Ingang abonnement: 1 December 1948.
(Ab. prijs f 1.50 per kwartaal)

TEL. 32239
SINGEL 281 ■ AMSTERDAM-C.

Jan

HENRI

5

HANDELSDRURWERR

Jongrerins

OOSTZAAN
Kontoor en tabrielc,
N
Noordeinde C 12 • Telefoon 347 (K 2984
Speciaal adres voor draai en fraiswerk.
van Huish. artikelen.
„Hit wirk van Flens Vervaardigers
Speelgoederen en Techn. Houtwaren.
is altijil naai wens" 'Massa Houtwaren. -•Vraagt offerte.

Het kan op twee manieren!
DO0R EN OMSLACHTIG
als U wacht tot de kwitantie
wordt aangeboden (natuurlijk juist op het moment, dat
U niet thuis bent) verhoogd
met incassokosten.

Wij Blallan 0 aiat voos mh moollijka k«aa!
Zij, dié da vlotte au voordaliga wijae kiazan,
moataa hu ab. geld in iedar geval vóór 1 jeu.
1948 evetmakeu.

^

Utrecht

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
Hoofdkantoor Kanaalweg 34
.lutphaas (Post Utrecht)
Tel. 18844

NEFKENS

Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V.

VLOT EN VOORDELIG
als U het abonnementsgeld
over het le kwartaal 1949
(f 1.50) overmaakt per postwissel of op postrekening
109588 ten name van LO.LKP. Stichting. A'dam.

ii

PERIODIEKEN EN

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

L in n

bij

-Ar

STEMPELFABRIEK
VAN DER BRUG
WESTZIJDE 202-ZAANDAM
TELEF. 4128
POSTR. 217102
RVWEHMIDEM In een dag gereed
Ruwe huid, Schrale lippen, Alles op het gebied van stemPUROL verzacht en geneest I pels, cliché s en naamplaten.

Naam —T
Adres.
Plaats

SPINNERIJ NIJVERD AL- HELMOND

IN BINNEN- EN BUITENLAND
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| Ontsnapping uit de bmiker. |

|

, U kunt dit zeer aantrekkelijke boekje |
heel geschikt als Kerst-attentie =
toezenden aan Uw fam.-lid in de tropen. |

| Prijs 35 ct. # Bestellingen: Uitg. H. Nelissen. Bilthoven =
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BON * De Zwerver in de Tropen
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken
en verzoek U daarom een
* ZeepOSt/LuChtpOSt-abonoemer voor

(Zeepost t 1.50 • luchtpost t 4.30 per kwartaal.)
* Abonnementsgeld wordt pei giro/postwissel ot bij aanbledim
van een post kwitantie betaald.
De kwitantie moet worden aangeboden aan
——
*) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

No. 49
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Weekblad der GOIWN.
en LO-LKP-Sfichling.
OEMEENSCHAP OPD-tLLEGALE WERKERS NEDERLAND

mmr
T.KMnrrTJKE ORG. VOOR HELP AAW ONDERDUIKERS » LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

10 Dec. 1948

Men verlangt in onre tijd vurig naar de sterke man. Dat
is altijd zo als men er zelf
niet meer uit kan komen, o(
als men de moeite niet meer
nemen wil. zich druk te maken om de
problemen. De sterke man moet het dan
maar opknappen. Laat hij het maar
zeggen, laat hij de leiding maar in handen nemen: men wil zijn gezag wel aanvaarden, zijn orders wel opvolgen, als
men maar van de zorg ontslagen is,
zelf over de dingen te denken, zelf de
verantwoordelijkheid te dragen.
Dat was reeds zo, toen we jong waren. Als de zaak vastgelopen was, als
we bi) de brokken van onze plannen
stonden en er geen raad meer mee wisten, dan was daar altijd vader nog. Die
was zo sterk en knap, die moest 't maar
opknappen.
Nu dat is in onze maatschappij tegenwoordig ook zo. We komen er niet meer
uit en de machine draait hoe langer hoe
stroever. Waar is de sterke man, die
ons eruit zal helpen? Laat hij zich melden, we zullen hem een pet opzetten en
met ordetekenen behangen; we zullen
hem een groot gebouw ter beschikking
stellen en veel mensen, die voor hem
werken; we zullen hem rustig zijn gang
laten gaan en hem vooral niet lastig
vallen: als hij de chaos maar opruimt
en er een kosmos van maakt.
Intussen — want daar gaat het nu juist
om — zullen wij ons arme hoofd niet
vermoeien met de problemen, maar ons
vermeien in de bioscoop en in het stadion.
Indien hij ons wil toespreken zullen we
er zijn, we zullen met z'n allen komen
en we zullen hem zelfs toejuichen op
het geschikte moment. Ja, we zullen van
onze verering doen blijken, als hij het
ons maar niet te moeilijk maakt. Geen
discussie alsjeblieft. Daar willen we
juist vanaf. De sterke man moet ons
geen vragen stellen, hij moet niet me(
ons spreken, hij moet tot ons spreken
en wij zullen wel klappen. Hij moet met
eenvoudige leuzen werken, zodat we ze
gemakkelijk herkennen. Dan krijgen we
op de duur wel een kortsluiting van ons
denken, tussen onze oren en onze handen; dan klappen we op de klank.
Men wil een onbezorgd leven hebben
en de sterke man moet daarvoor zorgen;
men wil weinig denken en daarom moet
hij maar plannen maken; men wil verantwoordelijkheid overdragen op hem
en daartoe mag hij ongecontroleerd de
macht hebben.
Ziehier een beeld van datgene, wat zo
langzamerhand bij vele vrije burgers het
politieke ideaal is geworden. De democratie is inderdaad vermoeiend.
RAaar nu die sterke man zelf. In
■'•'•'■Duitsland hebben ze er al één gehad: Hitlen Dat was echter op het verkeerde paard gewed. Hij heeft tenminste
pech gehad. Maar Stalin is er ook nog.
„DE ZWERVER"
Prins Hendrikkade 152 - A'dam C.
Telef. Red. 44566* Adm. 41063

Losse nammers 20 cent

MAN

De sterke man is niet hij. die over macht beschikt en deze macht, waar
't maar enigszins mogelijk is, benut, maar de sterke man is hij, die zich
weet ie beperken in hei gebruik van zijn macht ten behoeve van de
vrijheid van hen, op wie hij zijn macht zou kunnen uitoefenen.
\.
De sterke man bij uitnemendheid. Wie
doet hem wat? Zijn macht is onbeperkt.
Laat hem zijn gang gaan, hij zal 't wel
opknappen. De familie zit bij de brokken neer, maar vadertje Stalin gaat 't
opknappen.
En wie niet in zijn armen wil vallen, of
onder zijn knoet wil doorgaan, die houdt
de jaspanden van een andere geweldenaar vast, Franco, de Gaulle.
Zijn dat wel sterke mannen? Is iemand
sterk, omdat men hem macht in handen geeft en hij daarvan ongecontroleerd gebruik maakt? Zo staan de zaken
op hun kop. Men geeft iemand macht in
handen, omdat hij sterk is, althans omdat men hoopt, dat hij sterk zal zijn.
Hij moet dat nog bewijzen.
Indien hij nl., met de macht bekleed,
zijn invloed besteedt om meer macht
te winnen, indien hij de problemen met
geweld oplost, dan bewijst hij in ieder
geval niet een sterke te zijn. Hij kiest
immers de gemakkelijkste weg. Een vader, die de kwestie tact zijn zoon zonder discussie d.m.v. een pak slaag oplost, bewijst daarmee niet, dat hij eca
sterke is.
Een officier, die zijn overwicht zoekt in
het regeren met straffen, is het tegendeel van de sterke man.
Zij, die macht over anderen hebben,
staan in de voortdurende verleiding om
hun macht te vergroten en dat gaat ten
koste van de vrijheid van hen, over wie
zij macht hebben. Wie toegeeft aan
deze verleiding, wint aan invloed en
schakelt tegenstand, discussie, meningsverschil enz. uit.
Welnu, de sterke is niet hij, die voor
die verleiding bezwijkt, maar hij, die
er zich tegen verweert. Het is geen
kunst om met een knoet te regeren. Dat
kan een zwakke. Het is een kunst om
de begeerte naar macht te bedwingen,
om met vrije discussie en met meningsverschil rekening te houden. Dat kan
alleen een sterke.
De sterke herkent men aan de wijze,
waarop hij de vrijheid van anderen en
met name van tegenstanders verdedigt.
Een man, die over machtsmiddelen beschikt in een of andere situatie, kan zijn
plannen met geweld of list doordrijven. Hij bewijst daarmee zijn zwakheid.
Hij kan ook zijn plannen laten vormen
en zijn beslissingen laten bepalen uit het
overleg met hen. die mede verantwoordelijkheid dragen. Dat zal hem een deel
van zijn eigen opzet kosten, als hij in
het overleg niet weet te overtuigen, 't
Is een wijs man, die inziet, dat de vrijheid tegen deze prijs gekocht moet

worden. En 't is een sterk man, die de
moed heeft zijn kracht en macht in
boeien te slaan, opdat hij de vrijheid van
anderen niet kncvele.
Is dit een probleem voor dictatoren
alleen? 't Is een probleem, waarvoor
ieder mens geplaatst is. Want elk mens
heeft in de een of andere gezagsverhouding, dan wel in de vrije omgang,
bepaalde macht. Het maatschappelijk
spel heeft ook het kenmerk, dat ieder
voortdurend poogt, macht en Invloed te
winnen. Dat is niet ongeoorloofd, indien
men tenminste de maatschappelijke spelregels respecteert, en indien daarbij het
doel niet gezocht wordt in de macht
zelf, maar in het plan, dat men met zijn
grotere invloed poogt te verwezenlijken.
Wilt U een voorbeeld? De voo;rzitter
van een vergadering heeft vele mogelijkheden om zijn invloed te vergroten:
de keuze en de volgorde der onderwerpen, de spreektijd, zijn ingrijpen in de
discussie, het vormen van een blok vóór
de vergadering, het, camoufleren van belangrijke beslissingen, het plaatsen van
de vergadering voor voldongen feiten
enz. Niet alles daarvan is ongeoorloofd.
Indien de vergadering maar" de volle
kans heeft om haar gewicht in de schaal
der beslissingen te leggen, dan is de
taktiek van een voorzitter niet te laken.
Die taktiek blijkt b.v. uit de vaststelling van de volgorde der onderwerpen.
Een ongeoorloofde handigheid is daarentegen het ontijdig afbreken van een
discussie en het voldongen feit. Soms
is het moeilijker uit te maken, of het
beleid door de beugel kan, bijv. bij de
camouflage van belangrijke beslissingen.
Dat kan het karakter van misleiding
krijgen. Het criterium is in het algemeen, dat de vergadering de vrijheid
moet krijgen om haar verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Het gevaar van machtsmisbruik is vooral daar groot, waar de aan de wet gebonden gezagsverhoudingen komen te
vervallen: b.v. in een revolutie. Wordt
in een revolutie de gehele overheid uit
haar zetel gewipt, dan ontstaat de
machtsstrijd en daarmee het machtsmisbruik in de boezem der revolutionnairen.
Het is o.a. om die reden, dat de revolutie het voorportaal van de dictatuur
is: De sterkste wint en is de dictator.
TJT et gevaar van machtsmisbruik be'stond overigens zeer reëel in de illegaliteit. Iedere verzetsman, die begon

met een onderduiker te helpen, wat geld
daarvoor op te halen enz., kon zich in
zijn omgeving een machtspositie verwerven, de sterke man worden, als hij
wilde.
Na korter of langer tijd was hij in staat
met wat trouwe medewerkers, een kleine
groep te vormen, die machtig genoeg
was om een groter organisatorisch verband af te wijzen. En dan was de verleiding al spoedig groot om bonkaarten te verkopen, teneinde de positie van
de groep te verstevigen.
Het is een getuigenis van het hoge moreel der Nederlandse verzetsbeweging,
dat men over het algemeen deze vrijheid
en macht niet verkoos, maar zich voegde in een organisatie, die orde bracht
in het werk en de medewerkers controleerde.
Alle hoon en smaad aan het adres der
illegaliteit kunnen het feit niet uitwissen, dat de Nederlandse verzetsman in
volle vrijheid en voor eigen verantwoordelijkheid het verzet begon, en die
vrijheid niet misbruikte om zich sterk te
maken, maar haar beperkte door zich te
schikken in een groter verband. Daarmee bewees de Nederlandse verzetsman, dat hij uit het hout van de ware
„sterke mannen" gesneden was.
Men vergeve ons deze uitwijding. We
zijn niet gewend de loftrompet over het
verzet te blazen. Dat moet de historieschrijver maar doen. Doch hier is een
markant feit, dat reeds thans sommigen
tot nadenken kan stemmen.
T eder mens heeft in zijn leven voortdu' rend te makfen met het probleem van
machtsgebruik of machtsmisbruik. Het
winnen van invloed brengt voortdurend
het gevaar mede, dat wc onszelf nog
machtiger willen maken en het betekent
meestal ook vrijheidsbeperking van an, deren.
Men moet bij het sluiten van het goede
compromis tussen de eigen invloed en de
vrijheid van anderen in het oog houden, dat men geneigd is, de schaal naar
de zijde van de eigen invloed te doen
doorslaan. Die neiging wordt in onze tijd
nog gesteund door hen, die liever maar
geen verantwoordelijkheid meer willen
dragen. Zij zoeken een sterke man om
hun last op zijn schouders te leggen. ,
Zoekt gij een sterke man? Zoek dan een
echte. Hij zal U Uw vrijheid en verantwoordelijkheid laten. Hij zal U niet
met trucs en voldongen feifen belagen; hij
zal U de volle kans geven om invloed
op zijn beslissingen uit te oefenen, voorzover U daartoe verantwoordelijkheid
dient te dragen; hij zal dat niet alleen
aanbieden, hij zal. het van U eisen.
Zoekt gij een sterke man? Zoek hem in
Uzelf. Durf Uw verantwoordelijkheid te
dragen en respecteer niet alleen Uw eigen
vrijheid, maar bovenal die van anderen.
H. v. R.
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Vrijheid —

\KJa^
deze dagen in Berlijn afspeelt, is werkelijk verbijsterend, althans voor hen, die hun nuchterheid
" * nog niet verloren hebben.
In de Amerikaanse, Engelse en Franse zóne zijn verkiezingen uitgeschreven voor de gemeenteraad, in overeenstemming met een in 1946 door alle bezettende machten gemaakte overeenkomst over tijd en wijze der verkiezingen. Weken van tevoren, en mei toenemende kracht naarmate de verkiezingsdag naderde, hebben de
Russen zich teweer gesteld tegen het houden van deze verkiezingen. Het feit, dat zij vrije verkiezingen in
Berlijn pogen te torpederen en de wijze, waarop zij dit doen, toont ons het communisme in al z'n rauwheid
en afschuwelijkheid. Wat men daarvan, nu de communisten noodgedwongen open kaart moeten spelen, te zien
krijgt, is ontstellend, zij 't, dat hun reactie niet onverwacht is.
Als Berlijn tegen het communisme stemt, dan is dat een zware slag voor het communistisch paradijs, vooral
omdat de slag zo dicht bij het hart zal treffen. Daarom hebben zij alles op alles gezet om de bevolking zodanig te intimideren, misleiden en terroriseren, dat de verkiezingen zullen mislukken door gebrek aan opkomst.
Geen propaganda om comm. te stemmen, maar propaganda om niet te stemmen. Wat een zelfvertrouwen.
De communisten in Berlijn zijn door de vastberadenheid van de tegenstander gedwongen, het masker af te
werpen en in het openbaar te strijden. De geheimzinnige sfeer, waarin ze thuis van staatswege de terreur
en de misleiding beoefenen en waarin ze door ondergrondse activiteit hunner partijen de boel in de democratische landen op stelten zetten, is in Berlijn onmogelijk. En dat is hun kwade kans bij deze verkiezingen.
Hoe verleidelijk de lokkende en veelbelovende gevel van het communisme voor sommigen ook nog mag zijn,
wie het huis zelf betreedt, moet toch wel diep ontgoocheld worden. En Berlijn van deze dagen laat ons 't een
en ander van het huis zien.
\\Taarom en hoe bestrijden de Russen de verkiezingen in Berlijn? Het antwoord op deze vragen geeft ons
* * de structuur van het communistisch huis.
Zij willen de vrije verkiezingen in Berlijn tot elke prijs voorkomen, omdat ze BANG ZIJN VOOR DE VRIJHEID. Vrije mensen, dïe zich vóór of tegen het communisme verklaren, dat is een paradox voor hun staatsidee;
geen vrijheid dan die van de dictator, dat is de consequentie van de idee. dat het communisme aan de macht moet
komen en aan de macht moet BLIJVEN. Op die idee rust alle communistische activiteit.
Daarop rust ook de METHODE van bestrijding der verkiezingen in Berlijn. Niets was hun te zot daarvoor.
Hoewel er een democratisch gekozen gemeenteraad was, sarden ze deze weg uit het gemeentehuis door terreur
en georganiseerde manifestatie; enige tijd geleden stelden ze van boven af een concurrerende, communistische
gemeenteraad in: volksdemocratie.
Ze verzonnen verklaringen van de Westelijken, alsof deze op het punt stonden om te vertrekken, alsof de
luchtbrug geen maand meer in stand kon blijven. Dat dit leugens zijn, interesseert ze niets. Dat ook het publiek
hun berichtgeving over een maand als leugenachtig zal herkennen, interesseert ze evenmin. Wie in leugens
handelt, kan strakts de oude voor een nieuwe inwisselen. En op 't ogenblik is 't alleen van belang, dat de
verkiezingen mislukken. Platte, botte leugens: wal is het communisme armetierig als 't uitgekleed is.
Zo mogelijk nog illustratiever is de wijze, waarop ze zich nu •— ten overstaan van het z.g. fiasco der
Westelijken — bij het Berlijnse publiek aandienen als brave Sinterklazen. Als de Berlijners maar niet stemmen, dan zullen alle materiële weldaden van Vadertje Stalin hun wel te beurt vallen,
't Is of men een hond een stuk vlees voorhoudt. Geen enkel idieel motief speelt een rol; mensen lokt men
in het communistische stelsel met eten. mensen zijn te koop met eten: volksdemocratie. Dat hebben de communisten van het marxisme tenslotte weten te maken.
Vlees in de arena en als de honden erop afkomen, dan gaan ze sorteren; jij in dit hok, jij in dat hok. In de
ene hand hebben ze een stuk vlees en in de andere een stok. Wie op het vlees afkomt, zal de hand met
vlees achter de rug zien verdwijnen en de hand met de stok te voorschijn zien komen. Dan kan hij opzitten
en pootjes geven, dan kan hij dansen op de maat van de stok, of anders
jaagt de stok hem in een
politiek herstellingsoord, oftewel concentratiekamp.
En dat alles voor de vrijmaking van de arbeiders. Ja. ja, men kan in naam van de vrijheid bang zijn voor
de vrijheid, zoals men onder het opschrift „De Waarheid" zijn angst voor de waarheid op iedere bladzijde
kan demonstreren. Gelukkig hebben ditmaal de vrijheid en de waarheid gezegevierd in Berlijn. Vrije verkiezingen hebben de communisten met hun „waarheden" weggevaagd.
H. v. R.

ONTSNAPPING UIT DE BUNKER
Laten wij het maar eerlijk bekennen: het verhaal
van Kees Bauer, „Ontsnapping uit de bunker", zit
ons heel hoog. We zouden wel willen, dat een
ieder, die kan lezen, het onder ogen kreeg.
Niet in de eerste plaats om het verhaal zelf —
al is het een genot om het te lezen — maar meer
nog om de belangrijke doeleinden, die met deze
uitgave worden nagestreefd.
Elk verkocht exemplaar immers betekent versteviging van de Stichtingskas, want de nettoopbrengst zal ten bate komen van dit verzorgingsorgaan.
Elk verkocht exemplaar immers betekent een uitstekende propaganda-mogelijkheid voor De Zwerver, het blad, dat om de idealen die het uitdraagt,
nooit genoeg gelezen kan worden.
Waarom zouden we dan niet allemaal enkele
exemplaren, verkrijgbaar in kiosk en boekhandel,
tegen de luttele prijs van ƒ 0.35 per ex. kopen?
Eén voor Uzelf en de andere voor Uw vrienden
en kennissen, die De Zwerver nog niet kennen?
U bent dankbaar voor het Stichtingswerk?
U „loopt weg" met De Zwerver?
En U leest graag een goed verhaal?
Wacht dan niet tot de oplage is uitverkocht, maar
stel U zo spoedig mogelijk in het bezip van „Ontsnapping uit de bunker", verschenen bij de uitgeverij H. Nelissen te Bilthoven en verkrijgbaar S
in kiosk en boekhandel tegen de prijs van f 0.35 B
per exemplaar.
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het onderduikersgilde de onmogelijkste leden heeft gekend;
een familie te Assen er eens eentje kreeg, die nooit
wat zei, op een stoel ging zitten en daarop hardnekkig
bleef zitten, bezoek met open mond naar hun zitplaatsen volgde om het verder geen ander woord
waardig te keuren dan een binnensmonds gemompeld
goedendag;
deze onderduiker het gewoonweg verdraaide om ook
maar een slag werk te doen en tenslotte, nadat hij
voor alle gezinsleden tot een obsessie dreigde te worden, naar een ander adres werd verkast;
hij ook daar binnen drie dagen weer weg moest, nadat hij was betrapt op het gappen van tabak:
hem toen een kosthuis werd toegewezen te Meppel,
waar hij een gastvrouw kreeg, die toevallig die
avond uit moest en hem achter liet met de mededeling,
dat zij een schaal kersen had klaar gezet, waarvan
de familie des avonds na terugkeer eens lekker zou
smullen;
de familie 's avonds terugkwam en alle kersen op
vier na door de nieuwe gast waren verorberd;
hij zich daarvoor verontschuldigde met de woorden:
Mevrouw, het duurde zo lang, ik heb mijn portie
maar vast genomen;
de LO er toen geen andere raad meer op wist, dan
hem een plaatsje te bezorgen in een klooster te Limburg.
*
er in 1944 eens een grote razzia in de Noord-OostPoldcr werd gehouden, waaraan duizenden SS-ers
deelnamen;
een van de onderduikers in overhaaste vlucht zijn
heil zocht en daarbij in het donker tegen iemand opbotste, die hij voor een van zijn belagers hield;
dat hij zich niet lang bedacht en onder het motto:
„jij eraan of ik" zijn vermeende tegenstander trachtte
te wurgen:
de „tegenstander" geen tegenstander was, hetgeen
onze onderduiker duidelijk werd toen zijn slachtoffer
op het laatste moment nog een kreunend: „Oranje
boVen" wist uit te brengen?
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Rie van Rossum schrijft een potige stijl. Dat blijkt
ook in haar nieuwe zo juist verschenen roman
„Crinolienfje"
De zwierige, sierlijke stijl,
waarin de schrijfster deze roman geschreven heeft,is overigens zeer aantrekkelijk.
(Boekbespreking in Fries Dagblad).
Die stijl moet dan veel overeenkomst met de onze
vertonen. Altijd potig, gelaarsd mogen wij wel zeggen. Maar nooit verzuimen wij de zwier en de sierlijkheid te betrachten. En dat is een opgave om als
poteling aan de zwier zijnde de sierlijkheid niet te kort
te doen.
•
Te koop: drie O.n.b.. k.z.o.d.k., een g.b. twee met
g.s.g., een met z.k., alle in prima staat
(Advertentie „De Boerderij").
Het gaat goed in ons Vrije Nederland. De ene goede
tijding zit het andere verheugende bericht op de hielen.
Eerst de suiker van de bon, het brood en de snoep
en nu: lees zelf; drie O-n.b. te koop aangeboden, en
geen gewone, nee, met g.s.g., z.k. en op g.b. We komen
er wel, ook al zijn we er nog niet! Overigens
i.s.e.g.f.v.
*
Het is wonderlijk, dat in Holland, waar alle ellende
van de bevolking rechtstreeks het gevolg is van
de Nazi-agressie, men opvallend weinig merkt van
haat tegen de Duitsers. Men is het er over eens,
dat de Duitser een verachtelijk schepsel is, maar
als men het over hem heeft, worden doorgaans
geen termen van bijzondere afschuw gebruikt.
(Knickerbocker Weekly — 17 Dec. 1945).
Wij noemen het op z'n zachtst een schande, dat dit
blad, dat in de USA gepubliceerd wordt als een
voorlichtend orgaan over Nederland, zo iets durft te
beweren, zelfs op een tijdstip toen de bevrijding nog
maar een half jaar achter ons lag. Heeft de geachte
schrijver zelf tijdens de bezetting in Nederland vertoefd? Heeft hij wel eens gestaan op de Erebegraafplaats te Overveen of bij die tientallen gedenktekenen
op plaatsen, waar eens de besten van ons vielen door
het lood van de gelaarsde executie-pelotons? Op die
plaatsen voel je niet slechts, wat die „verachtelijke
schepselen" op hun geweten hebben, maar ook, dat je
de bezetter, die ons van 1940-'45 knechtte, niet kunt
noemen zonder „termen van bijzondere afschuw" te
gebruiken. Kom mijnheer, leg U oor eens te luisteren
bij de echte vaderlanders, dan zult U iets anders
horen, ook al zijn we nu twee jaar verder en is er
veel vergeten!
Dit was voor B. en W. van Zwolle aanleiding om
de raad voor te stellen deze automarkt officieel in
te stellen. De raad heeft zijn fiat gegeven.
(Nw. Dr. Crt.).
Practische lieden, daar in de Raad van Zwolle. Men
stelt niet alleen officieel een automarkt in, maar stimuleert de aanvoer door zelf met een Fiat ter markt
te komen. Ter navolging, edelachtbare heren in 's
Lands Raadszalen. Als ge een veemarkt instelt, komt
als eerste over de brug met uw melkkoetjes, of. zo
deze u te dierbaar zijn, met uw stokpaardjes. Op een
nieuwe pluimveemarkt dient de Raad haantje-dcvoorste te zijn. Maar past op. mijne heren, dat ge
niet ter groentemarkt tijgt om ons knollen voor citroenen te verkopen.
„Een paar doktoren van de Cleveland Clinic te
Cleveland in Ohio hebben een middel gevonden
om „ingedeukte hersenen" weer in hun normale
vorm terug te krijgen."
(Alg. Dagblad).
Pientere kerels daar in Cleveland. Maar we zijn. er
nog niet, mijne heren. Want het is niet voldoende, dat
ingedeukte hersenen weer hun normale vorm krijgen.
Ze moeten ook weer hun normale functie kunnen vervullen. Als ge dat voor elkaar krijgt ligt de Nobelprijs
in het verschiet
„Over zijn gehele bovenlip draagt hij het snorretje
van zijn vader".
(Elsevier).
De voorlichting in onze weekbladpers wordt hoe langer hoe onvollediger. Waarom wordt ons verzwegen,
dat de man ook het gebit van zijn grootvader en de
pruik van zijn oom droeg? Hebben we soms geen
recht ons een volledig beeld te vormen van onze
filmhelden?
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BOVENSTE
PLANK?

Op het postkantoor valt als laatste pakket
uit de postzak de koffer van Grat Jansen.
Dezer dagen ontving de moeder van Grat
Jansen bericht uit Duitsland, dat haar zoon tengevolge van een ziekte overleden was. Doch men
denkt, en weet dat Grat Jansen is overleden tengevolge yan de ontberingen en de mishandelingen.
En dus is dan die koffer van Grat Jansen aangekomen, en ik zal die naar zijn moeder, een
zeer bedroefde moeder, moeten brengen. Het is
een grote bruine koffer, zij zit vol met kleren
van Grat Jansen, en door een spleet kan ik een
paar werkschoenen zien. En wanneer ik zo die
koffer op mijn bagagedrager zie liggen, da»
denk ik hoe ik die Grat Jansen heel mijn leven
gekend heb. En ik kende zijn jonge ouders die
in hun vredig huwelijksgeluk woonden in het
lage huisje aan de bosrand. De vader van Grat
Jansen is niet meer. Wegens hulp aan een piloot
en deswege verraden, werd hij gefusilleerd.
Van toen aan heeft Grat Jansen zijn kin vooruit
gestoken, en toen de jeugd van ons land gevorderd werd om in Duitsland te gaan werken, heeft
Grat Jansen, die weinig van zeggen was, doch
zeer beslist in zijn daden, tegen zijn moeder^gezegd, dat hij in geen geval zich zou scharen in
de rij van hen, die naar Duitsland gingen.
En nu is Grat Jansen dood en op mijn bagagedrager ligt zijn koffer, die zijn vrienden nu naar
zijn moeder sturen. En ook de vader van Grat
Jansen is dood. Die Jansens, ze zijn niet veel van
zeggen, maar als ze iets voornamen om het te
doen, dan deden ze het, en als ze iets voornamen
om niet te doen, dan deden ze het niet. De vader
van Grat Jansen hielp een piloot, en het kostte
hem het leven. En Grat Jansen weigerde om
naar Duitsland te gaan, en hij werd vermoord.
En nu zal ik zijn koffer naar zijn moeder brengen.
Grat Jansen werd op een morgen van het land
gehaald waar hij werkte, toen werd hij overgeleverd aan de SD, en ten leste overgebracht naar
Duitsland. En nu denk ik er aan wat ik tegen
zijn moeder zal zeggen. Want het dringt tot mij
door, als ik met die koffer van Grat Jansen bij
die moeder kom, dat ik iets moet zeggen met
betrekking tot die koffer. Ik kan die koffer niet
afgeven alsof het een rolletje behangselpapier
is, en dan een oppervlakkig praatje maken over
het weer en dan maar gewoon weg rijden alsof
ik niets bijzonders bracht. Want de moeder van
Grat Jansen is geen gewone vrouw. Het is een
vrouw, die veel meegemaakt en veel geleden
heeft. Zij begon haar huwelijksleven vol idealen
ia het lage huisje aan de bosrand en na een
reeks van teleurstellingen werd haar een zoon
geboren, en toen zij met haar man en haar zoon
op de bergtoppen van het geluk stond, kwam de
oorlog, en omdat hun ziel was gelijk een landschap zonder regen, omdat de waarheid niet meer
gezeid mocht worden, zeiden zij toch de waarheid
en toen werd haar man gefusilleerd en haar zoon
Grat Jansen vermoord in de concentratiekampen.
Beiden verraden! En naar die vrouw, die veel
geleden heeft, naar die vrouw, die tobt met haar
onpeilbaar verdriet, moet ik die koffer met kleren
brengen. Kleren, die zij zelf gemaakt heeft, en
ingepakt heeft, toen haar zoon door de landwacht
de verraders van het volk, opgehaald werd.
Ik realiseer mij dat ik wat zeggen moet. Doch ik
weet niet wat ik zeggen moet. De woorden, die ik
mg voorstel te zeggen, lijken mij zo zinloos, zo
banaal.
Ik moet nu langs de school waar Grat Jansen in
zijn kinderjaren het onderwijs genoot. Het is juist
het speelkwartiertje. Ik denk: hier speelde vroeger Grat Jansen ook. En ik zie hem nog lopen
op weg naar die school, met zijn blonde kuifje en
met zijn kin wat vooruit, want hij was van dat
slag, dat al jong met de kin vooruit liep. Ik
maak een praatje met de meester en ik vertel
hem, dat die koffer de koffer met kleren is van
Grat Jansen. Meester vertrekt ervan en hij trekt
dan bedachtzaam aan zijn pijp. Die Grat Jansen
zegt hij dan, was een van mijn beste ^leerlingen,

een beetje voorlijk voor zijn leeftijd, die zijn
eigen weg ging. Zo'n jongen die het in de wereld
wel gevonden zou hebben.
Ik ga nu weer verder, en ik denk daaraan, dat
Grat Jansen in dit leven al vroeg, te vroeg de dood
gevonden heeft.
t
Was, zo denk ik, die dood een verlies of was het
winst? Is een leven, dat zich opofferde voor zijn
land voor een hoog beginsel gegrond op beginselen
van vrijheid, waarheid en recht, verlies of is dit
winst? Is een kort leven, dat wist te leven, geen
groter leven dan een lang leven, dat niet weet
te leven? Grat Jansen leefde kort, maar hij
streed de goede strijd, daarom is voor hem weggelegd de kroon der overwinning.
Doch omdat hij die strijd streed is hij gevallen,
vermoord door de Duitsers in de concentratiekampen en nu sturen zijn vrienden die koffer, die
ik nu naar zijn moeder ga brengen.
Ik kom nu langs de molen, waar Grat Jansen
veel placht te werken en ik zie voor het raam
de dochter van de Molenaar zitten, die zonder
dat veel mensen het wisten ook getreurd heeft
over het heengaan van Grat Jansen.
Ik denk nu er aan, dat vele jongens, die zich
wel leenden om naar Duitsland te gaan als ze
met verlof thuiskomen hun meisje vinden, dat op
hen wacht. Het dochtertje van de molenaar
wacht tevergeefs op Grat Jansen. Ik denk aan
die vele ouders, die op gezette tijden een postwissel van hun zoon uit Duitsland ontvangen.
De moeder van Grat Jansen ontving nooit een
postwissel van haar zoon. Zij ontving enkel de
tijding dat haar zoon Grat Jansen overleden was.
Vermoord door de Duitsers in de concentratiekampen. En nu ontvangt zij dan de koffer met
de kleren. En ik moet haar die koffer brengen,
en ik zal door het brengen van die koffer nieuwe
wonden openrijten, en ik zal geen woorden kunnen vinden om haar te troosten, en ik zal bij
haar staan als een armzalig mens met lege
handen.
De moeder van Grat Jansen is geen gewone
vrouw, zij is een bewonderenswaardige vrouw.
Zij heeft haar verliezen zo gedragen, dat de
wereld haar niet begreep.
Ik kom nu langs de kerk. In deze kerk zijn de
ouders van Grat Jansen getrouwd, en in deze
kerk werd Grat Jansen gedoopt, en in deze
kerk placht Grat Jansen elke Zondag het woord
te horen. In de pastorietuin loopt de Dominee
te wandelen met zijn hond. Bg die Dominee ging
Grat Jansen ter catechisatie. Alles waar ik langs
kom doet mij aan Grat Jansen denken, en ik
ga nu zijn koffer naar zijn moeder brengen. En
dan word ik mij ervan bewust hoe leeg het in
mij is. En wat zal ik tegen de moeder van Grat
Jansen zeggen? Ik kan toch niet zeggen: vrouw
Jansen hier is de koffer van Grat? Maar als ik
dat niet kan zeggen, wat zal ik dan wel zeggen ?
En zo sla ik in hopeloze stemming het bospad
in dat naar het huisje van vrouw Jansen voert.
De zon schijnt over de lachende velden, doch in
mijn hart is het duister. De vogels zingen hun
hoogste lied, doch in mijn hart is droefheid. Hier
gaat een mens met de hopeloze taak om de
koffer van haar zoon, die onderging in de strijd
voor vrijheid en recht, naar de moeder te brengen. Als ik bij het huisje aan de bosrand kom
zie ik vrouw Jansen naast het huis onder de
vlierboom zitten. Als zij mij aan ziet komen heft
zij haar hoofd op met een bedroefde doch vriendelijke glimlach. En als ik bij haar gekomen ben
dan maak ik de koffer van mijn bagagedrager
los, en als ik die koffer bij haar neerzet kan ik
niets anders doen dan haar de hand drukken!
Ik kan geen woorden vinden. Elk woord dat ik
zou zeggen zou mij beschaamd maken. Jongen,
zegt nu vrouw, Jansen, die alles begrepen heeft,
ik heb zoveel geweend dat ik niet meer wenen
kan. Ik ga een ogenblik stil bij vrouw Jansen
zitten, en met een handdruk neem ik afscheid.
En als ik het kronkelende bospad verder volg
zie ik. achteromkijkende, vrouw Jansen stil naast
de koffer op de bank zitten.
G. C. HULSTEIN

AAN DE MOEDER VAN GRAT JANSEN.
Een bruine koffer met wat kleren
en schoenen zichtbaar door een spleet.
Een smart die nimmer is te keren:
Een vriend, die naar een moeder reed.

Ik kan niet wenen, sprak zij teer,
teveel al heeft mijn ziel geschreid,
zet gij de koffer hier maar neer; —
mijn kind werd door God zélf bevrijd.

Een molen staat in 't land te dromen
en aan de zoom van 't bos een huis.
Een moeder zag een vreemde komen:
Ben vriend bracht haar hef laatste thuis.

Een molen staat in 't land te dromen
en aan de zoom van 't bos een huis.
De moeder zag hem gaarne komen,
doch God riep Garf voor eeuwig thuis.
HARM. DE JONG.

HET ZEVENDE KRUIS
door Anna Seghers
Uiig. Vrij Nederland.
et grote interesse hebben wij
M dit boek gelezen, dat een
beeld geeft van de toestanden in
Hitler-Duitsland's oudste concentratiekampen.
In het volgen van de gedachtengang der personen, die in dit
boek meespelen, zien wij hoe het
bestond, dat het nat.-soc. zijn
vreselijke klauw met succes kon
uitstrekken naar de andersdenkenden.
Anna Seghers, zelf een Duitse
van geboorte, schreef deze roman
toen zij nauwelijks zelf aan de
dood ontkomen was en de verschrikkingen van het
concentratiekamp nog vers in haar geheugen lagen.
Vanuit het kamp. volgt zij Georg Heisier, de hoofdpersoon van haar verhaal en zijn vrienden op hun
vlucht, die voor vijf terugvoering naar het kamp betekent, voor één de dood door hartverlamming en
aan Georg de vrijheid brengt.
Georg, een leider van een verzetsgroep, was door
zijn activiteit in de handen van de SS gevallen^maar
blijkt uit het hout gesneden te zijn, waar noch marteling, noch iets anders, ook maar enige invloed op
hebben. Hij heeft verzet aangetekend en blijft dit
doen.
Hij vlucht en maakt gebruik van de hulp van oude
vrienden, die veiligheidshalve de laatste jaren volkomen passief geworden zijn in hun strijd voor eigen
idealen.
Door de omstandigheid, gedwongen Georg te helpen,
beginnen zij hun activiteit weer te ontplooien. De
risico's worden weer aanvaard.
De schitterende tekening van wat vriendschap vermag, boeit ons enkele uren in dit vlot geschreven
verhaal.
En toch laat deze roman geen bevredigend gevoel
bij ons achter.
Wij zochten naar de waarden, waaruit Georg's strijd
voortkwam en vonden niets anders, dan wat Rauschning ons ook tekent in zijn „Revolution des Nihilismus". De idee, waaruit Georg leeft is niet van
grotere inhoud, dan de idee welks regiem hij bestrijdt.
Zelfs kwam bij ons het vermoeden op, dat de nieuwe
phylosofie van Jean Paul Sartre hier in gecamoufleerde vorm gepropageerd wordt.
En dit wijzen wij af. Volkomen en absoluut!
En zo de schrijfster ons al niet vermag te overtuigen van de wezenlijke inhoud van de strijd van
haar helden, onze ergernis wekt zij op, zodra zij zich
verstout te zeggen, dat men beter van God, de twijfelachtige Helper kan afzien, als men om hulp verlegen zit. Naast het zinloos gebruik van Zijn Heilige
Naam maakt dit alles, dat wij hiermee het hele boek
veroordelen moeten.
Ons verzet was gebouwd op gehoorzaamheid aan
Zijn geboden, in de vaste zekerheid, dat Hij, Die ons
tot verzet riep, in alle omstandigheden onze Hulp en
Sterkte was. En gebleken is te zijn!
Hoe mooi ook de geest van het verzet dergenen is
geweest, die deze waarden niet erkennen, leeg en uitzichtloos is deze strijd, zo hij niet een eindpunt heeft,
dat hoger ligt dan het menselijk vlak.
Ons oordeel moet, naast alle waardering voor het
talent van de schrijfster dan ook zijn: het hoort niet
thuis op onze boekenplank.
I- K*
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|Over Harmien gesproken....
| U hebt toch onze advertentie in het vorige nume met gezien? Daarin wekte de administratie op tot
I het plaatsen van Nieuwjaarsgroeten. De redactie
i voelt wel iets voor die haar Kloris-of-Jan-of-hoehij-heten-mag groetende Harmien. Iedere oud'
LO.-er of KP.-er heeft vrienden en kennissen in
het gehele land. Nieuwjaarsdag duurt maar 24
■ uur, tekort om overal een visite af te steken.
Plaats een groef en een wens in „De Zwerver"
en laat een gehele pagina in dit blad getuigen
van de onzichtbare banden die oud-verzetters in
het land binden. En — dit ter aanvulling van de
hierboven genoemde advertentie — het nummer,
waarin de gelukwens is opgenomen, wordt voor
de belanghebbende ZONDER VERHOGING
VAN KOSTEN naar de tropen gezonden.
De eerstvolgende reünie van alle LO.-ers en
KP.-ers vindt plaats op de advertentie-pagina van
het Kerst- en Nieuwjaarsnummer.
Laat Harmien niet alteen!
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De gemeentesecretaris van Renesse was
bang, doodsbang, maar de strijd was nu
totaal en hij kon slechts kiezen tussen
de moffen en de zaak voor de vrijheid;
hij dook met zijn vrouw en kinderen onder. Een ander verstrekte de sleutels van de kluis
en dook eveneens. Het bevolkingsregister van Renesse zou niet in Duitse handen komen!
In de haven van Burghsluis lagen 12 Duitse éénmans-torpedo's, vertelde een Armeen aan Piet en
Jacob. Ze reden naar Zierikzee, waar men onmiddellijk de geallieerde opbelde. De Engelsen vroegen om een nauwkeurige plaatsbepaling. Piet en
Jacob gingen terug. Eén van hen reed naar
Burghsluis, brutaalweg naar de haven. De Duitsers vloekten „der verfluchte hollandische Spion"
terug, die echter kans zag om van een Armeen
alle gewenste gegevens los te krijgen. De week
daa«p werd Burghsluis gebombardeerd en weer
drong „der Spion" tot de haven door; alles was
vernield. De motoren van de bombardementsvliegtuigen waren waarschijnlijk nog niet koud,
toen Zierikzee de Engelsen berichtte, dat de
operatie geslaagd was!
Toen lieten de Engelsen weten, dat zij een aantal
mannen van het eiland wilden halen, uit elke
plaats een paar, die bij een geallieerde bezetting
hun diensten zouden kunnen verlenen. Afgesproken werd, dat ook de drie in het inundatiegebied van Duiveland aanwezige leden van de
luchtlandingstroepen zouden meegaan.
En op een gure winterdag trok de schaapherder, die enkele maanden geleden Jork had gered, met zijn broer het inundatiegebied in. Zij
kenden daar de weg als geen ander, maar de
tocht was zwaar en vol gevaren.
Langs Duitse wachtposten en op een vlot, dgt
zij bij een verlaten boerderij van planken en vaten in elkaar sloegen, bereikten zij de mannen
en brachten hen naar Zierikzee.
Zo naderde in de tijd van enkele dagen de climax
haar hoogtepunt.
Het werd Woensdag, 6 December 1944. De over-i
tocht zou 's avonds plaats vinden. De Engelse
landingsboot zou tussen zeven en acht uur op
een bepaald punt aan de dijk bij Zierikzee landen
en daar de zeventien personen, waaronder één
vrouw, oppikken. Zij, die mee zouden gaan, moesten eerst in een verlaten huis buiten Zierikzee
samenkomen om vandaar naar het punt te trekken, waar de boot hen zou komen afhalen.
Van der Beek, die zelf ook van de partij zou zijn,
was de leider der onderneming. Verder waren
onder hen: de drie luchtlandingsmannen; de
mannen uit Renesse, die hun medewerking hadden verleend bg het doen verdwijnen van het bevolkingsregister; Jork, de Armeen; Joost Jonker
uit Haamstede en zijn broer en nog enkele
anderen uit Brouwershaven en Scrooskerke.
Omstreeks zes uur verzamelden zij zich in het
huis buiten Zierikzee. De stemming was zeer
ernstig en er werd weinig gesproken. Toen allen
aanwezig waren, verlieten zij in kleine groepen
het huis en gingen naar de dijk. Zes van hen waren gewapend en zo mogelijk werd bij elke groep
één van de geallieerde militairen ingedeeld. Zonder ongevallen bereikten zij de dijk. Enkele
mannen uit Zierikzee, die geen deel zouden nemen
aan de overtocht, waren onderweg reeds achtergebleven om in geval van gevaar met lichtsignalen te waarschuwen.
Toen zij de dijk bereikten, was het tien minuten
vóór zeven. De wind was inmiddels opgestoken
en nu begon het ook te regenen. Zeventien mensen zaten daar en wachtten op de dingen, die
komen zouden. Zo nu en dan drong het geluid
van een vliegtuigmotor tot hen door. De Engelsen zouden op deze wijze het geronk van het landingsvaartuig overstemmen en camoufleren.
Van der Beek seinde; iedere vijf minuten flitste
het afgesproken teken uit zijn afgeschermde
lamp over het water. Zo verstreek de tijd.
Met het later worden steeg de spanning. Tussen
zeven en acht uur, was er afgesproken. Het werd
half acht, kwart voor acht, acht uur. Het werd
half negen, negen uur, half tien. Toen besloten
zij om terug te gaan.
Een paar uur lang had Van der Beek om de vijf
minuten geseind; het mocht een wonder heten,
dat de Duitse kustwacht het niet ontdekt had.
Het was reeds ver in spertijd en de terugtocht
met zo'n grote groep mensen was een hachelijke
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onderneming, maar alles ging goed en zonder
ongelukken bereikten zij het huis, waarvandaan
zij in het begin van de avond waren vertrokken.
De volgende dag belde men vanuit Zierikzee onmiddellijk de geallieerden op. Die zeiden, dat de
boot wel was uitgevaren, maar onverrichterzake
had moeten terugkeren, omdat de bemanning
geen seinen had gezien.
Om de zaak zoveel mogelijk te bespoedigen had
men in Zierikzee zelfs een van de Engelsen, die
mee zouden gaan, met de overkant laten spreken.
De onderneming moest nu doorgezet worden.
Dit was misschien de enige en laatste kans om
de Engelsen te overtuigen van de noodzaak de
Armenen in hun opstand bij te staan en het wantrouwen van de geallieerden zou zeker verdwijnen als zij met lork gesproken hadden. Alle mannen, die mee zouden gaan, waren bovendien in
het bezit van waardevolle gegevens, die voor de
gecombineerde actie van het grootste belang zouden kunnen zijn.
Was het die dwingende noodzaak, dit alternatief:
contact met -de Engelsen, óf het verliezen van
een maandenlange strgd tegen de Duitsers, die
bij het doorzetten van de plannen de beveiliging
op de achtergrond deed dringen? Was het de
bliksemsnelle opeenvolging van gebeurtenissen,
die in een koortsachtige roes het gevaar een
ogenblik deden onderschatten? Of werd van het

uiterste gespannen verwachting brak. Dat moet
ook Joost gevoeld hebben, toen hij afscheid nam
van zijn broer en zei: „Ik zie je nooit terug, want
het gaat verkeerd. Maar ik ga toch, voor mij is
het verloren
Dit moet ook Van der Beek, de leider van de
onderneming, gedacht hebben, toen hij Piet en
Jacob niet wilde vertellen, wat er zou gebeuren.
Zij wisten het fijne van de zaak niet, maar zij
hadden wat gehoord en de rest konden zij wel
raden. En die rest was in hun ogen een einde,
duister en zonder hoop. Daarom spraken zij met
Van der Beek en vroegen hem, wat er zou plaats
hebben. Maar hij zei; „Neen, er zijn er al te veel,
die er iets van af weten". Zelfs toen de twee
mannen zeiden, dat zij bang waren, bang voor
het welslagen van hetgeen hun slechts ten dele
bekend was. Als zij alles hadden geweten, dan
hadden zij de wachtposten van de Duitsers, die
langs de dijk door Armenen werden bemand, in
vertrouwen kunnen nemen. Dat had die Armeense soldaat geen lichtkogel afgeschoten en dan
Maar misschien waren er dan andere dingen gebeurd. Van de Beek zei: neen, en de beide chauffeurs uit Haamstede gingen terug.
Zo kwam de avond van 7de December 1944.
Weer verzamelden zich de zeventien mensen
in het huis buiten de stad en weer trok men in
groepen naar de dijk. Nu zou het lukken; nog
vandaag hadden de Engelsen door de telefoon gezegd, dat zij komen zouden. Over enkele uren
zouden zij bevrijd zijn, zouden zij met de Engel-
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....kon hij de achter hem komende groep het teken: onraad, geven.
I
se militaire commandanten kunnen spreken over
geduld, zó lang op de proef gesteld, in dit laatde nood van dit zo zwaar bezochte eiland. Zij
ste stadium van de ontwikkeling teveel geëist!
zouden de geallieerden weten te overtuigen van
Wie zal het zeggen, wie van ons heeft zó midde goede bedoelingen van de Armenen. Nu
den in de gebeurtenissen gestaan op een post,
moest het gebeuren, nu!
afgesloten van de wereld, omringd door water?
Vijf mannen bleven buiten. De anderen zochten
Eens worden de moed en het geduld te zwaar
een onderkomen in een verlaten dijkhuis, dat een
belast en worden de mensen, gehard en verbitpaar honderd meter hogerop aan de binnenzijde
terd door gevaren en teleurstellingen, weer menvan de dijk stond. Als de boot in aantocht zou
sen.
zijn, zouden de vijf, die buiten waren, de anderen
Komt het hierdoor, dat op die Donderdag, voleen sein geven, waarna zij voorzichtig één voor
gend op de avond van de mislukking, in Haaméén over de dijk zouden gaan. Zo zaten daar iq
stede men — de geheel buiten elk organisatiedat huis twaalf mensen bijeen onder een spanverband staande „men" — reeds wist te vertelning, die met de minuut groeide, een verwachlen, dat de poging om met een boot van het eiland
ten en een hopen; nu moest het lukken!
naar Noord-Beverland over te steken, mislukt
Buiten waren de anderen. Van der Beek en twee
was? Iemand moet er over gesproken hebben,
van zijn vrienden seinden het afgesproken teken
misschien uit de volheid van zijn benauwd ge— men dacht, dat de mislukking van de vorige
moed, door de teleurstelling, die zijn tot het

»vond mede te wijten was aan het feit, dat de
Engelsen door de hoge zee de lichten niet hadden gezien — en plotseling zagen zij vanuit zee
hun signaal beantwoord; ergens ver in het duister flitste een licht en nóg eens. Eén van de
mannen zag het en hij kroop op zijn buik naar
Van der Beek toe. Maar ook die had het gezien.
De Tommies waren uitgevaren, nu zouden ze
komen!
Er was dus contact tussen de boot met Engelsen,
daar ergens in het duister op het water, en die
paar mannen aan de glooiing van de dijk.
Een half uur lang flitsten de seinen, maar toen
plotseling, was er even een kort lichtsein uit de
richting van Zierikzee, waar twee mannen achter een boerderij de wacht hielden om bij gevaar
te kunnen waarschuwen. Onmiddellijk hield men
op met seinen en in spanning wachtten de mannen af. Het was een auto, die uit Zierikzee naderde. De wagen draaide de dijk op en passeerde.
Even later zonden de lampen weer het vertrouwde teken over het water.
De onderbreking had ongeveer zeven minuten geduurd, slechts zeven minuten, maar dat was al
teveel geweest, want nu werden de seinen niet
meer beantwoord. Het werd negen uur en toen
besloten de vijf daar aan de dijk terug te gaan
naar de anderen in het dijkhuis, moedeloos, omdat zij niets meer van de geallieerden bemerkten, teneergeslagen, omdat ook deze poging als
mislukt moest worden beschouwd. In het dijkhuis zaten allen bijeen, zeventien mensen, zonder
hoop, dat dit alles ooit nog eens goed zou komen.
En zeer waarschijnlijk sloop op dat ogenblik aan
de andere zijde van de dijk een Engelse
patrouille langs het huis......
Misschien zal niemand ooit kunnen zeggen, hoe
het precies gegaan is, maar het kan zo gebeurd
zijn: Toen Van der Beek door het passeren van
de auto genoodzaakt' werd even te stoppen met
het geven van lichtsignalen, is de boot, die haar
koers op deze signalen bepaalde, tengevolge van
stromingen afgedreven. Zóver afgedreven, dat zij
uit de straal van de afgeschermde lampen is geraakt, waardoor na hervatting van het seinen
het licht niet meer voor de bemanning zichtbaar
was. Toch kwamen zij aan land, al was het dan
1500 a 2000 meter hogerop, dus nog voorbij het
dijkhuis, waar een gedeelte van de groep een
voorlopig onderdak had gevonden. Een patrouille heeft zich toen langs de glooiing van de dijk
begeven in de richting van de plaats, waar de
vijf mannen hadden geseind. Tussen dit punt en
het punt waar zij geland waren, lag het dijkhuis.
Zij passeerden dit, terwijl allen — ook Van der
Beek en de vier anderen, die inmiddels waren
teruggegaan — daar aanwezig waren.
Een andere theorie zegt, dat de lichten van de
auto misleidend zijn geweest voor de bemanning
van de boot. De wagen is de dijk opgedraaid en
heeft toen even met zijn lichten over het water
gezwaaid. Langs de dijk staat hier een lage
muur, met openingen, waardoor het vee, dat men
's zomers op de met gras begroeide glooiing laat
grazen, wordt gedreven. Van zee uit kunnen de
lichten van de over de dijk rijdende auto door
deze openingen telkens even zichtbaar zijn geweest — misschien zelfs wel behalve het witte
licht van de koplampen ook het rode van het
achterlicht —, waardoor de indruk zou kunnen
zijn gewekt, dat de mannen zich al seinend, naar
een hogerop gelegen punt van de dijk begaven,
in verband met een dreigend gevaar bijvoorbeeld.
Dit zou de landing op een andere dan de afgesproken plaats kunnen verklaren. Het zal wel
nooit meer na te gaan zijn.
De geallieerde patrouille vond niets en keerde
naar de boot terug. Toen zij op het punt stond
zich weer in te schepen, werd zij ontdekt door
een Duitse schildwacht, die een lichtkogel afschoot. Die schildwacht was een Armeen
Inmiddels had Van der Beek beslist, dat men naar
Zierikzee zou terugkeren; de overtocht zou ten
tweede male als mislukt moeten worden beschouwd. Veiligheidshalve zouden enkelen tot het
aanbreken van de morgen in het dijkhuis blijven
om van daaruit naar hun woonplaats terug te
keren. De rest zou trachten om de stad te bereiken. Eén van hen, een marechaussee in uniform,
ging met zijn echtgenote voorop. De anderen zouden in groepen volgen. Het was ongeveer tien
uur, toen men de terugtocht aanvaardde. Het
eerste tweetal ging van de dijk af en volgde de
met keislag bestrooide weg, die naar Zierikzee
loopt. Aan weerszijden van deze weg strekte zich
het inundatiegebied uit, waar het water ongeveer 1 % a 2 meter hoog stond. Ze hadden bijna
400 meter gelopen, toen plotseling zes, zeven
Duitsers van de Grenzschutz voor hen op de weg
sprongen en hun vroegen, waar ze vandaan kwamen. Beiden hadden een fiets bij zich, waarvan
één een lekke band had.
„Wo kommen Sie her?"
„Van Haamstede, we hebben een lekke band",
en om zijn woorden kracht bij te zetten, belichtte de marechaussee met zijn zaklantaarn de band.
Hierdoor kon hij de achter hem komende groep
het afgesproken teken: onraad, geven.«Angstig
luisterde hij naar voetstappen achter zich, maar
alles was doodstil. Zij moesten het licht gezien
hebben.

*
AMERSFOORT
VXT'e zouden normaliter, bijna een weck na 5 De* cember, niet meer op de verjaardag van St.
Nicolaas zijn teruggekomen, ware het niet, dat de
Sint met zijn Pieten (en wat voor Pieten!) er zelf,
voor wat betreft de viering van deze grote dag
in Amersfoort, op een wel heel bijzondere wijze
aanleiding toe had gegeven.
De „goede - heilige - man."
heeft daar n.1. de boel op
■0
stelten gezet op een wijze,
zoals wij het elders nooit
eerder hebben aangetroffen.
Wel zelden zal St, Nicolaas met meer genoegen
zijn verjaardag hebben gevierd, dan Zaterdagmiddag
4 December in het R.K.
parochiehuis St. Anfriedus,
tezamen met ongeveer 150
kinderen, pupillen van het districtsbureau der Stichting 1940-'45 te Amersfoort.
Behalve uit de stad Amersfoort zelf waren de kinderen aanwezig uit de omliggende plaatsen: Doornspijk, Oldenbroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo,
Putten, Nijkerk, Barneveld, Woudenberg-Scherpenzeel, Soest, Soesterberg en Baarn.
Wel zelden ook zullen deze kinderen St. Nicolaas in
een betere en gullere stemming hebben ontmoet dan
op deze middag. De middag was georganiseerd door
de Kindercommissie van '40-'45, i.c. door de heren
Bolmeijer en Brandsen.
Voor het podium had om ± 2 uur een muziekgezelschap van het parochiehuis plaats genomen en
speelde in afwachting van de binnenkomst van de
hoge gast, het ene toepasselijke lied na het ander.
De kinderen lieten zich niet onbetuigd en zongen
— ondanks het stromende regenweer — uit volle
borst: „Zie de maan schijnt door de bomen" en
„Vol verwachting klopt ons hart". Juist bij de regel:
„Makkers, staakt Uw wild geraas" kondigde een
heraut met trompetgeschal de komst van het Spaanse
quintet aan. Hiermee was het geraas ook plots ten
einde: buigend en vriendelijk lachend trad het viertal (de Sint, twee Pieten, en zijn heraut) binnen.
„Ben je niet een beetje bang voor Zwarte Piet?"
vroegen wij een 8-jarig kereltje. „Niks hoor, mijn
broer is morgenavond zelf zwarte Piet", was het
verbluffende antwoord, waar we weinig van terughadden.
Na een kort Welkomstwoord van de voorzitter, waarin deze de Sint van harte feliciteerde met zijn verjaardag („de Sint is thans", aldus spreker, „precies
1548 jaar oud"), nam Sint zelf het woord. Met een
voor zijn krasse leeftijd nog duidelijke stem, verhaalde hij, hoe hij dit jaar op zijn reis uit Spanje
was gevaren. Door een rukwind was op de boot zijn
mijter in zee gewaaid en zodoende had hij zich tien
lange dagen met de pet van de kapitein moeten behelpen. Met een trillende stem herdacht hij ook een
ogenblik één van zijn Pieten, die dit keer de reis
niet mee had kunnen maken, omdat hij van een
dak afgevallen was.
„Wer ist diese Frau?"
„Dat is mijn vrouw."
„Ach so
"
De soldaten stonden nu om de twee mensen heen
en een van de moffen vroeg, of ze een lichtkogel
gezien hadden. Neen, dat hadden ze niet, zé wisten er ook niets van af. De Duitsers spraken fluisterend met elkaar, sprongen toen op hun fiets
en reden zonder nog een woord te zeggen in de
richting van de dijk. De twee anderen liepen nog
even rustig door, maar na een ogenblik sprongen
ook zij op de fiets en trapten als razenden in de
richting Zierikzee. Zij waren de stad al dicht genaderd, toen de stilte van de nacht plotseling
verbroken werd door het geluid van schoten.
Het kon niet anders, of aan de dijk was men
slaags geraakt met de Duitsers. Zij luisterden
naar het steeds toenemend lawaai van de schoten achter hen. Plotseling was daar ook een ander
geluid, de dreun van handgranaten. Ze stonden
aan de rand van Zierikzee, die man en die vrouw
en in hun harten was een stil gebed voor hun
vrienden, die daar ergens in het donker vochten
voor hun leven.
Ook hier zal men waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen, wat er in die nacht
aan de dijk gebeurde. Hoogstwaarschijnlijk hebben de Duitsers, die het echtpaar doorlieten, eerst
het tweetal gearresteerd, dat dicht achter de
voorsten had gelopen. Drie Duitsers zijn voor
bewaking bij hen gebleven, de vier anderen fietsten door. In plaats van de weg te volgen, die
natuurlijk voor hij op de dijk komt flauw met de
helling meebuigt, gingen de Grensschützen recht
tegen de dijk op, waar aan de andere kant een
groepje mannen lag. Eén van hen schrok, toen hij
de donkere figuren zag en sprong op. Onmiddellijk werd hij neergeschoten, maar Van der Beek
en enkele anderen beantwoordden het vuur. Zo
trokken zij zich vurend langs de dijk terug in de
richting van het" dijkhuis. Lang, heel lang klonken hier de schoten.
Omstreeks 12 uur gooiden de Duitsers handgranaten in het dijkhuis. Toen werd het stil.

OP STELTEN
»
Terwijl de Sint zo aan het vertellen was, kwam er een
postbode binnen, die -— zich niet storend aan het
feit, dat de hoge gast aan het woord was -—■ allesbehalve op zijn tenen de zaal doorliep naar voren.
Het was maar goed, dat hij een expresse-bestelling
voor de Sint bij zich had, want de aanwezige jongelui waren in een stemming
van; Gooi die vent er uit!
Het bleek, dat de Sint zijn
9
pijp had vergeten en deze
werd nu uit Spanje nagestuurd, kennelijk tot groot
genoegen van de oude
baas, want deze kon, als
we goed zijn ingelicht,
maar heel slecht buiten
zijn rokertje.
Nadat één der Pieten Sint's
pijp had gestopt, kondigde Mevrouw Langenberg van de Oranjebuurtvereniging „De Kruiskamp" de opvoering aan van
het welbekende sprookje „Hans en Grietje". Hoe
intens de kinderen hiervan genoten hadden, bleek wel,
toen de Sint na afloop vroeg, of de heks uit het hok
mocht komen. In spreekkoor werd hiertegen zeer
positief bezwaar gemaakt.
Intussen had de klok niet stil gestaan en was het
hoogtepunt van de middag aangebroken, het tijdstip,
waarop met de uitreiking van de cadeautjes een
aanvang moest worden gemaakt. De verwachtingen
van de heftig kloppende hartjes waren a.h.w. van
de stralende, soms wat onzekere gezichtjes der kinderen te lezen.
-Blijkbaar hadden ze zich — zonder uitzondering —
in het afgelopen jaar geheel volgens de regels gedragen. Ook is mogelijk, dat de inlichtingendienst
van deze Sint erg royaal in zijn opvattingen is geweest. Hoe dit ook zij, in ieder geval kwam geen
der kinderen in de zak terecht en ontvingen zij allen
een prachtig cadeautje. De Sint had blijkbaar een
houtfabrikant opdracht gegeven tot het vervaardigen van een grote partij stelten. Talloze jongens
meenden zich hierop onmiddellijk te moeten gaan
oefenen, waardoor de zaal geruime tijd meer op een
Zaterdagavondmarkt of kinderspeelplaats geleek dan
op een verjaardagviering van een hoge gast. Ook
aan de directeur van het Districtsbureau Amersfoort,
de Heer Renes, werd een paar stelten aangeboden. Het
was de alwijze' philantroop ter ore gekomen, dat de
Heer Renes zo ontzaggelijk veel moest lopen om zijn
taak te vervullen, dat hij gemeend had, ook voor hem
een paar van deze nuttige gebruiksvoorwerpen te
moeten aanschaffen, zij het dan ook in miniatuur uitvoering.
De beperkte ruimte Iaat niet toe, uitvoeriger bij deze
zeer geslaagde middag stil te staan. De verjaardagviering van de Sint is in Amersfoort een groot succes geworden en we eindigen met een woord van
grote bewondering, voor hen, die tot het welslagen
hiervan hun krachten beschikbaar hebben gesteld.
Inmiddels hadden de mannen van de luchtlandingstroepen en één der Hollandse deelnemers,
kans gezien te ontsnappen. Dwars door het inundatiegebied, half wadend, half zwemmend in het
ijskbude water, brachten zij zich in veiligheid.
Elf mannen werden die nacht door de Duitsers
gevangen genomen, elf mannen van wie één gewond was. Zij werden naar het Wehrmachtsheim
in Zierikzee gebracht, waar zij verhoord werden.
Men kent de Duitse verhoren, het is hier niet
anders gegaan. Mannen, in staat tot de beestachtigheden, die zij aan deze elf zouden voltrekken, schuwen het gebruik van een gummiknuppel
bij het verhoor niet, zoals Zollsekretar Clause...
De Duitsers waren als furies. Zij hadden elf man
gevangen genomen, maar dat was nog niet genoeg. Er waren er meer geweest; die politieman
en zijn vrouw bijvoorbeeld, die zij het eerst aangehouden hadden en die hun een verhaal over
een lekke band had verteld. Hij moest er ook
bij behoord hebben. En ze lieten het gehele politiecorps van Zierikzee aantreden, om door de Grenzschützen, die de man hadden aangehouden, hem
te laten aanwijzen. Hij was er niet bij.
Toen lichtten zij een ambtenares van de distributiedienst van haar bed en dachten daarmede
de vrouw gearresteerd te hebben, die bij de gezochte marechaussee hoorde. Ook zij werd naar
het Wehrmachtsheim gevoerd, maar afzonderlijk
opgesloten,
(woidt vervolgd)

io PEC

<044

r c

c.

c

t.

'7o hebben wij weer iets, dat het overdenken waard is.
De Russen hebben gezegd, dat hef uiterst billijk is,
dat Polen en Rusland een slordige tweehonderd v ijftig
kilometer zijn opgeschoven naar het Westen, als uitvloeisel van de tweede wereldoorlog.
Nu kan het wel wezen, dat de Duitsers op de duur een
beetje in het gedrang komen, maar daar heeft men ook
al een uitweg voor gevonden.
— Kijk, zegt men, — Duitsland moet ook opschuiven
naar de kust toe en zoetjesaan de gebieden, die tijdens
de Middeleeuwen Duits territorium waren, in de komende
decennia weer gaan overstromen. Nederland, België en
Frankrijk moeten dus de sigaar worden. De Duitsers zullen hier op de lange duur de lakens moeten gaan uitdelen
Daar zitten wij nu met ons goeie gedrag. Wij. die niks
moesten hebben van het: Duitsland over alles, •— zullen
in de toekomst worden overstroomd door Moffianen. Zo
wil Rusland het tenminste hebben.
Als iemand nu denkt, dat de ouwe uitsmijter een fabeltje
vertelt, dan heeft hij hef lelijk mis. De duim van de minzame ondergetekende is niet in staat om dergelijke toekomstplannen te produceren, weshalve ze er ook niet
uitgezogen kunnen worden. Neen. doch de Berlijnse correspondent van de N.R.C. heeft onthuld, dat bovenstaande theorie wordt verkondigd op de hogere krijgsscholen in Rusland.
Hel geheel komt wonderwel overeen met hetgeen de
man met hef snorretje destijds zijn satellieten voorhield.
Geloof maar. dat de Duitsers, die nog altijd uniformen
aanbidden en opnieuw dromen van een Krieg, doch nu
zónder pech, best te spreken zijn over deze theorie.
Laten wij ons intussen niet al te ongerust maken. Ze
zijn er nog niet. Maar wèl is het nodig, dat wij waakzaam blijven en alle expansiezucht van onze Oosterburen openlijk signaleren. Dat wil dus zeggen, dat wij
niet moeten gaan zitten dutten, maar ons verantwoordelijk dienen te voelen voor de kinderen, die rondom ons
tateren en die nog geen begrip hebben van de toekomst
en de gevaren, die dreigen.
Vandaag blijkt bet nog mogelijk, dat iemand, die in een
kroeg aan de Martelaarsgracht te Amsterdam „Heil
Hitier" durft roepen, weldadig wordt afgerost; — maar
als wij niet op onze tellen passen, zouden onze kinderen
het kunnen beleven, dat iemand, die dan „Weg met HitIers opvolgers" durft roepen, eveneens bont en blauw
' wordt geslagen. En daar is het niet om begonnen.
Die zich noemt.
ydl OtWH.

RECTIFICATIE
,
n ons nummer van 5 November publiceerden ;
wij onder de titel „Verbluffend" een stukje op i
de achterpagina, dat ten onrechte een smaad i
werpt op het Haagsch Dagblad, Bij onderzoek ;
s ons gebleken, dat de gewraakte publicatie |
van de hand van de voormalige Kriminal- |
rammissar Munt niet in het Haagsch Dagblad, j
loch alleen in de „Nieuwe Courant" «versche- !
nen is.
1
Iet spijt ons, dat wij aldus een niet verdiende ;
)laam op het Haagsch Dagblad hebben ge- !
worpen. Wij bieden het blad daarvoor onze |
excuses aan.
♦
n ons nummer van 29 October 1948 heeft onze |
Were Di-schrijver zich ten aanzien van de |
rijkspolitie vergaloppeerd. Hij heeft de rijks- !
politie „pronken met andermans veren verwe- |
en vanwege de veronderstelde steeds grotere |
gelijkenis van het uniform der rijkspolitie met i
dat van de koninklijke marechaussee. Vanuit :
Assen, Leiderdorp, Breda en Putten is hem in- 1
ussen duidelijk gemaakt, dat hij wel kleuren- :
Jind moet zijn als hij gelijkenis ziet tussen de !
legergroene uniformen van de koninklijke !
marechaussee en de blauwe uniformen van de ;
rijkspolitie.
STICHTINGS-KALENDER
Evenals in voorgaande jaren verschijnt ook nu
weer een speciale Stichtingskalender, ditmaal uitgegeven door het districtsbureau van de Stichting
te Amsterdam. Wie kennis heeft gemaakt met de
kalender van het bijna al weer verstreken jaar,
zal weinig aansporing behoeven om ook de opvolger met eenzelfde belangstelling te begroeten.
Het formaat is zeer royaal, terwijl aan de typografische verzorging niets ontbreekt.
Elk blad geeft voor drie maanden in duidelijke letters en cijfers de datum aan. De illustraties —■
crayontekeningen — staan alle in verband met het
karakter van de Stichting. Met name willen wij
noemen de zeer suggestieve tekening van de erebegraafplaats te Blocmendaal en van het imposant
getroffen Nationaal Monument te Amsterdam.
De prijs van deze kunst-kalender bedraagt slechts
/ 1.50, te storten op girorekening 194045 of te
voldoen per postwissel ten name van de Stichting
1940-'45, Vondelstraat HE, Amsterdam.
Een kalender heeft een ieder nodig, waarom zou
U dit jaar niet eens een Stichtingskalender nemen?
li steunt er het werk van '40-'45 mee en tegelijk
verschaft U zich zelf het genoegen van een frame
wandversiering, die even zin- als stijlvol is.
Bestel deze kalender nog heden door invulling van
onderstaande bestelbon of door directe overmaking
van / 1.50 en zorg, dat ook Uw vrienden en kennissen niet achterblijven.
Stichting 1940'45
Vondelstraat 1 IE
Amsterdam.
Stuurt U mij
ex. van de Stichtingskalender ad / 1.50 per ex.
Naam Adres
Woonplaats
Het verschuldigde bedrag zal ik direct na ontvangst per giro/postwissel voldoen.

BESTELBON.

aan Tonny
zeg niet: je hebt te lang gezwegen,
voor dit volk was de nacht nog niet voorbij,
al kwam van ver het licht ons tegen,
van smaad en smarten was geen mens meer vrij.

*
Leer
hoe

mij
ik

moet
vergeven.
*

als je eenmaal in de bajes hebt gezeten,
gesprekken hield met de naderende dood,
dan brandt op de bodem van 't eigen geweten
de kleinste zonde het leven bloedenrood. —
als jij op dit puin een lied kunt zingen
en in de nacht zo vredig slapen gaat,
weet dan: ik benijd je om die dingen;
mijn hart is vaak nog boordevol van haatwij zullen samen toch weer moeten leven
al is het zwijgend en nog zonder groet; —
God, leer mij hoe ik moet vergeven,
dit stugge hart dat weet niet hoe het moet.
Harm. de Jong

De Commissaris
wacht op zijn motor.
^Een sergeant, een korporaal, vier soldaten en tien politiemannen vertegenwoordigen de militaire macht in een gebied ter grootte van een Nederlandse
^provincie.
Commissie tegen schoolverzuim.
Bill vertelt over de nieuwe scholen. Een aantal
wordt er gebouwd voor rekening van de overheid. Maar er zijn ook, die verrijzen door de gezamenlijke inspanning van de bevolking. Na het
werk komen de mannen er een uurtje aan werken.
Bamboes worden gezaagd, de muren worden gevlochten en in de tijd van een maand staat er een
nieuwe school. Borden en boeken kan de bevolking
niet maken, en die zijn dan ook heel schaars aanwezig. Maar het Indonesische onderwijzend personeel
vat zijn taak serieus op en in drie of zes jaar worden
toch de beginselen van lezen, schrijven en rekenen
achter de donkere kleine oogjes van de Jeugd gebracht.
„Als we een school bezoeken", zegt de waarnemend
adjunct-commissaris der Koningin, de soldaat, „dan
komt het hoofd met de presentielijst aandragen en
vertelt ons wie er niet geregeld komen. Toean militair, zijn eigen jeugd met moeite vergetend, trekt dan
zijn voorhoofd in afkeurende fronsen, bergt een afschrift van de lijst in een van de vele zakken van zijn
groen ambtsgewaad en geeft bij thuiskomst de lijst
door aan de politiecommandant. Die geeft de lijst
weer aan de agent en op zijn beurt overtuigt deze de
vaders van de noodzakelijkheid van onderwijs voor
de Mohammedjes, Achraadjes, Siti's en Ohompjes.
Geen vader zal dan nalaten zijn kinderen weer geregeld op de grond tussen de gevlochten schoolmuren
te laten plaats nemen.
T^Xe militaire overheid in dit gebied heeft nog meer
t-D 0p 2ijn naam staan. Zo heeft het drietal b.v. het
loonpeil van de landarbeiders verdubbeld. Eerst verdiende een tani, die van zons-opgang tot een uur of
één en dan van 4 uur tot zonsondergang op de
sawah werkte, een kwartje en twee kleine rijstmaaltijden. Toen er een distributie-verkoop van textiel
plaats vond, bleek pas goed hoe arm de bevolking
was. De prijzen beliepen enkele guldens en er stond
een lange rij voor het huis van de militairen om kippen of eieren te verkopen, teneinde zo het bedrag
voor een sarong of baadje te vergaren. XVe hebben toen de assistent-wedana, die zelf de grootste
grondbezitter is in deze streek, verteld, dat de mensen twee kwartjes moesten verdienen. En dat is gebeurd. De tani slikt het prijspeil van de assistentwedana en die op zijn beurt slikt het weer van ons.
Daarom moeten de kinderen naar school. Later weten
ze dan beter dan hun ouders wat ze waard zijn.
Er is geen leerplicht, er bestaat geen enkele bepaling,
dat een Indonesische ambtenaar in interne zaken een
militair hoeft te gehoorzamen. Het zijn ook geen bevelen geweest, maar raadgevingen, die deze verbetering hebben gebracht. Maar in deze feodale samenleving van het platteland wordt een wenk als een
bevel opgevolgd. Slechts aarzelend komen de klachten van het volk tot uiting. Daarom moeten de kinderen naar school redeneert de soldaat met westerse logica de oosterse adat omver. Maar met behulp
van die adat voert hij de maatregelen door.
Men is hem er dankbaar voor. Dat is in dit gebied gebleken. De viering van de inhuldigings- en jubileumfeesten bewezen het. Zonder enige suggestie te hebben gegeven, zag het drietal in het gehele gebied
erepoorten en feestversieringen verrijzen. De grote
plaatsen hadden daarvoor een subsidie ontvangen,
maar hier moest alles uit de eigen krappe beurs worden gefinancierd. De schoolkinderen brachten een
zanghulde voor het galerijtje. We waren koud opgestaan, of ze stonden al voor onze neus. Zelf hadden wc nauwelijks aan de grote gebeurtenissen gedacht. Je zit overal zo ver van af. En toen kwamen
ze ons het Wilhelmus in het Maleis toezingen. We
schaamden ons een beetje
Toen we de volgende morgen weggingen, moesten
we beloven nog eens terug te komen, een week-end,
om een zwijnenjacht mee te maken, we moesten bij
de Staf eens praten over de motor, een gramofoon en
of we wat boeken en tijdschriften konden sturen
We reden weer ruim 20 km., stijgend en dalend,
langs kronkelende bergwegen en kwamen aan de
volgende post.

Werf:
een abonné.
, Liever:
TWEE!
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Mcinko Poel
Geboren 11 October 1918.
Landbouwer te Leegkerk.
H. Hendriks
Geboren 16 Mei 1894 te Delfzijl,
Overleden II Februari 1945 te Bergen-Belseru
Dir. P.Z.V.B. te Groningen.
De God des heils wil mij ten herder
wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen
gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden.
Aan d' oevers van zeer stille wateren
leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn
naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn
gerechtigheden.
(Psalm 23).
Zo schreef Hendriks 2 Augustus 1944 vanuit
Vught. En hiermee is zijn persoon ten volle
getekend. Er was voor hem geen andere weg
dan zich tot het uiterste te verzetten tegen de
anti-goddelijke machten van het Derde Rijk,
Het was als onmiddellijk uitvloeisel van dit
principe, dat hij begon met het organiseren
van A.R.-verzetskringen tegen het NationaalSocialisme. Hierdoor kwam hij als het ware
vanzelf tot ander verzetswerk. Acties tegen de
arbeidsdienst, arbeidsinzet en Z.K. Verfahren.
verzorging van onderduikers door het verschaffen van bonkaarten, geldelijke steun en persoonsbewijzen, het onderbrengen van Joden enz.
Kortom, alles wat er in die tijd voor een verzetsman te doen viel.
Totdat op 21 Februari 1944 plotseling het bericht ons bereikte: de SD heeft een inval gedaan bij Uiterwijk. Spoedig daarna kregen
we de zekerheid, dat ook Hendriks daarbij was
gepakt.
Op 16 April ontving zijn vrouw een clandestien briefje uit de gevangenis, waarin hij
berichtte, dat hij de volgende dag weggebracht zou worden met nog onbekende bestemming.
„Wees sterk, vertrouw op de Here. Hij zal het
maken. Wij gaan volkomen rustig in de zekere
wetenschap, dat de Here met ons gaat. En. niet
waar, dan staat een sterke Held ons ter zij en
hebben we 4ks te vrezen."
Dit schreef hij en in dit vaste geloof is hij de
volgende dag gegaan, vastgeketend aan Ir.
Drenth, één van zijn verzetsvrienden. Door het
omkopen van de begeleidende politiemannen
waren zijn vrouw en Mevrouw Drenth in de
gelegenheid met hen mee te reizen.
In September 1944 werd hij overgebracht naar
Neuengamme en tenslotte naar Bergen-Bclsen,
waar hij op 11 Februari 1945 uit zijn lijden
werd verlost en God hem opnam in Zijn Heerlijkheid.
B.

W

Jcllc Hcmpcnius
Geboren 10 Februari 1901.
Gefusilleerd 8 December 1944
te Marum (Gr.).
Landbouwer te Bakkeveen.

Onder de namen van hen. die door de Duitsers werden gearresteerd, van wie geen overlijdensbericht doorkwam, doch
nimmer terugkeerden, staat ook die van Meinko Poel.
Deze jonge robuste boerenzoon was bedrijfsleider op de boederij
van z'n moeder, die weduwe is.
De Duitse overheersing was voor hem onverdraaglijk: hij moest Ielle Hempenius was de goede, gezelzich daartegen verzetten.
lige huisvader van een soms wel erg
In aanraking gekomen mef Henk Ridder, welke in de boerderij groot gezin. Een gezin, gevormd door
van z'n moeder één van zijn wijkplaatsen vond, ontstond er tussen mensen, die in de dagen van Septemdie twee een hartelijke vriendschap. Zo werd Meinko KP.-er,
Toen er opdracht uit Engeland kwam om de strocartonfabriek ber 1944 plotseling zijn huis en hof
„De Halm" te Hoogkerk in brand te steken (omdat men ver- kwamen bevolken en het met zijn toemoedde, dat het gefabriceerde carton diende tot vervaardiging stemming tot het hunne maakten om
van de V-l), bleek, dat deze grootste cartonfabriek in Neder- er te wachten tot de radio het: „Vanland practisch als onbrandbaar was gebouwd. Evenwel gelukte daag of morgen kan het gebeuren",
het Henk en Meinko de fabricatie van carton te stagneren door voor het afwerpterrein Bakkeveen zou
de bedrijfsvoorraad dezer fabriek voor enige millioenen kilo- laten horen.
grammen stro in vlammen te doen opgaan.
Het was hem gelijk met hoevelen ze
Al spoedig bleek de Nazi-burgemeester van Hoogkerk er lont kwamen; altijd was er een hartelijk
van geroken te hebben, dat Meinko bij deze brand betrokken welkom, steeds was de tafel gedekt.
was. Als veiligheidsmaatregel sliep Meinko 's nachts in het veld. Ook zijn vrouw werkte zoveel als in
Waarschijnlijk door het verraad van Geesje Bleeker, was de haar vermogen lag mede, om het ieder
SD met een en ander op de hoogje. In de vroege morgen van van deze ongenode gasten naar de zin
4 Augustus 1944 tegen melkenstijd, toen hij van z'n slaapplaats te maken, want het wachten duurde soms
naar de boerderij terugkeerde, werd hij door de SD, verrast en lang, te lang. Jelle hield er dan echter de
gearresteerd.
moed in met zijn optimistische woorDe schuilplaats in de boerderij, waarin zijn jongere broer en een den en stak zijn gasten een hart onder
andere onderduiker zich bevonden, werd gelukkig niet gevon- de riem. Wanneer dan eindelijk de
den. De weg van Meinko ging via het Scholtenshuis te Gro- containers kwamen met de zo lang verningen en Vught naar Sachsenhausen.
wachte wapens, werkte hij, alsof dit
Begin Maart 1945 werd hij op ziekentransport gesteld, bestem- heel
gewoon was, hard met de groep
ming onbekend.
Maar wat ook -onzeker, wat ook onbekend mag zijn, vast staat, mede. Hij was dan als een oudere broer
dat Meinko handelde uit geloofsovertuiging. Bekend is ook, dat en stond steeds met zijn raad en hulp
in de lange moeilijke lijdensweg zijn geloof groeide. Daarvan klaar. Het is voor een groot deel aan
heeft een zijner teruggekomen kampvrienden uit Sachsenhausen hem te danken, dat er geen ongelukkunnen getuigen. Hij heeft getracht in onderstaande dichtregelen ken of arrestaties voorkwamen en het
daaraan uiting te geven. En mede hierdoor ontving de moeder gevaarlijke materiaal veilig in Groninvan Meinko kracht tot het dragen van het verlies van haar gen belandde.
oudste zoon en bedrijfsleider. Hierdoor werden verloofde, broer , Toen alles weer rustig was in Bakkeen zuster getroost.
veen nam hij een onderduiker bij zich
in huis. Door laag verraad werd het
adres van die onderduiker bij de SD. in
Vs. Groningen bekend. De SD.-er Lehnhof
y
organiseerde een ware jachtpartij in
Bakkeveen, waarbij het gezin HemJe viel door wrede beulenhand
penius in het ongeluk werd gestort
voor God en voor het Vaderland
Duidelijk kwam tot uiting, dat hij zelf
dat bloedend neerlag — schier verslagen.
steeds zijn kracht zocht in eigen geJe streed — en viel
doch geen versagen
loofsleven en dat dit hem de energie
en de bereidheid gaf om zijn medewerheeft ooit je dapper hart gekend.
king aan het illegale werk te verlenen.
Het zal hem ook sterkte gegeven hebJe hebt de beker van het lijden
ben toen bleek, dat zijn taak hier was
tot op de bodem toe gedronken,
afgelopen. Dit zal voor hen, die hem
en toen je viel ■— moe van het strijden —
lief waren, nu troostvol zijn en hen
toen scheen de aarde moe verzonken
weer helpen het leven dankbaar te aanin droeve bodemloze rouw —
vaarden uit God's hand.
Maar 't Engelenlied heeft blij weerklonken
TONNIE.
toen het verhaalde van je trouw.
Jouw sterven is voor ons het zaad
waaruit ons nieuwe krachten stromen
Opdat wij door gedacht" en daad
tot hoog're — bet're toekomst komen
en zo je offer waardig zijn.
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| Ziekte in 't gezin
Bij kou op borst en keel inwrijven
met Dampo. Groten bij griep en ziekgevoel bovendien 'n „Mijnhardtje"
|
keest- en
I

nieuwjAARSQRoeten

Voorkomt veel zorg
en heelt veel leed.

Gedurende de komende ieestdagen rondom Kerstmis en Oud- en
Nieuwjaar, gaan onze gedachten uit naar tamilleleden, vrienden
en kennissen, aan wie wij - mede door onze samenwerking in de
illegaliteit ondanks misschien de grote afstand, toch geestelijk
zo nauw verbonden zijn
Onder ons volk bestaat de goede traditie, elkaar ter gelegenheid
van de jaarwisseling de beste wensen aan te bieden.
De Zwerver wil hieraan dit jaar gaarne zijn medewerking verlenen.

STICHTINS '40-'45
Een van de boeien, waarmee de gevangene aan handen en voeten was geboeid.

*

I Bovendien komt de opbrengst van dit boekje
I geheel ten gunste van
J de

in het keRstnummeR
Zoals de ezer weet, zwerft ons blad wekelijks onvermoeid de wereld rond en het
is hem daarom mogelijk al deze groeten
en wensen persoonlijk over te brengen.

Giro 194045
Bank.: HOPE & Co., A dam

ADVERTEERT
in
De Zwerver

Voozbeelden;

Slechts f 2.50

uit de BUNKER

Wie tijd ol geld aan
de Stichting
besteedt.

van en aan onze familie of onze
vrienden uit de illegaliteit, hier
en overzee!

1

ONTSNAPPING

fom. Zandstio, Assen aan tam. Govers Hilversum. Goede feestdagen
en voorspoedig Nleuvriaar.
„Kleine Jan' Alkmaar aan zijn koerierster Hili te A'dam. Weet je nog
van Kerst '43 ? Mijn beste wensen.
Red „De Zwerver" te A'dam aan Ds.
Frits Slomp re Bandoenq. Veel heil
en zegen tn 1948.
Harmien, Amersfoort aan „Zwarte
Wlm" Zeist. A merxy Christmcs and
a happy Newyear

slechis 35
per exemplaar.

ceni

Dc lepel, waarmee
hij een tralie uitzaagde.

| STICKIIKG '4fl-'45

U zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en
I U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens
in Indië, een groot genoegen mede.
De uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de
UHgeverij H. Melissen — Bilihoven
L

Dit boek moet ieilereeii bezitten
Een voorloper van het gedenkboek der LO. en LKP

/A
£s
i

Het historische verhaal van
een gevangene, die op
1 Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotdlla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van actuele betekenis.
De prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
in opdracht van de LO.-LKPStichtlng en GOIWN. uitge- I
geven, bedraagt

U kunt ons tevens het adres opgeven van de tamilleleden ol
vrienden tot wie Uw groeten zijn gericht. Voor zover zij niet op
ons blad zouden zijn geabonneerd, wordt hen een exemplaar
gratis toegezonden.
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Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we onze ezers, de tekst
vóór 18 December a.s. aan ons bureau in te zenden en de kosten
ad. i 2.50 voor die datum over te boeken, per postwisse ol op ons
gironummer 109588 of eventueel door het zenden van postzegels.

|
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Daar doe ik aan mee!

i

Prijs geb. t 4.50

tn
itfitó belrtr

De vraag naar dit boek is nog
zo groot, dat thans een derde
druk is verschenen waarbij
als voornaamste bijzonderheid
valt op te merken, dat de exceptioneel lage verkoopsprijs
' kan worden gehandhaafd
HEIBESIE VEtZEISBOEl I

|de
zwerverI
I PR. HENDRIKKADE 152 — AMSTERDAM-C. — TELEFOON 41063 |

staan
met schetsen van

FRITS DE ZWERVER,
ANNE DE VRIES.
JAN H. DE GROOT, e.a.

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de
N.V, GEBR. ZOMER & KEUNIG s UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN
CVSVf)
V
"vit—
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| H.V. Nederlamlse Aardolie MaatscSiappij |
| vraagt:

|

enkele jonge krachten
voor haar Persooneelsafdeling. |
| Bij voorkeur met enige ervaring op het |
| gebied van personeelsadministratie. |
| Leeftijd beneden 30 jaar.
1 Uitvoerige solllcitailes, voorzien van pasfoto, te =
1 richten aan de afdeling Personeel, postbus 38, §
1 O. denzaal.
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Het ken op twee manieren!
VLOT EN VOORDELIG
als U het abonnementsgeld
over het le kwartaal 1949
(f 1.50) overmaakt per postwissel of op postrekening
109588 ten name van LO.LKP. Stichting, A'dam.

DUUR EN OMSLACHTIG
als U wacht tot de kwitantie
wordt aangeboden (natuurlijk juist op het moment, dat
Ü niet thuis bent) verhoogd
met incassokosten.

Wij stellen U niet voor een moeilijke keus !
Zij, die de vlotte en voordelige wijze kiezen,
moeten hun ah. geld in ieder geval vóór 1 Jaa.
1949 overmaken.

De Zweiver in de Tropen
BON
ik wil meéhelpen om dit Ideaal te verwezenlijken
en verzoek U daarom een
* ZeepOSt LuchtpOSt abonnemem VOOI

(Zeepost i 1,50 luchtpost t 4.50 per kwaitaaL)
* Abonnementsgeld wordt pei giro/postwissel of bij acmbtedlm
van een postfwitantie betaald
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt
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l,»NDEIjJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN
Losse naxamezs 20 cent
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HET

GEWETENSCONFLICT

onder een wettige overheid zich omHet artikel „Bevei is Bevel"
standigheden voordoen waarbg het
in „De Zwerver" van 2 De„Gode meer gehoorzaam dan do
V
cember, doet naar mijn
mensen" van kracht wordt.
mening geen recht aan de
Wg prijzen ons gelukkig in een land
persoonlijke verantwoorde/h ons nummer van 3 December plaatsten wij een artikel „Bevel is bevel",
te wonen, waar de Overheid ook
waarin een onzer redacteuren zijn visie gaf op de grenzen van de plicht
lijkheid, welke elke mens voor zijn
rekening houdt met gewetensbezwatot volgzaamheid en gehoorzaamheid aan de overheid. Pons gaf daarin de
daden draagt.
ren, al behoeft zij die niet altijd te
visie weer van onze Hoorns-Katholieke landgenoten.
Met de schrijver van dit artikel ben
delen. Zo wordt b.v. ontheffing
Wij plaatsen thans een artikel met de Protestantse visie.
ik van overtuiging, dat er een gewevan vaccinatie-verplichting verleend,
tensplicht is tot gehoorzamen aan de
Het wil ons voorkomen, dat het verschil van mening culmineert in de vraag
wanneer de ouders verklaren geweOverheid, maar ik erken deze gehoorof op geestelijk terrein al dan niet een bindend gezag van de kerkelijke
tensbezwaren tegen vaccinatie te
zaamheidsplicht alleen, voor zover
overheid aanvaard wordt. Wie een kerkelijk leergezag aanvaardt, zal het
hebben. Ook bij dienstplichtigen
deze mij niet in conflict brengt met
met Pons eens kunnen zijn. Wie daarentegen in geloofszaken het vrije door
wordt met gefundeerde gewetensde eisen, welke Gods Woord stelt.
Gods Woord genormeerde onderzoek op de eerste plaats stelt, zal met Ad
bezwaren rekening gehouden.
Aan die eisen heeft de Overheid zich
instemmen.
te houden — want alleen daaraan
Het verschil van mening heeft aldus een verschil in geloofsovertuiging ten
En nu het concrete geval, zoals
kan zij haar gezag ontlenen — doch
grondslag.
het zich in Indonesië voordeed.
aan die eisen is ook gans het perWij kunnen daarover niet zonder
soonlijk leven gebonden. Want het is
f
meer oordelen. In dergelijke gevalniet zo, dat het gezag van de Overlen hangt alles af van de motieven,
heid onfeilbaar is. Het kan zelfs
die de betrokkenen naar voren brenvoorkomen, dat Overheidsmaatregegen. Alles hangt ook af van de omstandigheden
door de enkelingen, die het goddeloze ervan inlen op zichzelf volkomen aanvaardbaar zijn, doch
waaronder dit bevel gegeven werd. Maar men
zagen. Maar hun stem was als die eens roependoor een der Overheidsorganen of personen in
kan zeker niet vaststellen, dat er geen „geweden in de woestijn, zolang heel de wereld nog met
Overheidsdienst dusdanig geïnterpreteerd worden,
tensconflict" kan optreden, omdat men blindede ogen dicht liep. En nu zou het verzet eerst
dat opvolging daarvan ons in strijd zou brengen
lings moet gehoorzamen.
gerechtvaardigd zijn op het ogenblik, dat men
met de directe geboden Gods.
De gezamenlijke vlootpredlkanten hebben in een
algemeen het gevaar heeft onderkend? .Dat is
De schrijver stelt het volgende; „Het verzet tegen
schrijven aan het Hoog-Militair Gerechtshof erop
onaanvaardbaar.
de Duitse maatregelen en bevelen werd niet
gewezen, dat het Koninkrijk der Nederlanden het
Als het — wat God verhoedt — zover mocht
gerechtvaardigd door het onaanvaardbaar zijn
Christelijk geloof ten volle erkent en dat met die
komen, dat het Communisme gans de wereld
van de gebezigde middelen, maar door het vererkenning gepaard dient te gaan een erkenning'
overspoelt, waarop zouden wij ons dan nog mogen
werpelijke van de gestelde doeleinden: de aanvan de consequenties, die dit Christelijk geloof
beroepen bij ons verzet? Het wereldgeweten, dat
tasting van het nationaal eigene, van de godsvoor zijn belijders meebrengt. De waarde der
ons verzet zou rechtvaardigen is dan tot zwijgen
dienst- en gewetensvrijheid, van de menselijke
motieven dient in rekening te worden gebracht
gebracht. We kunnen nog slechts veronderstelwaardigheid. In bezettingstijd bestond hier te
bij het vaststellen van de schuldigheid. Zij erkenlen dat het er is. Maar we kunnen het niet meer
lande, in alle bezette landen, en in de gehele vrije
nen ten volle het toetsingsrecht dat een Christen
raadplegen.
wereld de zekerheid, dat de Duitse maatregelen
heeft, n.1.: Gode meer gehoorzaam te zijn dan de
Er blijft echter een vaste norm, welke wij altijd
en bevelen in strijd waren — niet alleen met het
mensen.
zullen kunnen blijven hanteren: Gods Woord.
Nederlandse recht en het volkenrecht — maar ook
Dit impliceert niet, dat zg menen, dat de miliZeker, daar dreigt het gevaar van individuele
met het natuurrecht. Niemand behoefde op dit
tairen, die weigerden, in hun recht staan. Het
interpretatie. Maar wij mogen niet, om dit gevaar
punt in twijfel te verkeren. De weigering tot
betekent wel, dat de mogelijkheid bestaat, dat
te bezweren, de norm verschuiven. Wij zullen
medewerking behoefde niet gebaseerd te worden
hun geweten hun gehoorzaamheid aan een gegehier met voorzichtigheid hebben te handelen. In
op een subjectief individueel oordeel."
ven bevel verbood.
biddend opzien tot God; in het spreken met elkanHier nu verschillen wjj positief van mening met
En daarmede zijn wij het volkomen eens.
der van de normen uit dat Woord; in het nauwde schrijver. De norm welke hij hier stelt voor
Wij zijn niet blind voor de gevaren, die daarin
lettend bezien van de situatie.
het opzeggen van de gehoorzaamheid is even
schuilen. Lieden, die erop uit zijn alle gezag te
En dan is het zeker niet zo, dat alleen de verwankel, ja nog wankeler, dan die van het subjecondermijnen, zullen zich graag achter het gewewerping van de door de overheid gestelde doeltief individueel oordeel. Want niet het feit, dat
tensconflict verschuilen. Ze zullen de Christenen
einden ons tot weigering van gehoorzaamheid
de gehele vrije wereld overtuigd was van het
graag voor hun karretje van gezagsondermijning
kunnen brengen. Ook de gebezigde middelen kunonwettige van de Duitse handelingen was voor
spannen.
nen onaanvaardbaar zijn.
ons norm, doch de zekerheid, dat dit gezag in
Maar wij staan juist sterk tegenover dergelijke
Als Fons stelt: „Voor de Christen kan de vraag
strijd was met Gods Woord. Al zou er in heel de
lieden, wanneer blijkt, dat in onze samenleving
of hij medewerking moet geven aan de uitvoering
wereld niemand te vinden zijn geweest, die de
terdege rekening wordt gehouden met gewetensvan een bevel van zijn wettige Overheid, dat hem
Duitse handelingen veroordeelde, dan zouden wij
bezwaren en men allerlei motieven, die zich als
in strijd met het recht voorkomt, niet tot een
nog de plicht gehad hebben tot verzet. Met even
zodanig aandienen, doch er in wezen niets mee
gewetensconflict leiden", stellen wij daartegenveel recht kan de Duitser zich erop beroepen,
te maken hebben, terdege onderkent.
over:
dat men in Duitsland over het geheel genomen
Zijn de mannen in Indlë, die weigerden het bevel
Voor de Christen moet de vraag of hg medeniet overtuigd was van het onaanvaardbare van
van hun meerderen op te volgen geen raddraaiers
werking aan de uitvoering van een beveT van zijn
de handelingen der Duitse overheid.
geweest, doch kerels, die om des gewetenswille
wettige Overheid, waarvan hij in zijn geweten
Ons verzet steunde niet op uitspraken van regeniet anders konden, dan zullen wij daarvoor resovertuigd is, dat het herri in conflict met Gods
ringen van welke vrije volken ook. Het wachtte
(vervolg op pag. 6.)
Woord brengt, tot een gewetensconflict lelden,
niet op ondubbelzinnige uitspraken van de herders
waarbij hij zich vanzelfsprekend niet mag be3fO!OIOIC>C3(C3ICD(CaOIOIC>C>C3C 3^
der Kerken. Het werd erdoor gestimuleerd. Het
roepen op één enkele Bijbelplaats.
vond daarin uiteindelijk ruggesteun. Ieder individu
„DE ZWERVER"
Elke Overheid, ook de wettige, kan dwalen.
kwam vroeger of later voor de vraag te staan of
Bovendien is het mogelijk, dat bepaalde OverWeekblad der
hij medewerking nog langer met de hand op
heidsinstanties zekere Overheidsmaatregelen zo
Gods Woord kon verlenen. Of hij zich niet schulUitgave van de
interpreteren, dat wij daaraan geen medewerking
dig maakte aan ongehoorzaamheid tegenover
GOIWN. en
LO.-LKP.-Stichting
kunnen verlenen.
God, wanneer hij deed wat van hem gevraagd
„Stichting De Zwerver"
Dan
is
ongehoorzaamheid
plicht.
werd. En juist de verzwakking van dit persoonAbonnementsprys ƒ 1.50 per kwart.
Maar dan hebben wij daarvan de gevolgen ook te
lijk verantwoordelijkheidsgevoel was oorzaak, dat
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart.
aanvaarden.
Wanneer
in
hoogste
instantie
wordt
zovelen verder gingen dan zij mochten gaan.
Telefoon: Redactie 44566
vastgesteld
dat
wij
ten
onrechte
weigerden,
zulJuist zij, die vroeg voor de keuze werden geAdministratie: 41063
len wij de straf hebben te ondergaan. Maar zolang
plaatst en door Gods genade goed gekozen, oefenAdvertenties: 44102.
men ons niet kan overtuigen, dat onze houding
den invloed op beslissingen die door de Kerken
in strijd was met Gods Woord, zullen wg die straf
Adres Redactie en Administratie:
genomen werden. De Kerk heeft heel dikwijls
ondergaan in de zekerheid, dat wij goed gekozen
Prins Hendrikkade 152 — A'dam-C.
haar taak eerst leren verstaan door de houding
hebben.
van deze moedige pioniers, die dikwijls gans alGiro; No. 109588 t.n.v. LO.-LKP.Natuurlijk is het niet mogelijk nu reeds concreet
leen stonden en eerst later door hun voorbeeld
Stichting (zelfde adres).
vast te stellen in welke situaties wg de gehooranderen sterkten om te doen als zij.
zaamheid mogen opzeggen. Maar er kunnen ook
De strijd tegen het Duitse heidendom is begonnen

3A zw&cf,
tact
ü nige tijd geleden belde een oud-illegale vriend
^ ons op, teneinde ons te attenderen op een artikel
in „Ons Baken", „Op Korte Golf" van 4 Dec. J.I.,
waarin het wangedrag van uw dienaar aan de kaak
werd gesteld.
Zo'n telefoontje doet ons genoegen. Niet om de
boodschap, maar om de boodschapper, die daarmee
bewijst, de normale regel van fatsoen te respecteren,
dat men alvorens op een beschuldiging in te gaan de
beschuldigde moet horen. Dan kwam er nog een
anonieme brief, waarin de bewuste passage rood omlijnd was. Onze dank voor de goede bedoeling
daarvan. Ons vraagteken voor die anonimiteit.
Die rode lijntjes liggen voor ons en we zullen de
lezer niet lang in het onzekere laten, na hem verteld
te hebben, dat het citaat in een artikel van de Heer
Scheps himself; „Zorgen der Vrijlating" staat en dat
daarin de Heer Frederiks en de N.S.B. aan de orde
gesteld zijn, in welk frame de heer S. zich genoopt
voelde tot de volgende uitlating:
„Men staat trouwens zelfs bij de Illegaliteit
voor wonderen. Wie herinnert zich niet hoe fel
C. A. van de Hooft in de nummers van „De
Vrije Stem" (Zaterdag 20 Sept. 1947) de heer
A. fanse, eens te Biggekerke (Z.) heeft bestreden vanwege diens ongelukkige houding in de
jaren der bezetting aangenomen. Thans mag deze
A. fanse, als medewerker aan een standaardwerk

Zo niet, Ecellentie!
Courantenlezen is een hobby van me. Des
avonds onderuithangend in een stoel, een
tweede onder je benen, en dan onder het genot van een kop koffie — die meestal koud
staat te worden, tot ergernis van mijn vrouw
— en wat zachte radiomuziek („Er hangt een
paardehoofdstel aan de muur", want iets anders hoor je niet vaak!).
Helaas is mijn hobby er een, die me geen
onverdeeld genoegen verschaft. Vanwege sommige artikelen die me niet al te best liggen.
Zo ook deze week.
Een klein krantenberichtje, weggefrommeld in
de linkerbenedenhoek van pagina 2. Het luidt
zo: „Hij vond het erg wreed en hard om te
zeggen. Baron F, van der Straten.—\Vaillct,
Belgisch minister voor Volksgezondheid en het
gezin. Maar hij zei het toch maar en het kwam
er op neer, dat Rotterdam er in economisch
opzicht beter aan toe is dan een stad, die niet
door een bombardement werd getroffen. De
Belgische steden zitten straks met hun oude
verouderde outillages, terwijl het in de Maas- ) ^
stad over enige tijd alles nieuw zal zijn wat
de klok slaat."
Kijk, van zo iets krijg je een weeë smaak in
je mond. Over die verouderde outillages heeft
Zijne Excellentie gelijk. Misschien tenminste.
Maar dat hij zo iets durft zeggen, daarvan
word ik misselijk.
Rotterdam, nog herinner ik me die stralende
middag van de 14e Mei 1940, toen we die
rookkolom van de vuurgloed, die het hart van
onze eerste havenstad verteerde, omhoog
zagen stijgen.
Rotterdam, ik weet nog het gevoel dat ik had,
toen ik voor de eerste maal over de vlakte
liep, toen de tranen je naar de ogen drongen
bij het zien van wat eens huizen, straten en
pleinen waren.
Rotterdam, wat betekende dit woord voor ons
in de donkere bezettingstijd! De naam van de
stad was immers het symbool van ons verzet,
het onderwerp, dat menige verzetsdichter inspireerde tot de droevige poëzie, die ons zo
vaak tot steun was.
Rotterdam, nog is deze naam verwant aan een
laaiende vuurzee, aan verminkten en doden,
tientallen, honderden. Aan opgejaagde mensen, aan verlies van veel wat dierbaar en vertrouwd was.
Het is beter, veel beter, een stad te hebben,
die niet zo modern is. en waar niet alles nieuw
is, wat de klok slaat, dan een stad met een
kerkhof, een oorlogskerkhof met graven van
honderden stedelingen, die eens vielen als
slachtoffer van Hitler's terreur.
Laat de wereld dit diep tragische gebeuren
toch niet neerhalen tot het pure materialisme
van elke dag.
Zijne Excellentie vond het erg wreed en hard
dit te zeggen.
Inderdaad, het is zelfs tè wreed en tè hard.
„FREEK."

en
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optreden in gezelschap van Ir. H. van Riessen.
Redacteur van „De Zwerver". Daarbij slaat men
onwillekeurig de nummers van „De Vrije Stem"
van 20 Sept. en 15 Oct. 1947 op, herleest de
artikelen van C. A. v. d. Hooft, liquidateur van
de G.O.I.W. (omdat er niets meer te doen
viel) en vraagt zich af: hoe is dit alles mogelijk?
Oud-illegaal Ir. van Riessen samen met de
fanse's een boek, de Frederiksen worden in wonderlijke processen betrokken en de NationaalSocialisten organiseren zich."
Met een hardnekkigheid een betere zaak waardig
houden de Heer Scheps en zijn vrienden vol, verdachtmakingen te lanceren tegen de oud-illegale werkers zonder de beschuldigden eerst te horen. Men
herinnert zich de f 50.000.— van de heer Voorhoeve
en de „Tweede Kamerzetel" van mij wel. Men
vraagt zich af, welke bedoeling deze heren daar
toch mee hebben, temeer daar zij met alle middelen de
herbundeling der illegaliteit via de goede verstandhouding zoeken. Men vraagt zich af, of de Heer S.
wel eens van een telefoon gehoord heeft, waarmee
men laster bij de belasterde, verdachtmakingen bij de
verdachtgemaakte kan verifieren.
De „catch as catch can"-methode van de Heer S.
c.s., die de democratie zo liefhebben, heeft ons de
nutteloosheid doen inzien, een discussie met zijn bladen op een peil te houden, waar vruchtbare resultaten van te verwachten zijn.
Edoch, het leven is sterker dan de leer en hier is
dan Uw dienaar om iets van dit verhaaltje te zeggen. Niet zozeer om de insinuatie recht te zetten ais
wel om op de gevaarlijke mentaliteit te wijzen die
uit dit stukje blijkt; de onchristelijke mentaliteit van
„wraak tot het bittere einde".
Eerst de insinuatie. Het is geen standaardwerk, maar
de bundeling van een serie artikelen over wijsbegeerte en levenspraktijk door de heren Spier. Daaraan
werkte een tiental schrijvers mee. Het boek was voor
de oorlog al gezet en de drukproef werd in de eerste
oorlogstijd gecorrigeerd. Dat de Heer Janse daaraan meewerkte wist ik toen vermoedelijk wel, maar
was ik mij bij het overleg met de samenstellers na
de oorlog geen ogenblik bewust. Ik vernam het pas
van outsiders, die het boek aangekondigd gezien
hadden.
In formele zin is de aantijging van de heer Scheps
dus weerlegd. Hij had zulks door de telefoon kunnen vernemen, indien hij niet om de een of andere
reden tot het onmiddellijk lanceren van zijn stunt via
de pers besloten had.
Verontschuldig ik mij nu, tezamen met de Heer
Janse aan een boek geschreven te hebben? In genen
dele. Het bovenstaande betrof slechts een formele
weerlegging.
Ik zal het duidelijk stellen. Over het onderwerp
„Wijsbegeerte en Levenspraktijk" wil ik wel tezamen met de Heer Janse, maar zou ik nimmer tezamen
met de Heer Scheps willen schrijven. Wel met een
man, die uit vaste overtuiging, meende gehoorzaam
aan Gods woord te zijn, maar daarin dwaalde, geen
verrader of NSB-er was, maar een dwaalleraar, en
daarvoor gestraft is. Niet met de Heer Scheps, wiens
leer de nationale en illegale harmonie is en wiens
praktijk het modderbad der verdachtmakingen niet
schuwt.
Niet met de Heer Scheps -7- en dat is de reden,
waarom we reageren — die niet beseft, dat de straf
de beëindiging der zaak is, die niet inziet dat als
Christus een mens vergeeft, wij hebben te vergeven;
dat wij, als de berechting afgesloten is, met het inzicht in ons eigen zondige leven hebben te zwijgen
en de hand te reiken.
Moet men daarna klaar staan om met de dwaler van
voorheen alles te ondernemen, b.v. een boek over
het verzet te schrijven? Neen, want daarin had hij het
rechte inzicht niet. Wij wel? Wat mijzelf betreft: door
schade en schande geleerd, en eenmaal het goede inzicht hebbende, nog dikwijls struikelende. Maar noe
dan ook, tenzij de dwaler het goede inzicht inmiddels veikreeg en bereid is in zo'n boek duidelijk afstand te nemen van zijn persoonlijke dwaling, zou
men een samenschrijven zelfs niet moeten overwegen.
Geheel anders ligt de zaak met betrekking tot een
boek als het onderhavige, een boek over wijsbegeerte.
Waar berechting en berouw is, daar hebben wij niets
meer te vertellen. Daar mogen we alleen maar dankbaar zijn en welwillend. God zal in het eind over
het hart oordelen en de Farizeeërs krijgen op z'n
minst geen voorrang.
De orde van zaken is daar een andere dan die van
brave en boze mensen.
H. v. R.

deufeveld
tand

Russen kan men vrij afdoende bestrijden door ze
te bestrooien met een mengsel van half kalkstikstof
en half kainiet bij droog weer als er enige vorst
wordt verwacht.
(„De Boerderij ).
Foei, wat een bloeddorst en dat nog wel in het vakblad van hen wier leven, volgens de dichter, zo genoeglijk voortrolt. Doch laat Minister Schokking
deze tip des gerusten landmans in gedachte houden,
't Geeft enige zekerheid. Laat Uncle Sam dan het
atoomgeheim maar diep in zijn zak wegstoppen, ijs
en weder dienende zijn kalkstikstof en kainiet ook
vrij afdoende.
GEMEENTE-PAARDEN worden op ruime voorwaarden en billijke premiën verzekerd tegen
sterven, ziekten en ongevallen, die
afmaking noodzakelijk maken, ongeneeslijke kreupelheden, enz.
door de „ASSUMIf" van 1896
Pieter Bothstraat 34-38, 's-Gravenhage.
Tal van Gemeente-paarden werden reeds tot volle
tevredenheid uitbetaald.
(Tijdschrift voor Overheidsadministratie).
Mijn geestesoog ziet die uitbetaalde paarden, tevreden gnuivend als ambtenaren op loondag, met de
hoef op de volle beurs (voor zover de „ongeneeslijke
kreupelheden" die houding toelaten), het kantoor van
de Assumij uitdrayen.
Bij het Concertgebouw-orkest te Amsterdam kan
geplaatst worden een fluitist (tevens piccolo).
(Adv. „Trouw").
Waarom die fluitist tevens piccolo moet zijn is ons
niet duidelijk. We vinden het niet aardig tegenover
de slagersjongens. Die fluiten meestal veel beter dan
Piccolo's.
Eenheidsvakcentrale, afd. Deventer. Grote openbare debatvergadering op Maandag 29 Nov. '48
in zaal H.U.Z. Aanvang 8 uur. Toegang 15 cent.
Sprekers: B. Blokzijl en Woudenberg.
(„De Waarheid").
Ons geheugen wordt zwak. We hebben vaag de
indruk, dat we lang geleden ook al zo'n advertentie
gelezen hebben. In welke krant kan dat toch geweest zijn?
Onder daverende toejuichingen riep Blokzijl uit:
Alle arbeiders georganiseerd in het W.V.V., dus
ook die van de E.V.C. en het N.V.V., zullen
weigeren de wapens op te nemen tegen de helden
van Stalingrad, tegen de volkeren van de SowjetUnie.
(„De Waarheid").
Ja, dat hebben we toch ook al eens eerder gelezen.
Maar toen stond er inplaats van Sowjet-Unie: het
Duitse Rijk. 't Is goed, dat we het weten, dat er weer
lieden met „de armen over elkaar" zullen staan als
we aangevallen worden.
Dr. Edward Strecker, een Amerikaans psychiater,
heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat
maarschalk Stalin in zijn jeugd van zijn vader een
brute behandeling heeft ondervonden en dat er
overeenkomst bestaat tussen de jeugdervaringen
van Stalin, Hitier en Mussolini. In een lezing voor
het nationaal medisch centrum van de vloot verklaarde Dr. Strecker, dat de drie genoemde mannen allen „geleden hebben onder liefdeloos bruut
gezag en in sterke mate aan hun moeders gehecht
geraakten." Dr. Strecker vroeg zich af, of „het
rigoureuze vaderlijk gezag van hun jeugd in deze
mannen een afkeer kan hebben opgewekt van alle
gezag buiten het hunne".
(Dagbladbericht).
Vreemde gevolgtrekkingen kunnen die psychiaters
soms maken. Wij met ons domme boerenverstand zouden zo zeggen, dat die vaders van Stalin, Hitier en
Mussolini blijkbaar al vroeg hebben ingezien wat
voor vlees ze in de kuip hadden. Als iedereen zo
verstandig was geweest als zij, zouden we nu geen
psychiaters nodig hebben om voor ons uit te pluizen
waar deze heren hun bruutheid vandaan hadden.

MAATSCHAPPELIJKER
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ARBEID

Onder „Full Employment" verstaat men kortweg het streven naar vollediger werkgelegenheid, waaraan een mens zich geheel kan geven
en waaruit de bevrediging voortvloeit, die arbeidsvreugde genoemd wordt. Mr. J. Metz, dit
probleem besprekend in het licht van de „arbeidsmarkt" vóór en de „werkgelegenheid" né, de bevrijding, zegt hierover o.a.;
„De winst zou kunnen liggen in een doelbe~
wuster streven naar vollediger werkgelegenheid,
wanneer dus bij het welvaartsstrcven niet wel'
vaart a tout prix, hoe ook. desnoods met het
onderhoud van grote aantallen werklozen op de
koop toe, wordt nagestreefd, doch ernstig geprobeerd wordt een welvaart te bereiken, waarbij
zoveel mogelijk iedereen werk heeft, werk dat
hij „aan" kan en waar hij plezier in heeft en dat
zo eerlijk en zo goed mogelijk is verdeeld. Het
zoeken naar zo groot en zo juist mogelijke werkgelegenheid en het eerlijk aansnijden en delen
van „de koek van de werkgelegenheid" zijn dan
eigenlijk even zovele plichten van ons allemaal,
zowel afzonderlijk als gezamenlijk, omdat wij
voor ons zelf en voor onze kinderen het geluk van
werk te hebben en van het juiste werk te hebben
willen bereiken! (De Tijd, 13 Nov. 1948),
Hieruit spreekt duidelijk de gerichtheid „naar
maatschappelijker werkgelegenheid!" Uiterst
moeilijk ligt dit probleem op de lijn van de werkloosheid-, waarbij het wachten op en het aanvaarden van werkgelegenheid, deze ideële gerichtheid
in werkelijkheid of in schijn tot een fictie maakt
of stempelt tot een onvervulbare wens. Bij het
bestrijden en indammen van de werkloosheid, is
deze ideële gerichtheid van het grootste belang
om meer dan ooit, en vooral ten opzichte van
jeugdige personen, alle moderne middelen op
verantwoorde wijze toe te passen; vrijwillige
jeugdregistratie, beroepskeuze-voorlichting, psychotechnisch onderzoek, de peilingen naar vraag
en aanbod, de plaatselijke opleidingsmogelijkheden, enz.
Iedere arbeider met gezond verstand en zelfrespect zal met het streven naar maatschappelijker werkgelegenheid volkomen instemmen.
Talrijke christelijke en katholieke werkgevers of
met hen gelijk te stellen personen, zullen dit edel
inzicht gaarne tot het hunne maken, omdat het
een streven is naar de erkenning en de waardering van de menselijke persoonlijkheid en de
Christelijke persoonlijkheid. De betrachting van
dit inzicht is een heerlijke manifestatie van het
levensbeginsel, dat de arbeid op een veel hoger
plan brengt, en waardoor de arbeid begeerd wordt
als een geluk en een zegen.
Zou men bovendien op betere wijze de arbeidsrust
kunnen bevorderen of behouden? Het komt ons
voor, dat bij de doorvoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie, deze gedachtengang katholieken en andere Christenen sterker
kon beïnvloeden en daardoor veel tegenstellingen
oplossen. Daarom halen wij met instemming de
woorden van Prof. Romme aan, gesproken op het
achtste partijcongres van de K.V.P. op 13 November j.1.:
„Als de P.B.O. mislukt, dan komen we voor het
alternatief: óf de massa ondergeschikt aan het
kapitaal, óf de gesocialiseerde maatschappij. We
moeten de ernst van deze zaak goed beseffen.
We moeten komen tot een systeem, waarin het
sociale en economische leven is ingesteld op
de natuur van de mens. De P.B.O. is niet meer
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dan een bijdrage tot dit doel: waf in de bedrijfstak werd begonnen moet worden doorgetrokken
in de onderneming!"
Scherp richtte spr. zich tegen die werkgeversinstanties, die de P.B.O. trachtte te verhinderen
en die deze redelijke, menswaardige, maatschappelijke orde eventueel willen afwijzen. Laten wij
toch bedenken, zoals onlangs een eminent priester zei, dat „het doodskleed geen zakken heeft!"
Niets aan aardse goederen nemen wij mee in het
graf en naar de eeuwigheid. Alle families sterven
uit. Hun kapitalen en rijkdommen gaan in andere
handen over. In het licht van de eeuwigheid krijgt
het streveii naar P.B.O., naar een rechtvaardige
sociale orde en naar maatschappelijker werkgelegenheid een ontzaggelijke betekenis. Leidende
persoonlijkheden kunnen zich in de ogen van God
onmetelijk verdienstelijk maken, door ondanks
strijd en tegenwerking, verdachtmaking en laster
en zelfs twijfel aan hun katholiciteit of christelijkheid, Hem in hun evennaasten te dienen. Hun
arbeid is een voortdurend bouwen aan de nieuwe
gemeenschap, aan de maatschappij, gegrondvest
op de christelijke orde. Sociaal werk in het algemeen en maatschappelijk werk in het bijzonder,
dat uitgaat van het levensbeginsel moet leiden tot
maatschappelijker werkgelegenheid. Het gevleugelde gezegde, de juiste man op de juiste plaats,
geldt evenzeer voor ondergeschikten als voor leiding-gevende functies.
Het laatste is niet het minst belangrijke. Grote
en kleine werkgevers verkeren in de mogelijkheid
om mensen gelukkig of ongelukkig te maken.
En wie zal durven te ontkennen, dat er nooit met
mensenlevens en zelfs met zielen gespeeld werd?
Sociale afdelingen van fabrieken, bedrijfskernen,
ondernemingsraden of hoe men het ook noemen
wil, kunnen prachtig werk verrichten. Algemene
bedrijfsbelangen, economische en sociale maatregelen, personeelsaangelegenheden, kunnen niet
beter behartigd en gediend worden, dan wanneer
„allen een zijn".
Stralen volhardende arbeid, succesvolle initiatieven en gezamenlijke krachtsinspanning van onder-
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geschikten niet naar de leidende Instantie toe?
Waarom houden sommigen zich dan blind en gedragen zij zich klein menselijk in hun oordeel en
waardebepaling? Naar de gronden hiervan behoeft heus geen enquête te worden ingesteld. De
menselijke zwakheden en de minder edele motieven zijn voldoende bekend. Hier kan het streven
naar maatschappelijker werkgelegenheid heilzame
middelen toepassen als: taakinventarisatie, functie-analyse en werkklassificatie. Heilzame middelen, ja, mits juist aangewend door de overheid
of de directie en gebaseerd op een volledig onderzoek, zowel verticaal als horizontaal, zonder
„aanzien des persoons". Want ook in de hogere
bedrijfs- of ambtelijke regionen schuilen soms
onjuiste mensen op onjuiste plaatsen.
Dit werk kan en mag alleen in handen liggen
van deskundigen, aan wie de hoogste eisen gesteld
dienen te worden van betrouwbaarheid, onkreukbaarheid en rechtvaardigheid. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk ook veel meer dan een
administratieve aangelegenheid, omdat men de
taak en de functie moet zien in de levende
mens, een mens, geschapen naar „Gods beeld
en gelijkenis".
Bij aanstelling en ontslag, bij promotie-mogelijkheid en de bekroning van een levenswerk, bij inkrimping of uitbreiding van personeel, bij ziekte
of ongeval, kortom in alle omstandigheden waarin een bonafide werknemer kan verkeren, zal dit
verheven principe ons moeten leiden. Persoonlijke voorkeur of afkeur voor iemand is steeds
gevaarlijk. Het kruiwagen-systeem veroordeelt
meestal zich zelf. Familieprotectie, ongewenste
rivaliteit, enz., zijn onsympathieke verschijnselen
met vaak even onsympathieke gevolgen; en zeker
in strijd met het niet genoeg aan te bevelen
streven naar het verrichten van een volledigere,
bevredigende dagtaak. Hier liggen plichten, zoals
Mr. Mets zegt, „voor ons allemaal, zowel afzonderlijk als gezamenlijk". Bij de vervulling van
deze plichten moeten wij, christenen en katholieken, voorgaan. Verscheidenheid in arbeid,
functie, talent, enz. zal altijd blijven en daarom
is het goed, dat wij het woord van de Navolging
van Christus voor ogen houden: „Wie meer heeft
ontvangen, mag er niet over roemen als op eigen
verdiensten, en zich niet boven anderen verheffen
of de mindere met minachting bejegenen; wamt
hij is de grootste en de beste, die zich zelf het
minst toeschrijft en het nederigst en vurigst zijn
damk betuigt."
„JAN PATRIOT".

Ik weet: ik ben geen dichter zoals velen
wier mooie bundels gaan van hand tot hand;
mijn verzen zullen wel geen wonden helen,
doch in mij blijft de liefde tot mijn land.
En, als ik weinig van de vreugd' kan zingen,
zoals men van een dichter horen wil,
ach, zie dan naar de dagelijkse dingen
en zeg mij: waarom zijt gij droevig stil ?
Ik wil geen mooie woorden hier gaan schrijven
waarmee men eer en naam verkrijgen kan,
wijl bunkerbouwers zich de handen wrijven
en onze vrouwen wenen om hun man;
ik moet teveel nog denken aan die kleinen
wier vader viel voor recht en vree
en aan de mensen die geen zon zien schijnen;
men leeft zo weinig met hen meé. —
Gij gevierde dichters die gaan dichten
van sterren, bloemen en een bleke maan,
wil toch Uw dichtersziel eens richten
op dit geschonden volk en zijn bestaan;
want, als nu Uw stem niet meer wil wezen
de tolk van eigen volk in bitt're nood,
ach, laat dan Uw verzen ongelezen:
een volk gaat in z'n eigen dichters dood 1
Harm. de Jong
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De ochtend van de Vrijdag ging voorbij.
Om half een in de middag werd de
ambtenares overgebracht naar een ander
huis. Daar zaten vier Duitsers, waaronder Zollsekretar Clause en de Ortskommandant van Zierikzee. Clause telefoneerde
toen zij binnengebracht werd en zij kon nog juist
horen, dat hij zei: „Die Frau haben wir auch".
Zij werd verhoord, maar -— natuurlijk, want zij
had met de hele zaak niets te maken — dit
bracht de Duitsers niet veel verder. Zij werd weer
naar het Wehrmachtsheira teruggebracht. Even
later reed er een boerenwagen voor en moest
zij instappen. Zij zag, dat er een aanal mannen
op de wagen zat. Sommigen herkende ze, zoals
Van der Beek. De wagen reed naar het door de
Duitsers gevorderde huis van de burgemeester,
waar, nadat men een half uur gewacht had, Jork
werd ingeladen. Toen begon de reis, de tocht vol
ellende, die zou eindigen in de Slotlaan van Renesse. Niemand mocht spreken en sommigen
moesten op de bodem van de wagen gaan liggen. Enkelen konden, weggedrukt in een hoek, in
een ongemakkelijke houding zitten. Uren duurde
die tocht. Soms fluisterden Jork en Van der
Beek iets tegen elkaar om zodoende aanwijzingen te geven voor het verhoor. Tegen de avond
bereikte men het voorlopig einddoel van de
tocht: Brouwershaven. Daar werden allen in een
boot gedreven en de enkelen, die hiervan getuigen zijn geweest, spreken van een onmenselijke
behandeling. De Duitsers schopten zelfs van de
vrouw een enkel kapot. Het was donker en er
viel een stromende regen, die allen in korte tijd
doorweekte. De gevangenen moesten met de
handen omhoog aan boord plaats nemen. Onder
een steeds durende regen voer de boot de donkere nacht in, een onbekende bestemming tegemoet.
Zij hadden nauwelijks tien minuten gevaren, toen
er boven het geklots van het water en het geluid van de regen een plons weerklonk, onmiddellijk overstemd door Duitse vloeken en commando's. Jork was over boord gesprongen. Schijnwerpers flitsten aan en er werd hevig geschoten.
Maar even later schoof Jork's gestalte in het
licht van de schijnwerpers als een donkere schim
over de dijk en verdween aan de andere kant.
Nooit heeft men meer iets van hem gehoord.
Later, veel later vond men het lijk van een militair in Duits uniform. Een dokter constateerde
een schotwond en dacht, dat de man in het inundatiegebied door het ijs was gezakt en verdronken. Was het Jork ? Het is vrij zeker, want
niemand heeft hem ooit teruggezien.
De tocht werd voortgezet. Allen moesten nu
voorover op het dek gaan liggen en bij elke man
kwam een Duitser te staan, die de kolf van zijn
geweer op de rug van zijn slachtoffer zette.
Niemand mocht zich verroeren, elke beweging
had een stompen met een geweerkolf en een
schoppen tot gevolg. Niemand weet, hoe de verhoren verlopen zijn, maar de Duitsers moeten
geweten hebben, dat Van der Beek de leider was,
want hun speciale aandacht gold hem. En hij was
het, die de zwaarste mishandelingen moest verduren.
De boot liep de haven van Ouddorp binnen en
vandaar werden de gevangenen per auto naar
Middelhamis gebracht, waar een door de Duitsers samengestelde rechtbank hen wachtte. De
verhoren hebben geduurd van Vrijdagsavonds
half elf tot de volgende morgen. Ook hier bleek
weer, dat Van der Beek als de leider bekend
stond, want hij moest het eerst verhoord worden
en ook hij werd het ergst mishandeld. In de
vroege uren van de Zaterdagochtend liet men de
vrouw vrij. Er was nu wel duidelflk gebleken,
dat zij met het hele geval niets had uit te staan.
De anderen werden veroordeeld tot de dood door
ophanging, ook de zwaargewonde, die in Zierikzee was achtergebleven
Toen op die Donderdagavond langs de dijk het
gevecht plaats vond en hij gewond werd, lieten
de Duitsers hem achter, terwijl zij de anderen
arresteerden en overbrachten naar Zierikzee.
Uren lag hij daar, zwaar gewond en uitgeput door
bloedverlies. In de loop van Vrijdag werd hij
door de Duitsers weggehaald en vervoerd naar
Zierikzee. 's Avonds omstreeks zes uur werd er

aan het Rooms-Katholieke ziekenhuis gebeld en
tien, twaalf Duitse soldaten droegen een zwaar
gewonde man naar binnen. Zijn kleren waren
doornat, zijn wonden niet verbonden en zijn voeten totaal ontveld. Hij had koorts en de zusters,
die hem verbonden en in bed legden, geloofden,
dat hij longontsteking had. Soms ijlde hij, op
andere ogenblikken was hij weer bij bewustzijn.
Behalve een schotwond aan het achterhoofd, waren zijn linker- en rechterschouder doorboord,
waarbij ook de longtoppen geraakt waren. Tot
de zuster, die hem verpleegde, zei hij; „Zuster,
die schoten in mijn beide bovenarmen hebben ze
mij gegeven om me te martelen". Hij 'was daar
niet lang, want nog diezelfde nacht om half twee,
terwijl in Middelhamis het verhoor van de anderen plaats vond, haalden de Duitsers hem weer
weg.
Na de veroordeling in Middelhamis, werden de
negen anderen naar Ouddorp teruggebracht,
waar vandaan men hem in de avond met de boot
naar Brouwershaven vervoerde. Per auto ging
het toen naar Haamstede, waar zij in een kleine
bunker bij het slot werden opgesloten. Na hun
gevangenneming in de nacht van Donderdag op
Vrijdag hadden zij niets meer gegeten of gedronken en het was nu Zaterdagavond
Diezelfde dag waren, in verband met de gevangenneming en de ontsnapping van Jork, zeven
Armenen gefusilleerd
Enkele dagen eerder, op 5 December, hadden
de Duitsers een jongen van vijftien jaar gevangen genomen, omdat hij niet voor hen wilde
werken. Ze hadden hem opgesloten in een bunker, dicht bij die, waar de andere gevangenen
zaten. Hij wist niets van hetgeen zich in en om
Haamstede had afgespeeld, maar op de avond
van de 9e December, de Zaterdagavond, waarop
de negen terdood veroordeelden in de andere bun-
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verbeten koppigheid antwoordde hij: „Hang me
dan maar op!" Toen werd hij naar zijn bunker
teruggebracht.
De nacht van Zaterdag op Zondag ging voorbij.
Na de regen van de vorige dagen kwam er een
wintermorgen, helder en klaar. Een strakke,
blauwe lucht koepelde zich over het eiland en
bracht een pittige koude.
In het kleine Gereformeerde kerkje van Haamstede stond de dominee op de preekstoel. Plotseling werd hij weggeroepen en de enkele afwezige
woorden, die hij sprak, hingen nog in de stilte
boven de ongeruste verwondering van de gemeente, toen hij reeds vertrokken was. Zijn vrouw
bracht hem de boodschap over: Hij moest geestelijke bijstand verlenen aan tien terdood veroordeelden. Misschien zijn dit de zwaarste uren van
zijn leven geweest, de ogenblikken in de bunker
en het moment, waarop hij uit het duister weer
in het zonlicht trad, met achter zich de stemmen
van de mannen, die het Lutherlied zongen: Een
vaste burcht is onze God
i).
Even later haalden de Duitsers de jongen, die in
de andere bunker was opgesloten en toen wist
hij, wat er gebeuren ging. Buiten stonden twee
Duitse officieren en een Hollands meisje, dat op
een groepje mannen wees en de officieren vroeg,
wat er met die mensen gebeuren moest. Eén van
de officieren zei, dat ze opgehangen zouden worden. De jongen keek naar de mannen; opgehangen, het drong niet ten volle tot hem door.
Hij zag, dat ze niet geboeid waren, maar hoe
zouden ze ook kunnen ontsnappen, het wemelde
van de Duitsers.
Er kwamen twee wagens aanrijden, een huifkar
en een lage bandenwagen. De jongen zag, hoe
de mannen, in de huifkar moesten stappen. Toen
moest hij zelf met een aantal soldaten op de
andere wagen gaan zitten.
„Ga plat op de bodem van de wagen liggen", zei
er een, „als je moeder het ziet, schrikt ze zich
dood". Hij deed het. De karren zetten zich in beweging. In draf ging het door de lange laan van
het slot Haamstede, aan- het eind daarvan linksaf
in de richting van Renesse. Overal langs de weg
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Voorop de huifkar, daarachter de wagen met soldaten.
ker werden opgesloten, vroeg een Duitse officier
hem, wat hij wilde: Werken of opgehangen
worden.
Wat weet een mens van opgehangen worden?
Is het mogelijk, dat een jongen van vijftien jaar
de betekenis van die woorden ten volle kan peilen, zo hij ze wel ernstig neemt? En met een

stonden Duitsers met machinegeweren. Honderden militairen waren voor deze gelegenheid
samengetrokken om die smalle, bochtige weg
i) Zie hiervoor ook de In Memoriam-pagina van
ons Kerstnummer, waarin deze mannen zullen
worden herdacht.

van Haamstede naar Renesse te bewaken. En
daartussen reden de wagens; voorop de
huifkar met de mannen, daar achter de
wagen met soldaten, waartussen op de bodem een jongen lag. Een van de gevangenen
gooide een handschoen uit, misschien had hij er
een briefje met een laatste boodschap in verborgen, maar een soldaat sprong van de wagen en
raapte de handschoen op. Bij de kerk in Renesse
reden de wagens rechtdoor, in de richting van de
duinen en het strand. Toen stopten ze. De terdood
veroordeelden werden in een houten gebouwtje
gebracht en daar is hun waarschijnlijk het vonnis
voorgelezen.
Buiten stond de jongen. Na vijf minuten kwamen
allen weer naar buiten en moesten zij achter
elkaar naar de Slotlaan lopen. De jongen beefde,
hij begreep nog niet, wat er gebeuren ging met
die mannen en met hem.
Een Duitser had hem gezegd: „Je zult het straks
wel zien".
Ze liepen de Slotlaan in, twee lange rijen eiken.
Daar zagen zij het. Tussen twee bomen was een
dwarspaal aangebracht, waaraan de stroppen
hingen. Er onder was een lage bank. Twee soldaten zetten een draagbaar neer, waarop onder
dekens een man lag, de zwaar gewonde, die van
de terechtstelling getuige moest zijn in de wetenschap, dat als hij enigszins hersteld was, hem
hetzelfde lot wachtte. Een wurgende ontzetting
maakte zich van de jongen meester. Hij zag, hoe
de mannen op de bank gingen staan, wezenloos
en als versuft — zij hadden na hun arrestatie
geen eten of drinken gehad —; hij zag, hoe een
Duitser hun de strop omdeed. Toen mocht hij zich
omdraaien. Sommige Duitsers wendden het gezicht af, anderen lachten
Het duurde enkele seconden, toen hoorde hij een
stem naast zich; „Guck mal".
Hij keek en zag het
Inmiddels hadden de Duitsers aan vijf mannen
uit elke gemeente bevolen, dat zij om elf uur
bij de Slotlaan van het Kasteel Moermond in Renesse moesten zijn. Meer dan een uur wachtten
zij. Toen moesten zij komen en ook zij zagen
het
De drie gebroeders Jonker zagen hun broers
Leendert en Joost
De vader van Jan Verhoef zag zijn enige zoon
En daarboven stond strak en zuiver het blauw
van de zonnige winterdag.
Een dag later overleed de gewonde en de Duitsers hingen hem op dezelfde plaats, waar zijn
vrienden, die men reeds had weggehaald en begraven, waren gestorven.
Hier eindigden de vérhalen, die de vijf mannen mij gisteren vertelden. Er is nadien niet
veel meer gesproken en met een handdruk zijn
wij uit elkaar gegaan. Vanochtend heb ik de bunker bezocht. Ik heb op een duin gestaan en ik
zag daar de geweldige versterkingen, die de
Duitsers gebouwd hadden. Hier en daar stak een
geschutskoepel donker af tegen het lichte zand.
Langs het mulle duin ging ik weer omlaag en
toen ben ik begonnen met mijn tocht, die aanving bij de bunker in Haamstede en zal eindigen
V
MEDEWERKERS.... VOOR!
Ofschoon reeds verschillende oud-LO'ers en
KP'ers „Ontsnapping uit de bunker" kochten en niettegenstaande ook buiten deze kringen
voor dit historische en interessante verhaal belangstelling blijkt te bestaan, is de oplage nog
niet uitverkocht.
Dat valt ons -— eerlijk gezegd — tegen.
Wij dachten, dat iedere Zwerver-lezer één
zaak dicht aan het hart droeg; de Stichting!
Dat hebben we toch niet mis?
Zij, die nooit iets voor collecte- of propagandawerk hebben gevoeld, krijgen hier hun kans.
Iedere abonné schaft zich, tegen de prijs van
f 0.35 per stuk, vijf of meer exemplaren van
deze brochure aan en verspreidt die onder zijn
kennissen en familieleden. Het is een zeer eenvoudige vorm van propaganda, maar de resultaten behoeven er niet minder om te zijn, want
de opbrengst van elk verkocht exemplaar gaat
naar de Stichting!
En zou ook iedere lezer van ons blad niet belang stellen in de groei van „De Zwerver"?
Ook daarom moet voor „Ontsnapping uit de
bunker" bij allen .— dus ook in uw kring ■—
interesse worden gewekt.
Bij een kiant zijn twee soorten medewerkers:
zij, die het blad schrijven en samenstellèn en
zij. die het groot maken. De laatste categorie
wordt voor het grootste deel door de lezers
gevormd. Ook deze categorie kan actief werkzaam zijn en zover is het nu!
Medewerkers
voor!

in de Slotlaan van het Kasteel Moermond bij
Renesse, dezelfde weg, die eens een huifkar ging.
Ik loop door de Slotlaan van Haamstede. Het is
— als toen —een heldere, zonnige dag. Boven de
bomen staat het onveranderlijke blauw en er is
een tinteling van herfst in de lucht. Mijn voeten
schoppen tegen de eikels, die in een dikke laag op
de grond liggen. Aan het eind van de laan neem
ik afscheid van mijn gastheer en dan ga ik de
lange weg naar Renesse. De morgen is stil en
slechts zo nu en dan is er een teken van leven
bij een van de huizen of de kleine boerderijen.
Het is niet de weg, die ik gisteren met de bus
gereden heb. Deze is smaller, bochtiger, maar
veel mooier. Ik weet, dat ik de boomgaarden en
de weiden, de huizen en de boerderijen zie, zoals
zij die gezien moeten hebben: stil en vredig in het
zonlicht, terwijl de natuur iets als een koele, klare
belofte inhield. Niet de uitbundige jubel van de
zomer, niet het tere verwachten van het voorjaar, maar de bevrijde rust van een klare winterdag.
.
,
Een kar ratelt me voorbij en ik luister naar het
geluid van de wielen op de weg, tot het wegsterft
in een haast ademloze stilte. Het harde geluid
van mijn voetstappen klinkt brutaal en ik ga op
de berm langs de weg lopen. Zo ga ik die weg,
een uur lang. Dan kom ik bij de kerk in Renesse.
Gisteren was ik hier met de bus en vroeg ik mij
af, waar zij gelopen konden hebben. Nu weet ik
het, nu ken ik het spoor. Rechtdoor, waar een
richtingbord wijst naar 't strand. Het wordt stiller, nu ik 't dorp uitloop, steeds verder staan de
huizen en kleine villa's uit elkaar. Dan is er een
laan aan mijn rechterhand, een lange laan met
aan weerszijden bomen. Ik loop die in. Vijftig
meter verder zie ik een hek. Moet ik daardoor,
zal ik misschien halverwege de laan moeten zijn?
En zo loop ik bijna voorbij de grote zwerfsteen,
die langs de kant tussen twee bomen ligt. Ik
draai me om en kijk nauwkeuriger: er staat een
klein kruis gehouwen in die steen en daaronder:
10 December 1944. Meer niet.
Minutenlang sta ik daar. Ik zie tussen de bomen
aan de andere kant van de laan de lucht. Dit hebben zg gezien, toen zij op die bank stonden.
Dit
En ik ervaar de volheid van al het gebeurde en
ik weet, dat mijn reis naar Haamstede, mijn
tocht langs de stille weg naar de Slotlaan van
Renesse vergeefs zouden zijn geweest als ik gedacht had, nu deze historie te kunnen schrijven.
Ik kan vertellen, wat ik gisteren hoorde. Maar
wat woorden zijn er voor de sombere dreiging
van de grijze najaarsluchten boven de uitgestrekte waterwoestentj van dit eiland; voor de
bitterheid van de mannen, die mij vertelden, hoe
de Engelsen soms lukraak bombardeerden op
doelen, die geen militair belang hadden, terwijl
zij toch onder de grootste gevaren van minuut tot
minuut via de telefoon in Zierikzee van de militaire situatie op de hoogte werden gehouden; /
voor de schampere lach, waarmee een hunner
vertelt, hoe aan de overzijde in NoordBeveland de geallieerden hun geschut voor de
aardigheid lieten aftrekken door leken; voor het
verhaal van die vrouw en die kinderen, die door
een 's nachts overgestoken Engelse verkenningstroep van hun bed werden gelicht, in hun ondergoed mee moesten naar de overkant, daar drie
dagen in een koude cel werden gesloten en toen
op straat werden gezet, omdat zij geen inlichtingen konden verschaffen, terwijl de O.D. lange,
uiterst gedetailleerde rapporten doorgaf; voor de
bewondering en de dank in de stem van éen der
mannen, als hij vertelt, dat geen van de veroordeelden heeft gesproken, ook niet onder de
zwaarste mishandelingen, zodat verder niemand
werd gearresteerd en de spionnageberichtgeving
via de telefoon voortgezet kon worden; wat woorden zijn er voor deze dingen?
Er zijn geen woorden meer zoals vaderland en
trouw en geloof. Deze uitdrukkingen schieten
hier tekort.
Er is alleen een steen, een grote ruwe zwerfsteen
tussen twee bomen, op de plaats, waar hun
moede, gemartelde lichamen nog even hebben gestaan in de klare winterdag, eer God hun zielen
nam in Zijn grote, wijde rust.
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Sociale problemen bi) de
verzorging van de slachtoftcrs
van het verzet.
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Tn dit artikel wil ik U nog iets zeggen over
■•■de zorg, die wij moeten wijden aan de oudillegale werker, die nog steeds niet voor 100%
valide is en zijn plaats in de maatschappij nog
niet heeft gevonden. Veèlal hebben wij bij de
verzorging te maken met een lichamelijke
kwaal of met psychische storingen, die onderscheiden kunnen worden in neurosen en
psychosen. Het kenmerkende verschil tussen
beide vormen van een defecte psychische toestand is, dat psychose in wezen een ziekte
is, waardoor een persoon, die er aan lijdt, in
conflict met de gemeenschap komt, terwijl de
lijder met de een of andere neurose steeds in
conflict komt met zichzelf. Bij de oud-illegale
werker zullen wij meestel te maken hebben
met een neurose en wel de rente-neurose of
beter en duidelijker gezegd de begeerteneurose. Deze begeerte-neurose ontstaat,
doordat het individu gelooft, dat hij niet meer
voor zichzelf kan zorgen. Dan volgen angst
en spanning en om hiervan verlost te worden,
ziet hij maar één mogelijkheid, om zijn wens
vervuld te zien, n.1. dat anderen verder voor
hem zullen zorgen. De patiënt komt al spoedig tot een stadium, waarin hij het normaal
vindt, dat „Vadertje Staat" of in ons geval
de Stichting 1940-1945, geheel voor hem zorgt.
Het wordt uiterst gevaarlijk om een dergelijke
neuroticus te behandelen. Hierbij is de hulp
van een psychiater onontbeerlijk. Leken kunnen hier alleen maar fouten maken.
Wanneer wij niet oppassen, gaat de renteneurose over in een vrijwel ongeneeslijke
rechts-neurose. Genezende invloed gaat bij
dergelijke patiënten uit van regelmatige arbeid. Het is vaak moeilijk, maar beslist noodzakelijk, dat men hard voor deze mensen is
door de uitkering stop te zetten en ze te dwingen om aan het werk te gaan.
Nog niet zo lang geleden werd op staande
voet uit één van onze Herstellingsoorden een
oud-illegale werker ontslagen, die voor en tijdens de oorlog grotendeels als stroper in zijn
onderhoud voorzag, maar het liefst gebruik
maakte van een ondersteuning van Sociale
Zaken. Illegaal had betrokkene niet onbelangrijke diensten aan de verzetsbeweging bewezen en was daardoor na de bevrijding terecht
gekomen in een Herstellingsoord. Als man
van ervaring wist hij zijn verbgf hier veel
langer te rekken, dan misschien verantwoord
was. De laatste maanden van zijn verpleging
was hij zeer lastig en onhandelbaar, wat tot
gevolg had, dat de behandelende geneesheer
hem naar huis zond. Een dag later kwam hg
ons bureau binnen en wenste alleen met de
Directeur te spreken. Hij werd binnengelaten
en het gesprek verliep ongeveer als volgt in
zuiver Amsterdams dialect: „Wel vaoder,
voor we beginne wil ik je maor eve segge, dat
je ook een pak op je donder kan krljge. Ik
heb gistere de dokter van Duinhaoge tegen
de vlakte geslaoge (wat helemaal niet waar
was) en as je denkt dat je mij kan laote
stikke, dan slao ik van me af." In dezelfde
stgl werd hij hierop van antwoord gediend en
toen hij zag, dat degene die hem te woord
stond niet bang was voor een vechtpartij, veranderde hij van houding, stak zijn hand uit en
zei: „Verrek, jij bent tenminste een vent, mét
jou kan ik praote".
Op alle mogelijke manieren heeft hij geprobeerd verder op kosten van de Stichting te
blijven leven. Steeds weer kwamen er nieuwe
moeilijkheden, openbaarden zich lichamelgke
klachten, die voortgekomen zouden zijn uit de
illegaliteit. Nadat door diverse consulten onomstotelijk vaststond dat betrokkene een echt
„a-sociaal" element was, een simulant, een
beroepssteuntrekker, is hij zonder meer afgevoerd om hem te dwingen aan het werk te
gaan. Toen dit laatste gebeurde, dreigde hg
met zelfmoord.
In een slotartikel wil ik nog iets zeggen over
arbeidsbemiddeling.
A. J. TEUNISSEN.
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Nog eens: Brüne.
Na.v. het door „Toon" in „De Zwerver" dd. 12
•Nov. geschreven verslag onder de titel: „Brune
te Arnhem onttroond", ontving de redactie een verontwaardigd protest tegen de wijze, waarop de schrijver gemeend heeft de lezers in bedoeld artikel van
voorlichting te moeten dienen. De protestbrief, afkomstig van dhr. De Haas uit Den Haag, is te lang
om in zijn geheel te worden opgenomen, zodat wij de
vrijheid nemen om — voorzover zonder bezwaar mogelijk — te resumeren.
Dhr. de Haas begint;
„Met verbijstering nam ik kennis van het artikel; „Brune te Arnhem onttroond". Voordat ik
aanmerking zal maken op dit artikel wil ik opI metken, dat mij omtrent de zaak Brune noch omtrent de motieven, die Toon hebben geleid tot
dit artikel, iets bekend is.'
Briefschrijver maakt zich daarna op grond van de
in het gewraakte artikel vermelde feiten een voorstelling van de persoon van Brune.
„Voor de oorlog een moeilijke tijd gehad, van
alles aangepakt (.dus niet de figuur van 12
ambachten en 13 ongelukken"), maar steeds pech
gehad. Hij had dus niet de minste reden het
vaderland ergens dankbaar voor te zijn. Niettemin
ging hij in het ondergrondse werk. Waarom?
Met het oog op materieel gewin? Dan had hij
beter zwarthandelaar kunnen worden. Uit eerzuchtige motieven? Dan had hij nooit zolang het
uiterst zware en zenuwslopende werk vol kunnen houden. Hij maakte carrière in de illegaliteit. kreeg (te) grote verantwoordelijkheid, werd
gearresteerd, mishandeld en
sloeg door.
Nu de berechting
Dat buitenstaanders, i.c.
een rechtscollege, geen begrip valt bij te brengen voor de psyche van de illegale werker noch
, voor de moeilijkheden en spanningen waarin zij
soms kwamen te verkeren is begrijpelijk,^ maar
van een verslaggever van „De Zwerver' mag
iets anders worden verwacht. Toon maakt niet
niet alleen Brune maar ook sommige getuigen i

(Vervolg van pagina 1.)
peet moeten hebben. Zij zullen dan
ook de straf, die werd uitgesproken
als kerels -dragen. Daarmede is voor
hen de zaak in zoverre af, dat zij
i met zichzelf in het reine zijn.
Daarmede zijn wij echter, in het algemeen gesproken niet van de zaak
af. De instanties, die deze mensen
— en in het algemeen dergelijke gevallen — hebben te berechten, zullen
zich wel terdege hebben af te vragen
of het gegeven bevel inderdaad strgdig was met Gods Woord.
Wij kunnen het geval, zoals het zich
In Indië voordeed niet zonder meer
beoordelen. Van zekere zijde maakt
men graag de vergelijking met Putten, waar de Duitsers ook de order
gaven het dorp plat te branden „als
represaille". En men stelt het dan
zo voor, dat dit platbranden in Indië
ook als „represaille" bedoeld is.
Dit nu nemen wij niet zonder meer
aan.
In een artikel in „Trouw" gaf de
militaire medewerker van dit blad
een overzicht van de instructies,
welke in Nederland in 1946 aan de
7-December-divisie werden gegeven.
Men mag aannemen, dat deze instructies wel ongeveer gelijkluidend
zullen zijn aan die van andere divisies.
In deze instructies nu — gebaseerd
op een jarenlange practijk van het
KNIL — wordt ernstig gewaarschuwd tegen het platbranden van
kampongs bij wijze van collectieve
strafmaatregel. Slechts als een kampong als geheel daadwerkelijk en

décharge belachelijk. Ik weet het wel, een ieder
is, volgens het artikel van Toon, seniel en
geestelijk onvolwaardig, die ondanks de schuld
van Brune toch nog voor hem pleit, nee, erger
nog. hem de hand drukt. Hef spijt mij het te
moeten zeggen, maar het artikel is niet sportief,
niet onpartijdig, in zekere zin is het trappen op
iemand die ligt.... Het artikel is van haat
doortrokken en Toon schept zichtbaar behagen
in de veroordeling. Beoordelen kan ik de kwestie Brune absoluut niet, doch het behoeft me
niet meer moeite te kosten dan Toon bij het
schrijven van zijn artikel, om hem in een ander
daglicht te stellen. Wie is Toon, dat hij dit allemaal zeggen mag? Onfeilbaar? De toon van
Toon in het artikel Brune is niet de juiste toon."
Tot zover de briefschrijver.
Thans laten wij Toon aan het woord:
„Met enige lichtvaardigheid, mij blijkbaar niet
alleen eigen, wordt mij hier even iets onder de
neus gewreven, waarvoor ik mijn bovenlip beslist niet wens te lenen. Haaf jegens Brune?
Ik ken de man niet dan van hef proces en bovendien zie ik geen kans zoveel haatgevoelens
jegens een medemens te produceren, dat het
mij tot een artikel zou kunnen inspireren omdat
ik mijzelf mens — en dus ook feilbaar — weef.
Wel haat ik de houding die Brune tijdens de
bezetting en daarna tot op de dag van hei proces heeft aangenomen. Mijnheer de Haas schrijft,
dat hem niets omtrent de zaak Brune bekend is
doch juist in wat hem onbekend is gebleven (en
waf ik op grond van de publicatie in de dagbladpers als bekend veronderstelde) lag de reden
voor mijn ironische schrijfwijze. Aan de hand
van het gehouden requisitoir wit ik thans nog
even een aanvulling op het gewraakte artikel
geven. Samenvattend citeer ik: Verdachte was
van jongsaf een avonturier, man van 12 ambachten en 13 ongelukken, afkomstig uit een
volkslogement, dat een slechte reputatie genoot, Hij sloofde zich in dat logement uit voor
feestvierende Duitse militairen, die hij eigenhandig van hef beste voorzag. Hoewel zijn illegale werk verdienstelijke aspecten had, deed hij
om „groot" te schijnen allerlei fantastische en
misleidende verhalen, maar huilde tranen met
tuiten ah iemand hem .door" bleek te hebben
en hem ontmaskerde als een onbetrouwbaar individu. Op 20 Jan. 1944 werd hij gearresteerd,
zwaar mishandeld en vrijgelaten op belofte van
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provocerende activiteit. Die belofte kwam hij
na, niet één keer onder invloed van de ondergane mishandelingen, maar meermalen, zonder de
gelegenheid aan te grepen om onder te duiken.
Hij dekte zich liever naar twee kanten om — desnoods ten koste van mensenlevens — te kunnen
blijven schitteren als de „grote" man. Op 25
Mei zette hij de SD op het spoor van het TopLKP-lid, Dobbe; op 13 Juni pleegde hij het verraad van de PBS, op 29 Juni het verraad op het
Top-LKP-lid, Bob en op 4 Juli speelde hij de
leider van de KP-Purmerend in handen van de
SD. aldus — naar zijn zeggen — kleine belangetjes opofferend aan grotere (Brune). Bonkaarten verkocht hij regelmatig en per saldo
bracht het hem tezamen met de opbrengst uit
andere financiële manipulaties, een bedrag op
van f40.000.— (na de bevrijding in beslag genomen), zelfs een lief sommetje voor een ..flinke"
zwarthandelaar.
„Zozeer zichzelf en anderen overtuigen en meeslepen, kan alleen de hysterische en pseudologische psychopaath". meende de psychiater ter
terechtzitting. Dit zijn (zeer beknopt) de feiten. Ik zou ze ook in mijn artikel hebben vermeld. ware het niet dat mij daarvoor de ruimte
ten enenmale had ontbroken. En nu zijn houding ten processe. Bekende hij schuld? Ja, als hij
in hef nauw was gedreven, maar overigens
trachtte hij — zielig genoeg — de „grote" man
te blijven. Tot kort voor het proces ontkende hij
in een vertrouwelijk gesprek met een zijner beste
illegale vrienden alle schuld en bleef hij zijn
waan-grootheid zorgvuldig koesteren.
Mijnheer de Haas, had Brune ruiterlijk zijn tekortkomingen erkend, had hij niet zo misselijk
staan draaien en had hij eindelijk zijn kwasterigheid afgelegd, ik zou hem, als illegaal werker,
nog hebben kannen waarderen en ik zou zelfs
zijn verweer, als zou hij gedurende zijn slechte
maanden de kluts kwijt zijn geweest, aannemelijk
hebben kannen vinden. Maar nu is overtuigend
gebleken, dat hij met zijn illegaal werk niet zijn
land maar enkel zichzelf heeft willen dienen en
dat stempelt zijn werk tot onwaarde. Wat, ontdaan van alle schijn, overbleef, was slechts een
misdadig spel.
En nu. nog eens, de tegenstelling: Brune, zichzelf met kransen fooiend — Brune in zijn chemise; Brune. de opgeblazen luchtballon — Brune,
de nul. Bedriegelijke schijn — trieste werkelijkheid. Over zo'n man kan maar op één wijze
worden geschreven: ironisch.
Misschien begrijpt mijn criticus thans waarom
ik het onderhavige artikel in een vorm goot,
waaraan hij zich ■— wijl er een „oud-illegale
werker" in hei spel was ■— zo zeer heeft geergerd.
TOON.
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vrg willig aan het verzet zou deelnemen, zou het platbranden van een
kampong als geheel bq uitzondering
verantwoord kunnen zqn. Slechts bij
militaire noodzaak mag deze maatregel dus worden toegepast. Deze
noodzaak is b.v. aanwezig, indien een
kampong door een bende in staat
van verdediging is gebracht, waarin
mijnen, booby-traps ën andere soorten van verdedigingsmiddelen zijn
aangebracht en het overmeesteren
van een zodanige kampong alsmede
het uitroeien van de verdedigende
bende ernstige verliezen aan mensenlevens voor onze eigen troep zou
meebrengen, indien niet van het vernielingswapen, d.i. brandstichting,
hetzij
door artilleriebeschieting,
wordt gebruik gemaakt. Doch zelfs
in deze gevallen worden in de instructies voorzichtigheid en matiging
aanbevolen om de goedwillende bevolking zo min mogelijk schade te
berokkenen.
Men ziet hieruit, dat er geen sprake
van is, dat ons leger in Indië de instructie zou hebben om als represaille kampongs plat te branden.
Niemand zal van onze legerleiding
mogen verwachten, dat zij weerstandhaarden, vanwaar uit regelmatig onze jongens bestookt worden,
zal ontzien. Geen officier, die zich
bewust is van zijn verantwoordelijk-

heid voor de levens van zijn jongens,
zal het bestaan van zo'n kampong
in zijn gebied dulden. Wie in oorlogstijd een open stad in staat van verdediging brengt en militair versterkt
zal de tegenpartij er geen verwijt van
mogen maken, wanneer deze de consequenties trekt en dit object aanvalt. Wij hebben zelfs in oorlogstijd
de geallieerden het recht niet ontzegd om doelen in Nederland aan te
vallen, waar behalve Duitse soldaten
ook goede Nederlanders verbleven.
Het bestaan van deze instructies zal
niet alleen de officieren tot voorzichtigheid manen bij de te nemen
beslissing, maar moet ook voor de
minderen, die de opdracht hebben uit
te voeren, een punt van overweging
zijn, wanneer zq zouden willen weigeren. Bovendien zullen zij er zich
altijd terdege rekenschap van hebben
te geven, dat zij niet alle factoren
kennen, die oorzaak waren van de
opdracht. Ieder moet in eigen gemoed tënvolle verzekerd zijn. Er zijn
situaties denkbaar, dat wij zonder
meer zouden zeggen: „Die opdracht'
moogt ge niet uitvoeren". Maar dan
moet men eerst die concrete situatie
met al haar aspecten kennen.
Men kon ook in de bezettingstijd zulke regelen niet geven. Degene die het
langst op zijn post gebleven is was
niet altijd de minst consciëntieuze.

Voor de één kwam het conflict
vroeg, voor de ander laat. Maar allen
weten wij hoe moeilijk het was. En
dat, terwijl wij ervan overtuigd
waren, dat het bij een optreden als
van de Duitse bezetter, moest komen.
Hoeveel moeilijker ligt de situatie
thans, nu het volk in zijn rechten
hersteld is. Nu iedere instantie door
wettelijke maatregelen gebonden is.
Zeker, ook onder die omstandigheden
kan het ogenblik komen, dat wij
moeten weigeren om te gehoorzamen.
Het kan komen, doordat een bepaalde figuur dingen van ons eist, die
wij niet mogen doen. Het kan ook
komen, omdat naar onze mening de
Overheid als geheel dingen van ons
vraagt, die ongeoorloofd zijn.
Vraag nu niet van ons, dat wij concreet zullen vaststellen, waar het
gewetensconflict begint. Dat kan
geen mens. Met al onze ervaring uit
de bezettingstijd ter beschikking
kunnen wij dat nog niet.
Maar wel heeft die tijd ons geleerd,
dat we dit conflict, als het komt,
niet uit de weg mogen gaan. Dat
we ook de consequentie ervan — en
dat kunnen zeer bittere zijn — hebben te aanvaarden.
En wacht u ervoor dat ge u niet laat
vangen in de netten van lieden, die
vol gewetensconflicten lopen, zolang
er een regering is, die zij omver zouden willen werpen, maar zodra zij
de macht in handen hebben geen
gewetensconflicten meer kennen. Ja,
nog erger: elk geweten geweld aandoen.
Ad.
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Gerrit Wiegcrs
Ondecluit. der Marechaussee te Finsferwolde,
Gebr. 7 Dec. 1894 te Groningen,
Gel. 12 April 1945 te Anlo,
\\7iegers was actief medewerker van de 1/3.
VV gijn werk in deze organisatie bestond uit
het overbrengen van onderduikers, financiële
zorg voor onderduikers en het verschaffen
van distributiebescheiden. In dit verband heeft
Wiegers ontzaglijk veel werk verricht, zoveel,
dat hij het grootste gedeelte van zijn beschikbare tijd aan dit werk besteedde, zodat gerust
gezegd kan worden, dat hij alleen in zijn vrije
tijd bij de politie was.
Voor dit werk was hij dan ook de meeste
nachten in de weer, er waren maar weinig
nachten dat hij thuis was. Hij was waarnemend
Districtscommandant te Finsterwolde der O.D.
later BS..
Hij was medewerker bij de Binnenlandse inlichtingendienst. Deze dienst had tot taak verschillende militaire gegevens te verzamelen
(opstellingen afweergeschut, verschillende
batterijen, zoeklichten en andere militaire objecten) welke inlichtingen dan naar de geallieerden werden overgeseind. Wiegers was
ingedeeld bij de Groep MAHX.
Ook had Wiegers een leidende functie bij het
afwerpen van wapens door geallieerde vliegers. In dezelfde tgd dat hij gearresteerd
werd, werd een zending wapens verwacht,
welke in de omgeving van het Midwolderbos
zou worden afgeworpen. Het radiosein, dat
deze zending zou worden afgeworpen, werd
iedere dag verwacht.
Wiegers had voor de ontvangst van deze seinen de beschikking over een plaatstroom
radio-ontvangtoestel met accu.
Op 19 Februari 1945 werd hij door de SD. gearresteerd. De arrestatie kwam zeer onverwachts. Vier SD.-ers in burgerkleding met een
auto, voorzien van het provinciale kenteken,
verrichtten" de arrestatie. Op het eerste gezicht maakten auto en inzittenden de indruk
van Economische controleurs. Hierdoor heeft
Wiegers zich vermoedelijk ook laten misleiden
anders had hij nog wel de gelegenheid gehad
om te ontkomen. Huiszoeking in de woning
van Wiegers is niet verricht.
Dank zij deze gunstige omstandigheid kon
men hem niets ten laste leggen. Ondanks de
veelheid van zware verhoren op het beruchte
Scholtenshuis liet hij niets los.
Wiegers is een man geweest van grote bekwaamheid en is moedig zijn weg gegaan, welbewust, overtuigd van de grote gevaren, die
hem bedreigden.
Wij, die hem zo goed hebben gekend, zullen
hem als een der groten uit het verzet met
grote eerbied en hoogachting gedenken.
Voor Koningin en Vaderland heeft hij gewerkt
en zijn leven gegeven. Hij kon met recht in
zijn vaandel voeren: Moed, Beleid en Trouw.
J. R
J. C. A. K.

Joh. Boltjcs
Res. Kapitein. Mob. Brig. van de 7 Dec. div.
Geb. 13 September 1917.
Gesneuveld 4 Dec. '48 te Pasirboengoer,
Een harde klap was het voor ons
allen, toen wij hoorden dat jij,
schijnbaar onoverwinnelijke harde vechter voor alles wat goed is, nu Zaterdag
4 December in een actie te Pasirboengoer,' sneuvelde.
Op dit moment gaan onze gedachten en
herinneringen terug en zien we je als
jonge luitenant in 1939, zien we je in je
eminente houding tijdens de bezetting.
Reeds in het begin van de bezetting
moest je onderduiken en wist je wat je
te doen had, wat je plicht was, een dure
plicht die je nimmer verzaakte.
Einde 1943 begon je toen in het daadwerkelijk verzet mee te doen, je moed
en doorzicht hebben we steeds kunnen
bewonderen.
In 1944 was er de groep van Joh. v. d.
Meer (schuilnaam voor Boltjes) en met
groot succes heb je de aan je hoede toevertrouwde jongens tot de bevrijding op
onnavolgbare wijze geleid.
Moeilijke opdrachten heb je gehad en
steeds werden ze tot een goed einde gebracht, hetgeen zeker niet in de laatste
plaats aan jouw persoon lag.
Veel zijn we samen op pad geweest,
steeds was er dan die prettige, bezorgde
en waakzame sfeer; dagen en nachten
hebben we doorgebracht in de tijd van
de wapendropping, na eerst gezamenlijk het terrein gezocht te hebben.
Direct na de bevrijding werd je toen
compagnies commandant van de Stoottroepen, eerst te Groningen later in
Godlinze.
Daarna ging je met de 7 December
divisie naar Indië om ook daar je plicht
te doen.
Gaarne had je meer gedaan, dan je
thans mogelijk werd gemaakt.
Je ouders lijden wel heel erg onder het
verlies van hun enig kind.
Jo, dat je vrouw de kracht moge hebben, om jullie beide kinderen, waarvan
jij de jongste nooit zien mocht, tot goede burgers, hun vader waardig, op te
voeden, dat is mijn vurige bede.
TONNIE.
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Henk Wittcboï
Ambt. ter Secretarie te Kantens (Gron.)
Geboren 18 Januari 1920.
Celusilleerd 16 Mei 1944.
Het is goed ook hem te noemen als strijder
voor onze vrijheid. In het kleine dorp in 't
Noorden van ons land is hij voor velen een
steun geweest. Zwijgend ging hij in die moeilijke jaren veelal zijn weg.
Het verzet maakte ook hem eenzaam. Zoals
zovelen mocht hij zich niet uiten.
Te sterker werd hij daardoor gebonden aan
Zijn Hemelse Vader.
Hij leefde dicht bij God. Klaar zag hij zijn roeping in de bange nacht van de onderdrukking.
Hij kon 't zo eenvoudig zeggen: „'t Is mijn
plicht", dat men niet vermoedde de worsteling,
die achter deze woorden lag.
Zo zag hij het nog in het Huis van Bewaring
te Groningen, na die benauwende verhoren op
het Scholtenshuis: arbeid in de Here en daarom niet ijdel.
Al spoedig werd hij bij allerlei werk betrokken. Veel onderduikers van elders wist hij in
de omgeving te plaatsen en van bonkaarten
te voorzien.
Als ambtenaar ter secretarie nam hij de gelegenheid waar om afbreuk aan de vijand te
doen. Daartoe was hij door het beschikken
over de officiële stempels en het bevolkingsregister op velerlei manier in staat.
Hij waakte ervoor, dat meer gevaarlijke stukken uit handen van de NSB.-burgemeester
bleven.
In de kleine dorpsgemeenschap bleef hij niet
onopgemerkt.
Zeer vermoedelijk liet de Burgemeester hem
schaduwen.
Toen dan ook een overval plaats vond op het
Gemeentehuis in de nacht van 26 Januari op
27 Januari 1944 volgde des morgens onmiddellijk zijn arrestatie, tezamen met die van zijn
collega Huizinga, die hem trouw terzijde had
gestaan.
Hepk had door het verstrekken van valse
sleutels de toegang tot het Gemeentehuis en
de kluis voor de KP vergemakkelijkt.
Moeilijk waren de dagen op het Scholtenshuis.
Hij verbleef drie maanden in het Huis van Bewaring te Groningen. Zijn moeder en verloofde hebben hem nog eenmaal even mogen bezoeken. Ontroerend was het weerzien.
De dag voor Hemelvaart 1944 viel hij in Amsterdam en werd van stonde aan tot Christus
opgenomen.
En de geloofsbelijdenis der Kerk op de Hemelvaartsdag was voor Henk toen aanschouwing:
„Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand".
H. G.
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Voor hei karretje van Moskou
We lezen in „De Waarheid":
Meer dan twaalf duizend gedelegeerden, die uit
een en tachtig Franse departementen kwamen, zijn
in Parijs bijeengekomen op de oproep van de Strijders voor de Vrijheid, een organisatie van oudstrijders van het verzet. Zij hebben besloten in alle
gemeenten raden te vormen „voor vrijheid en
vrede", die door hun waakzaamheid en hun optreden de republikeinse instellingen zullen moeten
beschermen en controle zullen uitoefenen op alle
officiële persoonlijkheden en gekozen vertegenwoordigers. Om het contact tussen deze raden te bewaren, is een nationale raad gekozen.
Yves Farge, de voorzitter van de Strijders voor
de Vrijheid, heeft als een der belangrijkste taken
van deze raden genoemd, het vormen van delegaties, die de afgevaardigden in het parlement uit
hun departement moeten duidelijk maken, dat zij als
verraders van het vaderland zullen worden beschouwd, als zij stemmen voor het verlenen van
L

credieten voor het vestigen van een West-Euroiropees hoofdkwartier in Frankrijk.
Als sprekers op deze tweedaagse bijeenkomst van
oud-verzetsstrijders zijn o.a. opgetreden Abbé
Boulier, Charles Tillon, de schrijver Vercors en
de katholieke schrijver Louis Martin-Chauffier enz.
Zij brachten de eensgezindheid tot uitdrukking,
die in het verzet geboren werd en die ook in strijd
tegen de oorlogsdrijvers gehandhaafd moet worden.
En nog altijd zijn er in ons land mensen, die menen,
dat men in oud-illegale organisaties wel kan samenwerken met de communisten. Ze moeten het bovenstaande eens goed lezen. De onder Communistische
invloed staande organisatie van oud-strijders van het
Verzet in Frankrijk heeft tot taak, Parlementsleden,
die voorstanders zijn van een West-Europees hoofdkwartier in Frankrijk, duidelijk te maken, dat ze
landverraders zijn.
Aan zulke oud-illegale organisaties hebben wij in
Nederland geen behoefte. We zijn dankbaar, dat het
gevaar hier te lande, over het geheel genomen, tijdig
Onderkend is.
J
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De Stichting KP.-Utrccht heeft besloten om op

1

^

Woensdag 26 Januari 1949
een grote feestavond te houden voor de
vrouwen van onze gevallen vrienden, LO.-ers,
KP.-ers en medewerkers van '40-'45 uit
Utrecht en omgeving.
De avond wordt gehouden in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen. Mariaplaats te
Utrecht.
Zaal open 19 uur
Aanvang 19.30 uur
De toegangskaarten, welke kosteloos beschikbaar worden gesteld, moeten vóór 17 Januari
1949 schriftelijk aangevraagd worden bij het
secretariaat van de Stichting KP.-Utrecht,
Frederik Hendrikstraat 51.
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ADVERTENTIE-RUBRIEK
FAMILIEBERICHTEN
Arte Gijsbert Schep
(Arie K.P. IJssclstein)
en
Aartje oan Soolingen
hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
D.V. de voltrekking zal plaats hebben
op Donderdag 30 December a.s.
Kerkelijke bevestiging des middags 2.30
uur in de Ned.Hcrv.Kerk te IJsselstein.
door de WelEerw.Heer Ds. J. Enklaar
van Jaarsveld.
9 December 1948
Klazinaveen, Mr. Ovlngstraat 54
IJsselstein, Panoven 76
Gelegenheid tot feliciteren te IJsselstein
in gebouw Uzaï Kappeilestraat. Donderdag 30 Dcc. van 17—18 uur.

SAHapirih
Medicijn bij Kou en Pijn ]
JONGEMAN
30 jaar, gehuwd 3 k., oud-B.S.er,
is reeds enkele weken zonder
wei k. Heeft vanaf de bevrijding
getracht voor zichzelf te beginnen met een vrachtwagen. Wie
kan hem helpen aan een rijvergunning A
Br. ond. nr 1165 a.h, bur. v.d bl.

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

Kou op de borst
DA Hl PO

Wat zou Uw advertentie op
deze plaats goed tot zijn
recht zijn gekomen.
♦
Denkt U er de volgende
week eens aan 1

AB O NNEMENTSGELD
LAATSTE OPROEP
De kwitantie voor het eerste kwartaal 1949 gaat
1 Jan. de deur uit. Zij. die gewoon zijn het abonnementsgeld te gireren of per* postwissel over te
maken, moeten dit uiterlijk 23 December verzorgen.
Stortingen kunnen plaats vinden op postrekening nr.
109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting, Amsterdam,

BON * De Zwerver in de Tropen
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken
en verzoek U daarom een
ZeepOSt IlUClltpOSt-abonnement tooi

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt

/A

STICIIIINS '40-'45

bqaui toeier-

De vraag naar dit boek is nog
zo groot, dat thans een derde
druk is verschenen, waarbij
als voornaamste bijzonderheid
valt op te merken, dat de exceptioneel lage verkoopsprijs
kan worden gehandhaafd.
HET BESTE VERZETSBOEK!

staan
met schetsen van
★
Giro 194045
Bank.: HOPE&Co., A dam

uit de BUNKER

Een van de boeien, waarmee de gevangene aan handen en voeten was geboeid.

Bovendien komt de opbrengst van dit boekje
geheel ten gunste van
de

fRITS DE ZWERVER.
ANNE DE VRIES,
JAN H. DE GROOT, e.a.

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bi] de
N.V. GEBR. ZOMER & KEUNIG s UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN

ONTSNAPPING

STICHTING W45
(Zeepost t 1.50 • luchtpost 1 4.50 per kwartaal.)
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aanbiedinp
van een postkwitantie betaald.
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan

Een voorloper van het gedenkboek der LO. en LKP.
Prijs geb. I 4.50

TE KOOP:
300 gekapte KERSTDENNEN van 12 tot
3 meter. Ook bij gedeelten.
L. Oldenbeuving,
„Boschlust", BORGER (Dr.)

Dit boek moet iedereen bezitten

et historische verhaal van
H<
gevangene, die op
1 Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van actuele betekenis.
De prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
in opdracht van de LO.-LKP.Stichting en GOIWN. uitgegeven, bedraagt
slechis 35 ceni
per exemplaar.

De lepel, waarmee
bij een tralie uitzaagde.

Biedt zich aan;
Ex-O.V.W.er om op te treden als
VERTEGENWOORDIGER
in één of andere hraache. Brieven onder no. 1160 a.h. bureau
van dit blad.

GOEO, GOMD!,
daar praten we niet meer over:

Onbetwist de beste tandpasta

ENGELS. Leert hei thuis!
Spreken en schrijven in 20 lessen, geheel nieuwe
schriHelijke methode, vlot en praciisch. Zend voor
kosteloze toezending van prospectus Uw naam en
adres met vermelding van „de Zwerver" aan:
Fabritius' Moderne talen, Lange Houtstraat 12,
Den Haag.
F

JUI5TEN

nl

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.
*

TEL. 32239
SINGEL 281 - AMSTERDAM-C.

PERIODIEKEN EN
HANDELSDRUKWERK

Geelt „De /.werver aan één van Uw Kennissen tei mzaqe en
laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan de
administratie van „De Zwerver" Prins E-fendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze
bon voor zichzelf benutten.
Naam
Adres

U zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens
in Indië, een groot genoegen mede.
De uitgave is verkrijgbaar bi) de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de
Uiigeverij H. Nelissen — Bilihoven

Plaat»

Provincie-

ingang abonnement —
-—..........—
* Abonnementsgeld wordt per giro postwissel ot bij aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtino
* (Doorhalen wat niet verlangd wordt)

N

Kerst- en Nieuwjaorsnummer
4e Jaar gong - 24 Dec. 1948

Losse exemplaren f 0.50

A

Weekblad der GOIWN.
en LO-LKP.-SlichHng,

mmr
LANDELIJKE ORG. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN
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ik op deze Kerstavond als
; een oude bekende even bij
' ■ 1U mag binnenlopen, zingt
dat onvergelijkelijk schone
JL ^ Kerstevangelie me alweer
door het hoofd.
„Zingt" — ik moet toegeven, dat
het wat overdreven, wat geforceerd
klinkt, maar het vergaat mij op 'n
Kerstavond, zoals het U zal vergaan:
alles is anders, de mensen en de dingen, de gezelligheid van onze kamer
en de gedachten, die ons bezig houden; en plotseling wéét je weer zo
heel zeker, dat het waür is. Geen
verhaal, geen legende, geen droom,
waaruit je toch eenmaal ontwaken
moet, maar enkel echt en waar. Je
hóórt het zingen als eens op de
glooiende heuvels van Bethlehem. En
wat zou ik U op deze avond als
vriend dan anders gaan brengen dan
dat eeuwenoude gebeuren, wat anders dan die blijde waarheid'.
Want daarbij valt dat andere volkomen weg, waarheen op een avond
als deze onze gedachten al eens gemakkelijk wegdrijven: „hoe hij het
gewoon was te doen", „wat hij van
een avond als deze maakte." Of beter nog; daarbij wordt al dat andere
opgenomen in dat éne en alles-verklarende; „Ge zult een Kind vinden."
Want wat zijn mensen-dingen en
mensen-gedachten en zelfs onze dierbaarste herinneringen bij wat God
doet en denkt?
God kwam op de wereld, omdat de
wereld God nodig had. God benaderde de mens omdat de mens niet
buiten Hem kon. Dat is toch immers
de betekenis van deze avond. Maar
hoe?
Om de grootte, de fijngevoeligheid,
de vindingrijkheid, de goddelijke vindingrijkheid van dit „hoe" enigszins
te kunnen beseffen, zouden we de
poorten van onze herinnering eigenlijk een ogenblik moeten kunnen afsluiten, en wat we nu al eeuw op
eeuw weten, weg kunnen denken,
om dan zelf op zoek te gaan naar
God, Die de wereld kwam bezoeken.
Onze gedachten zouden ons al vooruit hollen. Vooruit naar iets, dat we
niet kunnen en durven voorstellen;
naar iets, dat niet onder mensenwoorden te vangen is — naar iets
onmetelijk groots — iets oneindigs —
iets hel-lichtends — naar iets majestueus — naar iets zo overdonderend
verpletterends, dat we verstomd en
verblind ons ter aarde buigen.
En we vinden 'n Mens, 'n Kind.

O

Kind

als

Wat is 't eigenlijk jammer, dat we
dit al zo lang weten; en wat is
het erg, dat ook dit Goddelijke onderhevig is aan die algemeen menselijke wet van het gewone, dat vervlakt. Dat zijn diepe zin in onze ogen
verliest en wordt tot een gemeenplaats; „God is in alles aan ons gelijk geworden!" Wat zegt het ons
eigenlijk nog?
Maar de wijding van deze Kerstavond
zal ons helpen, om er tenminste weer
iets van te doorgronden. Neen, laten
we het anders zeggen, want juist de
eenvoüd en simpelheid van een Kerstavond doen je beseffen, dat je als
mens tegenover Goddelijke vindingrijkheid en vooral tegenover Goddelijke Liefde en Goedheid niets te
doorgronden hebt. Je hebt alleen
maar als een kind te aanvaarden.
Als een eenvoudige herder, die nooit
verder denkt dan zijn schapen en die
honderden kleine dingen van het leven om hem heen, heb je niets anders te doen, dan de dingen te nemen
zoals God ze biedt: „'n Kind zult ge
vinden!"
Want God heeft daarmee Zijn bedoelingen. Waarom Hij het zó en niet
anders heeft laten gebeuren. Waarom Hij het zó Kerstmis heeft laten
worden: in de stille eenzaamheid
van Bethlehems velden — in' een stal
— met veel armoe en ontbering —
met een Vader en een Moeder, die
zich op niets en niemand konden beroepen en die alleen door een vlucht
in het holst van de nacht het Kind
en zichzelf in veiligheid konden stellen.
Zeker, het had allemaal anders gekund en God had het in het verleden
anders gedaan. In de schemering
van een wolk was Hij zijn volk voor
gegaan. Het braambos had gebrand
en de toppen van de Sinaï hadden
gegloeid, toen Hij zijn volk in zijn
leiders benaderde — maar op Kerstmis werd de God van Macht en Majesteit de Emmanuël, de God mèt
ons.
Opdat we zouden weten en begrijpen, opdat we zouden durven en
kunnen. Want waar blijven we op
Kerstmis met onze grieven, dat God
ons alleen laat en niet met ons meeleeft? Waar blijven we op deze dag
met onze verwijten, dat Hij ons maar
laat tobben, en dat ieder zijn eigen
leed maar moet uitvechten?
Ach, mijn vrienden en vriendinnen,
ik weet het, de tijd, de zoete en helende tijd, heeft al heel wat doen slijten. Het is weer lente geweest en
weer zomer met sprankelend leven,
dat ook aan U niet onopgemerkt
kon voorbij gaan. Daar was de goedheid van Uw trouwe vrienden en
vooral daar waren de kinderen — de

ik

mag
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óoor pastooR n. ApelöooRn o.p.
lévende herinnering aan hem — met
hun liefde, hun levensdrang, hun
idealen en toekomstdromen. Neem
het hen kwalijk. Het was goed, dat
dit alles er was, want het heeft heel
veel doen vergeten en de allerscherpste kanten bij gevijld van dat allerverschrikkelijkste, dat er in Uw leven gebeurde.
Maar toch de Kerstavond, die kwam,
heeft U weer verontrust. Want in
het zoete geluk van zo'n avond ligt
toch tastbaarder dan ooit wat Uw
leven samen voor U betekende —
ziet U, hoe onzeglijk mooi ook aardsgeluk en mensenliefde kunnen zijn —
op zo'n avond begrijpt U pas goed,
waarom God eenmaal kon zeggen:
„'t Is niet goed, dat de mens alleen
blijft!" —- En voor U, Vaders en
Moeders, zal zijn of hun portretten
aan de wand, (want de strijd kostte
U zelfs twee kinderen en nog wel de
besten!) op deze Kerstavond die allerbitterste vraag naar boven roepen,
waarom het juist Uw kinderen moesten zijn? Waarom Zijn kruis, dat
ieder huis nu eenmaal kent, nu juist
op Uw muren zo donker getekend
moest worden? — En voor ons allen, die overbleven, omdat Gods Hand
ons beschermde (waarom en waardoor weten we niet), maar die na het
verlossende woord van de bevrijdingsdag nog de zwaarste verliezen hebben geleden, omdat toen onze illussies en verwachtingen, ons eerlijk
bedoeld en beleefd ideaal werd aangegrepen en bezoedeld door allerlei
verdachtmakingen en insinuaties en
misschien zelfs wel door openlijke
miskenning.
Voor ons allen dreigt juist deze tot
nadenken dwingende stilte en rust
van de Kerstavond te worden tot een
nieuwe obsessie, welke steeds weer
vastloopt in die eeuwige twijfel:
waartoe heeft dit alles gediend? Was
het een vergissing, 'n begoocheling
van het ogenblik, waardoor ik nu
alleen moet staan als een onbekende,
een onbegrepene. Misschien door
medelijden weer opgenomen in de
oude kring, omdat het toch wel erg
is voor ons — doch niet in meevoelen, meeleven, meebegrijpen.
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Als het zó is — en waarom zou het
niet zó zijn? — misschien onuitgesproken en zonder dat anderen het

komen....

Kind, hoe zal 'k U ontvangen?
ik ben geen herder die de kudde hoedt
en brandend van verlangen
zich haastig naar Uw schaam'le kribbe spoedt.
Kind, mag ik U wel ontmoeten ?
ik die een doler langs Gods wegen ben
en geen vrome wil ontmoeten
omdat 'k de armoe van dit hart niet ken? —
O Kind, als ik straks mag komen
omdat Gij kind en mens werd ook voor mij,
breek dan in mij de waan der dromen
en breng mij onder Uwe heerschappij.
Harm. de Jong

merken, maar heel diep in ons hart,
'n onderdeel van een seconde — laat
ik dan de oproep van die Kerstnacht
herhalen; „Venite" 'n oproep van de
hemel: „komt laten we gaan en ons
haasten!"
Zeker, er is haast bi). Zo kunnen we
niet verder leven en zo mogen we
ook niet. Want God heeft het Kerstmis laten worden voor alle tijden en
alle mensen. Ook voor de tijden en
mensen, die er zouden komen na de
oorlog van 'tO-'tö. Ook voor de
slachtoffers van dat moderne geweld
en die moderne ontgoocheling. Haasten we ons dus om te zien, wat God
heeft bedoeld. Niets meer en niets
minder. Geen verheerlijking van ons,
welke nergens toe dient — geen verachting, welke verbittert, maar een
aanvaarding van de volle werkelijkheid. 'n Volle werkelijkheid, welke
niet ligt in een koud cynisme van
„het leven is nu eenmaal niet anders. " Niet in een geduldige lijdzaamheid van „het heeft zo moeten zijn",
ook niet in een bovenmenselijke
kracht van „en toch zal ik er niet
onder door gaan" — maar in aanvaarding van Gods bedoelingen en
plannen met ons; waarvan we als
mens in de beperking van ons verstand misschien niet altijd de diepste
grond kunnen peilen, maar waarvan
we wel de goedheid, ook door alle
mensenverdriet en tranen heen, kunnen smaken, en de kracht en bemoediging kunnen voelen.
'n T/" ind zult ge vmuen!"
•In Dat heeft alleen 'n God kunnen
bedenken. Want welke grieven we
ook tegen het leven, tegen de mensen van hoog tot laag, tegen de
vreemden, die ons verkeerd begrijpen, tegen de vrienden, die dikwijls
zo nonchalant en zelfzuchtig kunnen
zijn — tegen deze allen kunnen inbrengen dit éne, dit geweldige zal
nooit door ons weggeredeneerd kunnen worden: dat onze God uit de hemel (leest het maar goed; uit de hémel) ons leven op aarde deelde als
mens, opdat de aarde weer een beetje
hemel zou worden — dat Hij uit het
grenzenloze Licht kwam naar de duisternis van de wereld opdat er in onze
duisternis toch weer een hoopgevend
licht zou schijnen — dat Hij, de Koning van goèdheid en liefde kwam
naar het rijk van de haat, opdat wg
temidden van die haat ons geloof in
de liefde, welke alles overwint, niet
zouden verliezen.
Dat is een werkelijkheid, welke gaat
boven alle verwachtingen. Een zekerheid welke alle durven overtreft.
„In alles toch werd God aan ons gelijk!" In onze angst en verdriet —
in onze eenzaamheid en ontgoocheling -— in onze teleurstelling en pijn
— in ons lijden en dood.
Dat is de boodschap, welke ik U op
deze Kerstavond heb te brengen: dat
we God, Die troont in de hemel en
heerst over allen, over mensen en
dingen; over levenden en doden —
ook onze doden — zoeken; — en dat
we 'n Kind, 'n mens, 'n gelijke zullen vinden.
'n Boodschap, die voor ons allen werd
gegeven. Misschien onder verschillende bewoordingen en onder andere
vorm, maar met een steeds eendere
inhoud, waardoor we ook elkaar leren verstaan als broeders en zusters;
en waarom op deze Kerstavond voor
U allen mijn Kerstgroet van een
„Zalig Kerstfeest" ook geen andere
kan zijn, dat dat Gij allen in deze dagen het Kind en déarmee Uw God
moogt vindén.
„PATER VICTOR".
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Boog boven de winters-driftige Maas hing
een wonderlijke ster. Zij staarde naar de
besneeuwde oevers, die bogen om steden en
dorpen met de waterloop.
De ster zig-zagde van toren tot toren en verkende de heuvels en dalen, die ingetogen de
kerstnacht verwachtten.
Geen mens zag iets wonderlijks aan haar.
Zelfs zij, die vaak de sterren lezen en uit de
beelden voorspellingen trachten te vorsen, ontdekten geen luister aan haar. De schaapherder,
Simon van Urmond, kende haar wel. Hij verwachtte haar vertrouwelijke komst op de vooravond van kerstmis nooit tevergeefs.
Nadat hij de schapen gevoederd en verzorgd,
en zelf zijn avondbrood gebroken had onder de
dronk van verse melk, trad hij in de duisternis
voor de schaapstal en tuurde naar het heuvelland, van waar hij haar komst wist.
Simon en de ster zochten elkander in de mysterieuse sfeer van de vrome vooravond, die
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in biddende verwachting het kerstgebeuren
voorspelt.
Achter hem schommelde de stallantaarn met
flakkerlicht. Zij speelde haar seinen naar de
hemel. Langzaam trok Simon van Urmond zijn
witte fluit uit de wollen borstzak, klemde haar
tussen de gefronste lippen en blies er zijn adem
in tot een lied vol verwachting. De schapen
luisterden ingetogen....
Na enkele bekende kerstwijzen improviseerde
de herder ongekende en nooit gespeelde melodieën. Hij droomde van de velden rond Bethlehem en de herders, die trouw de wacht hielden
bij hun kudden. Hij riep hen uit het verleden
op en vertelde hen in innige variaties op oude
leisen, dat hij hun verwant was in geest en
levenswijze. Na eeuwen was hij nog een der
hunnen. Hij zette hun traditie voort, de traditie van de eerste kérstnacht. In een tuimelende klankenval verscheen plotseling de engel:
„Vreest niet; ik verkondig u een blijde boodschap." Ja, Simon wist het. Deze woorden
werden tot hem gesproken en dan snelde hij
heen om het kindje te zoeken, in doeken gewikkeld; en om het alle góede gaven aan te
bieden, die uit herdershanden gegeven kunnen
worden: brood en boter, melk en kaas, wol en
doeken.
Nog enkele uren en weer is het kerstnacht..
nu voor de zeventigste maal in zijn leven, in
het land van Maas en Jeker, waar hij de herdersstaf vijftig jaren geleden uit de handen
van zijn stervende vader overnam. De oude
herder zegende toen zijn zoon en fluisterde:
„Leef in vrede voor God en onder de mensen .... Doe zoals ik gedaan heb
"
rie, achter gindse heuveltop klimt een ster
< omhoog. Nu staat zij met een punt in de
sneeuw. Simon groet de ster met een lach en
een tinteling van verstandhouding in de ogen.
Dan verbreekt de torenklok de stilte van het

Maasland en jubelt de fluit. In haal en wederhaal stijgt een hoog gefloten gloria. Na een
mild tremolo stapt hij op de schapen toe. Zij
kunnen hem nu missen en na een laatste blik
grendelt hij de stal af. Hij stapt de sneeuw in
en trekt achter zich een stevige bevrachte
slede aan. Zoals elk jaar van te voren loopt
hij recht op de ster af, buigt bij de heuvel om
en zegt: „Ik zal mijn weg wel vinden."
Vijftig jaren lang bedacht hij geen weg, niet
stroomopwaarts noch stroomafwaarts. Onder
witte daken stonden huisjes te slapen. Een
hond sloeg aan en de echo gromde na. Simon
waar ga je naar toe? Als langzame boerenknechten hem dit zullen vragen, zal hij het
antwoord wederom met een groet schuldig blijven, omdat hij moet luisteren, omdat het bekende geluid, „een teken", hem niet mag
ontgaan. De slede spoorde op zijn voetstappen
Ver weg danst een lichtje alsof het
naar de horizon hinkt
Dan hoort Simon het
geschrei van een klein
kinderstemmetje.
Hij
weet zich in de nabijheid van een pas ge*v
boren mensenkind. Het
ontroert hem. Zo kwam
eens de Verlosser op
aarde voor hem en voor
alle mensen. Iedere geboorte is voor Simon de
(/
afstraling van de Goddelijke liefde. De komst
van het kerstekind is
het schoonste geheim
y^n.
in de nacht van vrede
en goedheid. De herder vindt een kindje in
doeken gewikkeld, geboren uit arme ouders, in een schamel huisje.
De herder van Urmond kent hen. Geen een
kent het land en haar bewoners zo goed. Hier
zijn de gaven wel besteed, de kerstgaven zoals eens het kind Jezus in het stalletje van
Bethlehem ontving. In de moeder herkent hij
Maria, in de vader Jozef en in zichzelf de herder van het oude geslacht, die de traditie
voortzet. Haastig bindt hij de zak af, plant
haar in de sneeuw tegen de deur. Hij klopt
zijn kerstgroet en is verdwenen. Als een flauw
licht naar buiten schijnt, speelt een fluit het
liedje van de herders. De schaapherder knoetert door de sneeuw op het middernachtelijk
uur. Kerstnacht
Grove handen, die slechts een schamel bestaan verdienen, leggen de- gaven op het bed.
Een jonge moeder ziet blij toe en betast met
klamme handen het brood en de boter, de melk
en de kaas, de wol en de doeken. Een kind
schreit en buiten, in de sneeuw speelt de herder zijn lied. Hij roept hen uit de vreugde tot
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bezinning. Mijmert de onbekende een afscheidsgroet?
Dan zingen de kerstklokken het gloria in hun
klepelslag en fluisterlacht de moeder tot haar
kindje: „Onze woning is nu een stalletje van
Bethlehem."
Wie is toch de stille weldoener, waarover
zij reeds vaak hoorden vertellen?
Het hele jaar sprak men niet over hem, maar
in de kersttijd droomden jonge moeders van
zijn komst en vaders, die zich aan niets konden
hechten, omdat zij niets bezaten. Was het een
kerstengel? Niemand had hem tot nu toe gezien.
Soms vertelde men aan Simon wondere verhalen, die hij met een blik in de verte aanhoorde. De vreugde in de gezinnen zelf had
hij nooit aanschouwd, maar diep in hem leefde
de overtuiging, dat het Kindje van Bethlehem
de handjes naar hem uitstrekte en hem zegende, zoals weleer de herders.
In de kerk vierde Simon het kerstgeheim met
de gelovigen. Als in een stille vervoering benaderde hij het geheim van de Emmanuël, God
met ons, God onder de mensen van goede wil,
aan wie de vrede beloofd is.
Daarna zocht hij zijn schapen op. Liggend te
midden van de warme vachten floot hij een
laatste lied in de stille en heilige nacht, en
viel dan in een diepe slaap, de fluit los in de
handen geklemd.
Zo vonden hem eenvoudige mensen uit land
van Maas en Jeker, waaronder de vader van
het pas geboren kind. En allen beseften nu, dat
de herder de onbekende weldoener moest zijn.
De vader noemde zijn dochtertje Simone ter
ere van de edelmoedige en fluitspelende herder in de Kerstnacht, op wiens graf elk jaar
de sneeuwklokjes bloeien rond de vergeelde
fluit.
Jan Patriot"
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m maar direct met de deur in huis te vallen: de politieke
delinquenten van vandaag waren in de bezettingstijd onze
vijanden. En om het kind bij de naam te noemen: zij stonden
O aan de verkeerde kant, zij hielpen op de een of andere manier
de vijand en zij stonden tegenover ons, de een in ernstiger
mate dan de ander. En onder de reeds ontslagen gevangenen en onder
de nog geyangen-zittenden zijn er, die geestelijk nog aan die kant staan,
en zijn er, die geestelijk aan de goede kant zijn gaan staan. Er zijn er
ook, die werkelijk niet weten waar ze moeten staan. Zij hebben bezwaren
naar twee of nog meerdere kanten. Ze voelen zich geèstelijk en politiek
dakloos.
Wie maar enig serieus contact heeft met de politieke delinquenten, weet,
dat zij niet allemaal over één kam te scheren zijn. Direct na de bevrijding
heb ik in verschillende plaatsen gesproken over het onderwerp: „Wat
moet er met de N.S.B.ers gebeuren?"
En toen heb ik met de meeste nadruk gewaarschuwd tegen een onrechtvaardig en al te grof en gemakkelijk oordeel over de N.S.B.ers, alsof ze
allen in wezen gelijk waren, en alsof ze allen uit dezelfde motieven hebben
gehandeld, en alsof ze allen hetzelfde hebben misdaan.
Een groot deel van onze strijd tegen het Nationaal-Socialisme was een
strijd voor de rechten van de mens, voor de meest elementaire christelijke
beginselen en waarden. Wanneer wij deze strijd goed gestreden hebben,
dan strijden wij vandaag nog voor het recht, recht voor Joden, recht voor
de kerk, recht voor de school, recht voor de gezinnen, nu ook recht voor
de N.S.B.ers en alle politieke delinquenten. Zelfs de grootste misdadigers
hebben recht op Recht. En dit altijd naar twee kanten: het recht in oordelende-, maar ook in beschermende zin.
En wij weten allen, dat na de bevrijding gezondigd is tegen het Recht.
Enerzijds, doordat het Recht niet voldoende oordelend, anderzijds doordat het Recht niet voldoende béschermend was. Daarover hebben wij ons
te schamen en openlijk schuld te belijden, ook al verdisconteren wij
daarin de factor van onmacht.
Nu is het een merkwaardig verschijnsel, dat over het algemeen de
mensen, die in de bezettingstijd het minste geleden hebben en er voor
zorgden zelf geen risico's te lopen, het meest fel en krenkend zijn tegenover politieke delinquenten, feller dan zij, die het demonische van het
nazidom aan den lijve hebben ondervonden. Ik zeg: ouer het algemeen,
want er zijn natuurlijk uitzonderingen.
Indien dit zo is, dan pleit het vóór de geestelijke motieven der verzetsmensen en tégen de geestelijke motieven van de nü-fellen en de destijdslauwen.
Toch is het goed, dat wij met Kerstmis in een zuiver geweten het feest
van de geboorte van Jezus Christus gaan vieren.
Immers alleen deze Smetteloze heeft in de wereld het wonder van Gods
Recht en tegelijk van Gods Liefde geopenbaard.
Nergens zien wij in het optreden van Jezus een recht zonder liefde, en
nergens een liefde zonder recht. Wie meent, dat de Heiland een soort
liefde predikte en betrachtte, die gelijk is aan een sentimentele zoetsappigheid, die heeft van het heilig rechtsmoment in Zijn optreden niets
gezien. De Heiland kon verschrikkelijk toornen. Hoe moet Zijn oog gebliksemd hebben, toen Hij het „wee u" over de Farizeërs en
hun ongerechtigheid, die zij voor God en mensen wilden
camoufleren, uitgoot. Christus kende geen liefde zonder het
crovr'
recht Gods. Daarom vergoelijkte Hij de zonde nooit. Als er
iemand de zonde erg vond, dan deze Heilige Gods.
Maar tegelijkertijd bemerkten wij bij Hem een verrassende
en bovenmenselijke maat uitgaande liefde en ontferming over
zondaren. Wie stond zo liefdevol begrijpend tegenover de gevallen vrouw, en wie was zo vergevensgezind tegenover de
moordenaar aan het Kruis, als Jezus? Deze schijnbare tegenstrijdigheid in het optreden van Jezus, heeft vele mensen in
verwarring gebracht. En de makkelijkste, maar tegelijk verkeerde weg is altijd om Christus als Voorbeeld naar- één kant
te aanvaarden. De één zal zich krachtens zijn psychische
structuur meer aangetrokken gevoelen tot de toornende Jezus,
Die werkelijk niet over de zonde der mensen als over een
kleinigheid heenliep, en Die werkelijk de zondaar niet spaarde.
De ander zal krachtens zijn karakter alléén oog willen hebben
voor de vergevende liefde van Christus en maar liefst niet
horen van straf, vergelding en recht.
Afgedacht nog van het feit, dat wij van de Heiland geen aards
rechter en geen sociaal hervormer en geen politicus of wat
ook mogen maken, moeten wij nooit vergeten, dat de houding
van Christus tot de mensen de laatste en meest ernstige houding was n.1. van God in het vlees tegenover zondaren.
Een mechanische toepassing van Christus als Voorbeeld zal
zeker tot de grootste ongelukken voeren.
Dit neemt echter niet weg, dat Christus niet alleen de Zaligmaker is, Die de schuld der zonde wegneemt, maar ook ons
Voorbeeld, opdat wij door Zijn Geest zouden wandelen. En
dan is het duidelijk, dat, wie waarachtig Kerstfeest viert, wie
m
dus waarachtig met Hem gemeenschap heeft, de zonde (élke
zonde) onuitsprekelijk erg zal vinden, maar tegelijk ontferming zal betonen aan de zondaren. Het gaat om de spanning

onze

vijanden

in ons leven van recht en liefde. Geen recht zonder liefde; geen liefde zon.
der recht. Het één zowel als het ander is een caricatuur en daarom geen
dienst aan God en de naaste.
TLJ ier zitten wij midden in de moeilijkheden van de concrete toepassing.
-^Alléén, wanneer wij een sterk geestelijk leven hebben, alléén, wanneer wij dagelijks uit Christus leven, zullen wij zien welke houding wij
moeten aannemen tegenover de politieke delinquenten. Die houding zal
niet gelijk kunnen zijn, omdat de delinquenten niet gelijk zijn, en omdat
de situatie telkens weer anders is. Maar dit leert Christus ons zeker ten
aanzien van onze voormalige vijanden, óók wanneer ze naar hun mentaliteit nog vijanden zijn; Hebt Uw vijanden lief. Dat wil niet zeggen:
Vindt ze allemaal aardig, of je moet al die zonden niet zo erg vinden,
of er behoeft geen recht te geschieden. Neen. het wil zeggen: Hebt ze
lief, d.i. voelt en aanvaardt Uw verantwoordelijkheid tegenover hen als
naaste, en zoekt het goede voor hen.
Dat goede, dat waarachtig goede, is allereerst een geestelijk goed, een
recht-staan tegenover God met als gevolg een recht-staan tegenover ons
volk en de wereld.
Dat wil zeggen, dat wij uit liefde de onbekeerde Nazi-man het recht Gods
moeten aanzeggen, opdat hij de grootste weldaad van de vergeving der
zonden uit Gods handen kan ontvangen.
Deze Openbaring der liefde zal zeker door vele onbekeerde Nazi-mensen
verkeerd verstaan worden, n.1. als een soort farizeïsme van onze kant,
alsof wij ons zo schoon en rein gevoelen tegenover God en mensen. Wij
zullen deze dingen in de diepste ootmoed moeten zeggen n.1. in het besef,
dat wij met minder genade dan de grootste zondaren niet toe- kunnen.
Dat wil ook zeggen, dat wij de grootste tegemoetkoming en erbarmen
moeten bewijzen ten aanzien van de schuldverslagenen, zoals Jezus dat
op ontroerende wijze deed. Dat zal veel zelfverloochening en offerbereidheid vragen, omdat „onze natuur" anders reageert dan Christus' Geest
in ons. Niets kan ons meer helpen om de vijanden lief te hebben en voor
hen te bidden, dan een geestelijk verstaan van het mysterie van Kerstfeest. Hier worden alle verhoudingen op de laatste ernst gezet. Hier
vallen alle relativiteiten weg. Hier gaat het over het komen van God
in Zijn Zoon Jezus Christus tot een afgevallen wereld. En ten aanzien
van het hemels Koninkrijk, zijn wij als zondaren allemaal verraders. Wij
zijn allen opstandelingen tegen God, die samengewerkt hebben met de
duivel. Wij hebben de vijand over de grenzen van Gods heilig grondgebied
gehaald, en wij hebben met de duivel gecollaboreerd. En nochtans is God
de Eerste geweest om de minste te zijn en ons dood-schuldigen op te
zoeken met het onverdiende heil, dat Zijn Zoon met de prijs van Zijn
bloed moest verwerven.
LA at is de zin van Kerstfeest. Feest, bevrijding en vergeving schenkt
■'-'het Kind van Bethlehem ons in een wereld verloren in schuld. En
als wij dan nooit vergeten onze afkomst, onze geestelijke afkomst, ons
vijand-zijn-van-God, en wij mogen door een waarachtig geloof roemen
in Zijn onverdiende liefde, dan zullen wij onze houding tegenover de
politieke delinquenten terugvinden in Christus. Elke keer, dat Jezus ons
concreet zegt: „Hebt Uw vijanden lief", zullen wij „neen" zeggen, indien
wij nog nooit waarachtig Kerstfeest hebben gevierd. Maar indien wij
weten, waarom Jezus op aarde, in het door de duivel bezette gebied
kwam, en hoe Jezus ons als collaborateurs van de duivel gevonden heeft,
dan zullen wij liefhebben „gelijk Hij ons heeft liefgehad".
,
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TvTu hij 't bospaadje uit is ligt de hei voor hem,
^ wijd en blinkend wit. Het zachte geruisloze
sneeuwen heeft opgehouden en de zon kiert
even door een slordige scheur in het zilvergrijze
wolkendek. Blauwe schaduwplekken liggen op
de witte hei en de stilte is hier zuiver en ongerept. Langs 't dichtgesneeuwde karrepad loopt
hij verder. Moeizaam gaan is het hier in de
hoge sneeuw. Ginds, achter dat grillige groepje
juniperus weet hij 't kruis te staan, 't Zal nu
wel fantastisch ondergesneeuwd zijn. De jeneverstruiken zijn tenminste net een troepje
saamgedrongen nieuwsgierige toeschouwers met
witte schoudermantels om. Hoe vaak was hij,
Henk, nu dit paadje al gelopen! Soms had hij
zich voorgenomen, er niet weer te komen, maar
't was net of die plek hem onweerstaanbaar
trok en hij elke keer in zelfkwelling weer toegaf.
„Hier viel als slachtoffer van de Duitse terreur
Johan Hulstman."
„Den vaderland getrouwe", was, behalve de
datum alles wat er op stond. Maar niemand
wist wat die dode, starre letters elke keer in
hem wakker maakten. Eigenlijk was het dom
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„Was hef familie van U?"
van hem om nu deze 24ste December er nog
weer heen te gaan. Het hei-landschap was een
prachtige kerstkaart, waaraan alleen de roodbelinte sparrekegels en de beierende klokken
ontbraken en dat tartehde kruis scheen niets
met die serene vrede te maken te hebben. Dat
sprak immers van haat en onvrede, van....
Met een schok blijft Henk stilstaan. Bij 't kruis,
tegen de jeneverbesstruiken staat iemand. Een
meisje. Ze heeft haar handen diep in Haar
mantelzakken geduwd. Op haar ene schouder
ligt een dot sneeuw, van een tak gevallen. Haar
gezicht is in-bleek. Ze schijnt alles om zich
heen vergeten te hebben. Ze merkt hem niet
eens.
Henks gedachten gaan snel.
Heeft Johan een meisje gehad? Hij heeft daar
nooit wat van gehoord. Een zuster of nichtje
kan 't niet zijn, dan moest hij haar kennen

Geed

Maar wat deed ze dan hier in die eenzame
sneeuwwoestijn! Wie ter wereld nam de moeite
om zo'n eind te lopen als er geen noodzaak
was. — En hij zélf dan? Ze kijkt hem aan. Haar
donkere ogen vragen. Maar toch niet meer dan
die van Henk zelf. Er komt iets van weerzin
in hem op. Wat had dit vreemde kind met zijn
vriend te maken? Zijn stem klinkt niet eens
vriendelijk als hij vraagt: „Een kennis van U?"
Ze wacht even met antwoorden. Dan schudt
ze langzaam nee. „Toch zou ik heel graag
wat van hem willen weten", zegt ze dan bijna
schuchter.
Met enige tegenzin moet Henk toegeven, dat ze
een lief gezicht heeft en er heel chic uitziet.
Maar nog klinkt zijn stem gereserveerd als hij
zegt: „Waarom?"
Komen er nu tranen in haar ogen?
Ze geeft geen antwoord, maar weer vraagt ze
schuchter: „Was 't familie van U?" En nu
zwijgt Hénk. „Familie", wat was dat eigenlijk
een belachelijk zwak woord. Johan was veel
meer dan familie. Hij voelt dat ineens heel
sterk nu. —
Rondom hen is de onwezenlijke stilte van het
zuivere kerstlandschap en de zwijgende eenzaamheid wekt een wondere vertrouwelijkheid.
Langzaam begint hij te spreken.
„Neen, 't was geen familie van mij. Wij hebben samen illegaal gewerkt, samen lief en leed
gedeeld, we zijn samen gearresteerd, we zijn
samen verhoord, we zijn samen getrapt en
gepest, we hebben samen gebeden en we zijn
samen ter dood veroordeeld. Dat is wat anders
dan familie te zijn." Hij kijkt nu het meisje
even heel doordringend aan. Dan gaat hij weer
verder.
„Die zonnige lentemorgen waren we ook samen. We liepen naast elkaar. De moffen hadden ons niet gebonden. Waaróm ook. Er liepen
immers vier gewapende SS-ers voor ons en
vier achter ons. Het was zo morgelijk mooi in
't lentebos. De struiken liepen al uit eh ik
hoorde 't zachte fitisliedje. 'n Houtduif koerde
ergens van uit de takken en ik róók de lente.
Naast me ging Johan. We wisten, dat het onze
laatste gang was. Ik zag zijn gezicht. Het stond
zo verheven. Het was, als zag hij over die vieze
koppen van de Duitsers heen, zó in de hemel.
En 'k weet niet hoe het kwam, maar ineens
voelde ik me zo alleen en kreeg ik zo'n drang
om te leven, dat ik zonder nadenken plotseling in 't struikgewas sprong en als bezeten
wegholde. Toen barstte de hel open. Het stille
bos was ineens een orkaan van geweld. Het
regende schoten; takken en bladeren stoven om
me heen. Ik kende het bos op mijn duimpje,
sprong in een diepe greppel, rende achter een
heuvelrijtje langs en — 't is haast niet te geloven — maar ik ontkwam.
De, Here heeft je bewaard, zeggen de mensen,
maar ik wéét niet.... '
Henks stem is zacht geworden, 't Is of hij nu
tegen zichzelf praat en 't meisje vergeten is.
De scheur in de wolken is weer dicht geschoven en langzaam vangt het sneeuwen weer aan.
„Ik wéét het niet.... Ik had een heftige hoop,
dat Johan ook weggevlucht was en tegelijk
wist ik, dat hij dat tóch niet gedaan had.
Later, toen ik in Brabant ondergedoken
was, hoorde ik van zijn dood. Pas na de
bevrijding kwam ik hier, in Canadees uniform,
terug. Ik vond dit kruis en 't was of me de
keel dichtgeknepen werd. „Den vaderland getrouwe" stond er.... en ik dan? Ik heb gezworen om de verrader te vinden, die ons in handen van de moffen gespeeld had. Ik had hem
hier bij dit kruis, de hersens willen inslaan, ik
had.... ja, ik weet niet meer, wat ik allemaal
wou. Ik had Johan alléén laten sterven — ik
was gevlucht — ik zou 't weer góéd maken,
door die dader te vinden. Ik heb hem niet gevonden, 't moet een blonde jongen geweest
zijn, die bij de politie was. Dat is alles wat ik
te weten kwam. Nu heb ik de hoop opgegeven.
Johan is dood. Alles is zo onherroepelijk. Maar

dit kruis verwijt me alles elke keer weer. Ik
geloof, dat 'k die verrader niet genóég gehaat
heb."
Henk zwijt abrupt. Hij ziet het meisje weer
voor zich staan. Haar ogen staan groot in haar
nu nóg witter gezicht. Dan vraagt hij: „Kende
U hem?"
Even trekken haar lippen krampachtig. Dan
begint ze zacht te praten.
„Ik kende een jongen, ik hield van hem. Hij
deed zijn best en maakte promotie. Toen kwam
de oorlog. En toen koos hij de verkeerde kant.
De promotie was hem in zijn hoofd geslagen.
Wat heb ik met hem gepraat, hem gesméékt er
mee op te houden. Op een avond heeft hij afscheid genomen. Hij was druk en gejaagd. Hij
moest naar dit dorp. Hij had een samenzwering ontdekt en wanneer hij dit aanbracht zou
hij een geweldige bevordering krijgen...."
Haar stem wordt nu heel zacht, alsof ze moeite
heeft verder te gaan.
„We hebben er ruzie om gekregen. Hij is zonder groeten heengegaan. Ik heb hem nooit
weer gezien....
Later hoorde ik, dat hier twee jongens waren
doodgeschoten. Die moet hij verraden hebben.
Hij is zelf later met Nederlandse SS-ers gesneuveld. Vanmiddag moest ik hier in de buurt
wezen. Ik heb 't kruis gevonden. Alles is nu
zo onherroepelijk. Dit kruis is een schreeuwend verwijt. Ik geloof, dat ik mijn jongen niet
genoeg heb lief gehad."
Dan zwijgt ze. Haar ogen staren naar 't eenvoudige kruis, dat alweer wit bestrooid is, door
de fijne sneeuw.
In Henk stormt het. Nu weet hij éindelijk, wie
de verrader is en tóch.... er is geen voldoening .... alleen een nameloze, onvulbare leegte.
Rondom wordt de wereld kleiner door de neerdwarrelende sneeuw.
En witte Kerst....
En dan.... wonderlijk — ineens schouwt hij
alles met andere ogen.
Christus.... ja. Dié had genóég liefgehad....
Die was getrouw geweest tot in de dood....
Die had met liefde zijn vijanden overwonnen ....
„Die voor ons gestorven is, toen wij zijn vijanden waren" —
Ja, Christus had volmaakt liefgehad. Dat hij
dat nooit eerder Zo diep had ingezien, dan nü
dit meisje dat zo zacht gezegd had.
Hij kijkt haar aan.
Denkt zij nu het zelfde?
En dan zegt haar stem, die geweldige waarheid
in heel simpele woorden „Het Kerstkind maakt
alles goed."
* * *
De korte wintermiddag neigt ten einde. Het
zilvergrijs van de lucht is verdicht tot loodgrijs.
Nog stüift de fijne sneeuw onhoorbaar boven
de heide.
Wacht deze eenzame wereld nu op het wonder
van de kerstnacht?
Samen wandelen ze zwijgend naar 't dorp.
Als een stille getuige blijft hét kruis achter.
Morgen is 't Kerstfeest en 't Kerstkind maakt
alles goed.
J. W. DE VRIES.
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Edelingen

Wy edelingen, bly van geest.
Ter kerke gaen op *t hooge feest
Den eerst geboren heiland groeten,
En knielen voor de kleene voeten
Van 't kind, waer voor Herodes vreest;

HERDERS...
■p n het zal weer Kerstfeest zijn.
Maar we treffen het van 't jaar niet met Kerstmis. Kerstmis op Zaterdag en
Zondag. Dat betekent maar een halve dag extra vrij. Niets aan dit keer, hoor.
Als het op Donderdag en Vrijdag valt kun je er zon gezellig week-endje van
vier dagen van maken. Daar doe je nog eens wat mee. Maar van 't jaar lijkt het
naar niets. Alleen de directeuren van grote bedrijven zullen wel in hun nopjes
zijn, omdat ze dit keer hun bedrijven practisch niet behoeven stil te leggen.
Och ja, zo praten we allemaal wel eens over Kerstfeest. En dan verwonderen
we ons nog, dat er mensen zijn, die van de innerlijke waarde van Kerstmis
nauwelijks weet hebben.
En toch, van alle Christelijke feestdagen spreekt het Kerstfeest de massa nog- het
meest toe. Daar is een lichte vertedering in de mens, wanneer hij denkt aan dat
hulpeloze Kind in de kribbe. En het verlangen naar de vrede welt als een diep
heimwee uit de mensenziel, wanneer er gezongen wordt van Efratha's veld, waar
de engelen verkondigen, dat er vrede op aarde zal zijn.
We knielen neer naast de eenvoudige herders en voelen ons thuis bij hen. Och
ja, als er meer zulke mensen op aarde waren, dan zou het nog wel eens vrede
op aarde kunnen worden. Zij hebben" geleerd zorg te hebben voor hun schapen.
Hitte, koude noch gevaar houden hen af van het vervullen van hun taak. Zelfs
's nachts houden ze de wacht.
En daar zijn de wijzen van verre, de Koningen. Ze voeren geschenken mee. En
die geschenken zijn voor wat arm en naakt is. En daarvoor knielen ze neer.
Geen leger vergezelt hen en de boze bedoelingen van Koning Herodes zullen in
hen geen medewerkers vinden.
Ja, het Kerstfeest is een heerlijk feest, als we het heden vergeten en bij kaarslicht
en dennegeur wegglijden in zoete gepijnzen.
Maar koud en hard komt weer de werkelijkheid ons wekken, verscheurend elke
vredesdroom.
Hulpeloze kinderen. Ze zijn er vandaag de dag meer dan genoeg. De UNAC
heeft gepoogd iets voor hen te doen. En er zullen er wel wat geholpen kunnen
worden. Maar voor duizenden, voor millioenen is er geen hulp en geen uitkomst.
Met al ons geroep om vrede en ons geploeter ervoor kunnen we nog niet eens
ervoor zorgen, dat er geen hulpeloze en ten ondergang gedoemde kinderen meer
zullen zijn.
We kunnen wel van vrede zingen, maar onze schrale stemmen worden overdonderd door de machtige massazang, dat oproept zich ten laatste male tot de
strijd te scharen. Daar is een beangstigende dreiging in. Het bruist op als een niet
te keren zondvloed.
En dan de herders. Zijn ze er nog wel, die stille in zichzelf gekeerde lieden,
die zo dicht bij God en de natuur leefden? Gesloten en stroef, maar trouw en
oprecht, dienend in ootmoed en wijsheid.
Wc denken dan aan die Duitse schaapherder, die opgeroepen werd zijn kudde te
verlaten en mensen achter prikkeldraad bijeen te houden. Hij liet zijn schapen
achter op de wijde Duitse heide. Hij nam zijn plaats in bij de slagboom van Kamp
Amersfoort. En hij hoedde zijn kudde, met vuurwapen en knoet.
De Wijzen en Koningen van onze dagen, komen ze ook van verre om geschenken
te brengen en te aanbidden? O, we hebben ze* van nabij meegemaakt, die reizen.
Maar het waren nooit geschenken, die ze brachten. Dood en verderf was in hun
gevolg. Ze wilden wel aanbeden worden. Maar voor aanbidding restte hun geen
tijd.
*
Och, het Kerstverhaal is ook ai zo'n oud verhaal. En het is ook al zo lang
geleden gebeurd, dat we maar moesten ophouden met altijd weer willen vasthouden aan die Vrede op Aarde, die nooit komen zal.
Is dat lied van de Vrede eigenlijk al niet in de kiem gesmoord? "Was het Vrede,
toen Herodes de zuigelingen van Bethlehem liet doden en het Kindeke en zijn
ouders als ballingen moesten uitwijken? Was het vrede, toen Schriftgeleerden en
krijgslieden samen uittrokken om Jezus te vangen, nadat hij verraden is door één
van Zijn naaste medewerkers? En komt de Vrede, als Jezus aan het Kruishout
sterft en daarmede alle hoop op Zijn Koningschap in de harten van zijn discipelen
dooft?
Hebben wij met Hem te doden niet de Vrede, die de Engelen ons beloofden,
verspeeld? Hebben wij door het doden van de Vredevorst ook de Vrede niet
verworpen?
♦
Zo moet het wel schijnen voor hem, die niet verder komt dan de Kribbe van
Bethlehem en de Vrede-zang; die over de kribbe al de schaduw van het kruis
ziet vallen. En achter dat Kruis de dood.
^
Daarom is de viering van Kerstmis voor velen zo leeg en zo hol. Omdat zij niet
weten van het geopende graf op de Paasmorgen. Omdat zij wel zien hoe het
licht van Bethlehem verbleekt, maar niet hoe het licht van de Geest op de Pinkstermorgen er voor in de plaats treedt.
Daar is een Vrede, die alle verstand te boven gaat. Een Vrede, die niet vliedt
voor krijgsrumoer noch marteling. Het is de Vrede, die onze vrienden gesmaakt
hebben in de achter ons liggende jaren, toen men hun lichaam folterde, doch hun
geest de Vrede Gods vond.
De valse herders dezer aarde mochten hen doen nederliggen tussen het prikkeldraad
en hen wonden waar ze maar konden, daar was een andere Herder, die hen
leidde in het land van de grazige weiden, waar de waterstromen ruisen, waar
alle pijn, moeite en angst van hen afgevallen zijn.
Want Hij is de ware Hérder, Die Zijn leven stelt voor de schapen. En dat heeft
Hij gedaan voor al Zijn schapen. En daarmede de Vrede voor ons verworven.
AD,

van

Het kind waer voor een starre rijst.
Die Wijzen met haer straelen wijst
De donkre plaets van zijn geboorte.
En leit hen binnen Davids poorte,
Daer d'allerhooghste 't laeghste prijst.
Het Oosten offert wieroock, goud
En myr, tot "s levens onderhoud
Van hem, die neergcdaelt van boven,
In 't arme Bethlem leit verschoven.
Hoewel hy alles heeft gebouwt.
't Gevogelt, dat op wiecken zweeft
Zijn nest, de vos zijn holen heeft,
En woont in bergen en in bosschen:
Een stal van ezelen en ossen
Den schepper naulix herbergh geeft.
De kribbe hem een wiegh verstreckt.
Die 't aerdrijck met den hemel deckt.
En elleck dier bestelt zijn voeder.
O kind, ghy zijt, gclijck uw moeder.
Met pracht noch hoovaerdy bevleckt.
Hier voert de necrgedaclde God
De trotze weereld om met spot
In zijn triomf, tot smaed der hoven:
Hier voert hy 't nedrigh harte boven
Met hem, in 't onverwinbre slot.
Hier schuilt dat godlijck aengezicht,
Waeruit de zonne schept haer licht,
E" alle starren glans en luister
Hi«t le't hy zonder glans in 't duister,
Q ie englen tot zijn' dienst verplicht.
Des hemels reien wiegen hem
In slaep met hunne zoete stem.
Die noit van vaeck en was beschoten,
En weckt het hoofd van alle grooten,
In 't koningklijck Jerusalem
Augustus Rijck verliest zijn eer:
De Roomsche scepter reickt niet veer:
Het Oost versmaed Latijnsche naemen:
Macr dees beheèrscht het al te zaemen,
Oock daer de zonne neemt haer' keer.
De hemel, 't aardrijck en de hel
Die luistren scharp na zijn bevel.
En ziddren voor dc zuivre wetten,
Die hy door visschers Jaet trompetten.
En biaezen over duin en del.
De doecken daer dit kint in leit
Is 't purper'van'zijn majesteit,
Waer in de harders hem aenschouwen.
Dien God de zielen komt vertrouwen,
Gelijck van ouds was toegezeit:
Dat God zijn kudde weiden zal.
En hoên voor ramp en ongeval.
En na'et verdwaelde schaepken vraegen,
En dat op zijne schouders dracgen
Met vrcughd by 't overigh getal.
Hier is de wijsheid ongeacht;
Hier geld geen adel, staet noch prachf
De hemel heeft het klcen verkoren.
Al wie door ootmoed word herboren.
Die is van 't hemelsche geslacht.
Ghy die der vorsten harten leit,
Gelijck een beeck, en schift en scheid
Het licht van dicke duisternissen;
Laet den tyran zijn' aenslagh missen.
Die den onnooslen laegen leit.
JOOST VAN DEN VONDEL
'
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solöAten-keRSt,feest
'oor ieder, die niet in Indië geweest is,
blijft dat land een mystieke grootheid. En
zo moet dat ook zijn, want als men er niet
geweest is en toch denkt het te kennen,
komt er narigheid van.
Zo onbekend en mystiek als het begrip Indië ons
;.moge zijn, het Kerstfeest kennen we terdege als bij
: uitstek een feest van de koude landen, waar dennen
groeien op het zand en sneeuw valt in de winter.
Ga nu die twee combineren: Indië en Kerstfeest en
U kunt niet bevroeden wat er uit voortkomt!
Trouwens dat kunt U hier in Holland niet, maar
dat konden wij in Indië evenmin.
; 's Avonds is het wel vroeg donker, zo omstreeks
'zeven uur, en fel gloeien de sterrenogen in het zwart
van de hemel
maar ondanks de regentijd met
z'n vaak oneindige buien, is het toch nog warm.
. Overdag althans, maar in de lage streken ook in de
ïavond en de nacht.
" Toch kunt U zich nog denken hoe de mensen in de
"kerstweek de huiselijkheid zoeken en zich proberen
.terug te denken in de vertrouwde sfeer van het
ouderhuis in Holland. Dat geldt dan echter alleen voor
de burgers, die hun gezin in Indië hebben of althans
■ hun huis.
Zij waren vroeger in staat van hun Kerstfeest iets
te maken en zij deden dat ook.
Heel anders staan onze soldaten ervoor.
Een eigen huis hebben zij niet en een gezin nog veel
; minder.
Hun onderdak varieert van de geweldige betonnen
zalen van een leeggesloopte fabriek tot een kamponghuisje van bamboepalcn, atopdak en bilik-wanden.
Zo is het er tochtig, ongezellig wijd, zonder enig
privéleven, zonder eigen plekje, met alleen een eigen
veldbed en klamboe, het is er nauw en glibberig op
de lemen vloer, waar — dan hier, dan daar •— de
regen door het lekkende dak siepelt.
En ja, wat wilt u: hoe kan je een tafel gezellig
maken als je uit je mess-tins moet eten en er niets te
dekken valt bij gebrek aan linnen, aan wit papier
en tafelzilver.
Hoe wil je het huiselijk hebben als een derde van de
makkers bruin van klevende modder van een patrouille thuis komt en anderen in hun gummi-jas in
de stralende regen op wacht staan?
Er zijn wel cantines, ja geprezen zijn die cantines,
waar stoelen zijn en kranten, tafels en glazen om uit
te drinken.
•
Maar — hoe U 't nu keert of wendt — het Kerstfeest moet toch gevierd worden al is het einde van
't jaar ook nog zo droefgeestig en de „sfeer" nog
zo moeilijk te henaderen.
Wat een energie wordt daaraan besteed.
Er moet gezamenlijk gegeten worden en
goed! De
fourier moet met. extra-blikjes te voorschijn komen
en er moet gezorgd worden voor tafels op schragen
•— voor borden en bestek (weet U waar ze 't vandaan halen? Ik niet!).
De tjemara's zullen ze plunderen om wat groen te
hebben en de commandant zal spreken
de pater
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en de dominéé moetèn ook even komen als ze niet
net ergens anders dienst moeten houden. Er zullen
voordrachten worden, gehouden en de alom tegenwoordige guitaar-vittuoos zal droefgeestig duimstrijken over z'n snaren en met keelachtig kwelen
en zingen van de /„Klamboe, waarin hij ligt te
dromen."
(
Ook wordt er aan Kerstliederen gedacht, waarbij het
„Stille nacht" gemakkelijk favoriet is.
Dan wil ik niet vergeten, dat er kerkdiensten gehouden worden, Kerstwijdingen georganiseerd en
Kerstavonden gevierd' in cantines en Militaire Clubhuizen.
Een Kerstdienst is er door Radio-Welfare Semarang
uitgezonden, speciaal voor de buitenposten bestemd,
waarvoor een gemengd koor en een kinderkoor van
de Padvindergroep medewerking verleenden.
Ja, we wisten, dat het Kerstfeest was en we konden
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ook vertellen en horen wat de betekenis daarvan is.
Er is gebeden en gezongen evengoed als er gegeten
is en er gezelligheid gemaakt werd. Maar het was
en bleef in dat Indië, ver van huis, een soldatenKerstfeest met alle improvisatie, die daarbij onontkoombaar is. Een Kerstfeest in povere beperking,
onder spanning en met onbetaalbare humor, maar
vooral met veel verlangen naar de onbereikbare
huiselijke kring in Holland.
Een Kerstfeest, dat werd ingezet met het uitdelen
van het NIWIN-pakket en waar veel werd verwacht van
de Veldpost.
Zo was het ook in de buurt van Plantoengan op de
Noordhelling van de grote bergketen die van West
naar Oost over Java loopt.
Plantoengan is daar één der laatste posten op de
Status-qud-lijn, waar een detachement Hollandse
jongens was gelegerd. Ze hadden 't daar niet breed,
want ze waren zo maar wat in de Kampong gezet,
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moesten zware dienst doen en waren van een normaal contact met' de meer militair bezette centra
verstoken omdat er enkele bruggen in de weg door
door de extremisten warén opgeblazen. Alle materiaal
moest naar hen gedragen worden, waarbij de dragers
op één plaats een vrij wilde kali moesten oversteken.
En al wat voor het materiaal gold was ook van
toepassing op hun levensmiddelen en de Veldpost:
't kwam meer dan eens doornat in het kampement
Plantoengan aan.
Onder zulke omstandigheden wordt dan aangepakt,
want „je bent Generaal of je bent het niet."
Zo werd de Genie te hulp geroepen, waarvan één
peloton van een Veldcompagnie de brug over de
kali moest herstellen.
Toen naderde al Kerstdag 1947. Naderde die wat
droefgeestige dag, waarop je je geliefde zo heel erg
mist en de vergelijking van een Hollandse huiskamer
met een kamponghutje echt ten nadele van dat hutje
uitvalt. En met die Kerstdag kwamen ook de verwachte Kerstpakketten naderbij.
Daarom hebben die O.V.W.-ers der Genie daar hard
aangepakt! Ze werkten door in ploegen, want, zeiden
ze; die brug moet klaar, want onze kameraden daarboven mogen geen Niwinpakketten krijgen, die doorweekt zijn in de kali! Ze hadden recht op 3 dagen verlof die Genisten. Verlof dat ze bij hun onderdeel in
de stad mochten doorbrengen. Dat betekende; naar de
kerk, naar de cantine, naar de bioscoop
maar
neen, ze werkten dóór
want de brug moest klaar
op Kerstdag voor het transport van de Veldpost,
't Werk liep echter wat tegen en de brug kwam op
24 December niet klaar. Toen hebben ze er ook nog
de 25ste aan gewerkt
tot'ie af was!
Die Kerstmorgen arriveerde daar een aalmoezenier bij
de ploeterende mannen en bood hun aan voor hen
een H. Mis te lezen „omdat het toch Kerstdag was".
Nee, pater, zeiden ze... nu geen H. Mis om 't Kerstfeest
te maken, dit is ons Kerstfeest: die brug maken voor
de Veldpost van onze kameraden in Plantoengan..
Helaas heeft de veldprediker niet zo'n échec kunnen
lijden als de aalmoezenier, want een veldprediker was
daar toen niet.
AI waren er van ons, die letterlijk dag en nacht preekten, alles afdoen was een veldprediker niet altijd mogelijk.
Eén reisde met de aalmoezenier en een dubbelmannekwartet vanaf 4 uur op de eerste Kerstdag tot 's avonds
8 uur op de tweede Kerstdag. Toen hadden ze langs
een traject van 800 K.M. al hun mannen gesproken,
met hen gelezen, gebeden, gezongen.
Dat moest ik U kunnen laten zien: een kerk met
enkele honderden gebruinde snuiten
hier en daar
een Ambonees of Chinees en tussen
allen stil van
aandacht. Want
ook hun geldt het Evangelie
van de Heiland der wereld:
Ziet, ik verkondig U grote blijdschap, dat U
heden geboren is de Zaligmaker,
Christus de Heer

VREDE EN OORLOG
Aan de Militairen in Indië.
Men zegt wel eens, dat we van 1939 tot 1945 eigenlijk geen Kerstfeest konden vieren, omdat de oorlog zo fel contrasteerde met het „vrede op aarde".
Nu, dan is het na 1945 maar van korte duur geweest, dat het Kerstfeestvieren
wel zinvol was, want de oorlogsfanfares schetteren op vele fronten en in de
naam van verheven idealen vallen iedere dag talloze soldaten.
Nederland is aan dat „vredig" Kerstfeestvieren zelfs niet toegekomen, want van
1945 af staan onze soldaten in Indië op de bres voor orde en recht onder de
bevolking, en velen lieten er het leven voor.
Is het niet een bespotting, dat we het „yrede op aarde" gaan zingen, terwijl
drie jaar na de beëindiging van de vorige wereldoorlog, de schermutselingen
van de volgende alweer in volle gang zijn over geheel de wereld? Neen, neen,
lezer, dat is geen bespotting; dat gezang is juist de enige mogelijkheid van
vandaag.
De vraag is maar, wat men onder die vrede verstaat. En daartoe moet men
naar Gods Woord, want daarin staat het; Vrede op aarde. Niet uit wat de
mensen er in hun fantasie van maken, maar uit dat, wat God ervan gezegd
heeft, is de zin van dit Woord te verstaan. De fantast doet aan bronvervalsing. Hij wil, dat er geen oorlog meer op aarde zal zijn en zo wil hij het
Kerstfeest zien, maar hij vergeet, dat er dan allereerst geen oorlog meer in zijn
hart moet zijn. Wie zijn hart kent, weet, waar de oorlogen vandaan komen.
En wie de Bijbel leest, leert, dat 't in het „Vrede op aarde" allereerst om de
harten gaat. Harten, die geloven in de komst van Gods Zoon op aarde en in
Zijn reddend werk voor verloren mensen en een verloren wereld.
Wie zijn zelfrespect in. stand wil houden en zijn fantasie over het Kerstverhaal
de vrije loop laat, zegt, dat de mensen (vooral de anderen en met name de
hooggeplaatsten) geen oorlog meer moeten maken en dat we dan weer „vrede
op aarde" kunnen zingen. Nu er ondanks die fantasie oorlogen zijn en blijven
en steeds veelvuldiger voorkomen, weet hij er geen raad meer mee en mokkend
weigert hij Kerstfeest te vieren om er dan maar een [eest zonder meer van te
maken, met presentjes vooral. Daarna nog wat sentimentele weemoed met het
Oudejaar en dan maar weer alles vergeten en met nieuwe moed beginnen
met de fantasie.
Wie naar de Bijbel luistert, weet, dat hij zelfs achter een mitrailleur het „vrede
op aarde" kan zingen, als hij het eigendom is van de Redder der wereld. Want
dan is er vrede in zijn hart. En hij weet, dat dft het begin is van de weg,
waarop de oorlog een einde moet nemen. Hij begint niet bij het eind, bij de

consequentie: de oorlog: hij begint bij het begin, bij de oorzaak; zijn hart.
Daar blijft dan wel een schrijnend contrast. Vrede in zijn hart, hij kan zingen;
oorlog in zijn handen, hij moet schieten. Wie zal het ontkennen? Maar zij, die
voor Hem kiezen. Die gezegd heeft; „Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt", komen niet geheel en de anderen komen in het geheel niet. Daarom
zullen er altijd oorlogen zijn.
Wie de oorlog disqualificeert, omdat hij het „vrede op aarde" wil zingen, fantaseert een vals lied. Wie inziet, dat het „vrede op aarde" de oorlog, als een
bestrijding van internationaal onrecht rechtvaardigt, zingt er een Bijbels lied
mee. Een harde waarheid. Maar als de wapens recht en orde herstellen, dan
herstellen zij het frame, dat Christus eist, en dat Hij gebruikt om vrede in
harten te brengen.
In Indië zijn gewapende Nederlandse jongens geroepen om recht en orde
aldaar te bewerkstelligen. Misschien staan zij op wacht om de sluipmoordende vijand te weren; misschien rekenen zij af met een terreurgroep; misschien
zullen zij spoedig voor omvangrijker acties geplaatst worden.
Ver van huis, waar het altijd goed was Kerstfeest te vieren, moeten zij zich
door die laatste dagen van het jaar heen slaan. Ze hebben heel wat weg te
bijten, als ze aan vrienden en familie denken, aan het stille feest rondom de
kerk, misschien ook aan het luidruchtige feest rondom het Rembrandtplein.
Alles beter, dan de gevaarlijke rimboe en de saaie dessa.
Toch kan men ook daar Kerstfeest vieren; niet zo luidruchtig, maar dat is ook
geen voorwaarde, integendeel; Kerstfeest is een stil feest. De blijdschap van
dit feest is in de stilte ervan, die op het hoogtepunt maar. even onderbroken
wordt door de jubel van het: vrede op aarde. Of het nu in de kerk is of in de
dessa, in het concentratiekamp of drie hoog achter, overal kan men de kribbe
van Bethlehem gedenken, het wonder van Gods liefde vieren.
Zo ogenschijnlijk behoeft men de jongens in Indië met Kerstfeest niet te benijden. Dan nog maar liever wat beschaafd plezier in een restaurant of wat
onbeschaafd plezier in een andere gelegenheid. Maar de schijn bedriegt. Het
Christusfeest heeft alleen zin, als het om Christus gaat en alle franje leidt ons
van Hem af. Hoe gaarne wij de soldaten ook zouden gunnen, dat ze thuis, in
de familiekring, het Kerstfeest zouden kunnen vieren, het kan zijn, dat sommigen achteraf dankbaar zijn, dat ze ditmaal net als de herders in het veld
alleen maar in beslag genomen worden door de blijde boodschap. We wensten
wel, dat al onze militairen dit jaar zo'n Kerstfeest vierden. Ze zouden erom
te benijden zijn.
pj. v. R.
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nodig gehad om poolshoogte te nemen, want het volk in het rivierdorp was
gesloten als een bus. Eindelijk had hij het adres gekregen van een man, die
wel bereid zou wezen om hem naar de overkant te brengen. Toen Gosse aan
't ouwe baasje zijn verlangen had kenbaar gemaakt, bleek deze er niet voor te
porren te zijn. Het was veel te gevaarlijk, nu de Feldgendarmerie inspecteerde en maar raak schoot op roeiboten.
Gosse deed alles om het mannetje tot andere gedachten te brengen.
„Ik pas er voor," hield het kereltje hardnekking vol. „Ik ben al wel veertig
keer clandestien naar de andere kant gevaren en nu is het welletjes. Veertig
keer kan het goed gaan, maar de éénenveertigste keer krijg ik misschien
een blauwe boon en daar voel ik niks niemendal voor. Nee, ik doe het niet
meer. Meneer moet maar zien, of een ander hem soms helpen kan."
Gosse gaf het niet op. Een vrouw had hem verteld, dat hij moest volhouden
bij de ouwe Verboom. Verboom deed zich tegenover vreemdelingen onwrikbaar voor, doch dat was slechts tactiek. Hij moest de man murw zien te
krijgen.
Tenslotte gaf het baasje toe. Hij zou het dan voor deze keer nog wagen.
Maar het moest met vijfentwintig pop worden betaald, anders begon hij er
niet aan.
— Zo, je hebt dus al een duizend gulden binnen met die overtochten
stelde Gosse vast. Een moment kwam er weerzin tegen het mannetje met de
pierogen in hem op, doch de overzijde lokte en hij zei dus, ermee accoord
te gaan.
„Dan nog iets," zei het mannetje. „Ik steek pas van wal als het donker is.
Kom dus om een uur of half zes maar terug."
Gosse knikte, hoewel hij het liefst terstond in de roeiboot zou zijn gestapt.
De overzijde wenkte. Had hij ooit zó hevig naar zijn vrouw verlangd als
thans, de dag vóór Kerstmis van het jaar 1944?
Hij was genoodzaakt geweest om te duiken. De distributiekraak, ruim een
half jaar geleden ondernomen, was door een onvoorzichtigheid mislukt. Gosse
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was de dans op het nippertje ontsprongen. In een ander deel van het land
had hij contacten gekregen en daar zette hij nu zijn werk voort.
Ruim een maand geleden had hij Ger beloofd, de Kerstdagen thuis te zullen
doorbrengen. „Thuis" was natuurlijk teveel gezegd. Ze waren al zo vaak
onverwacht bij Ger geweest in de hoop, hem te kunnen inrekenen, dat hij het
niet kon wagen om thuis te slapen. Gelukkig had hij een oom in de buurt
wonen, bij hem zou hij deze Kerstdagen wel onderdak krijgen.
Het bleek overigens moeilijk genoeg te zijn om thuis.te komen. Nu het front
in Brabant de voorlopige begrenzing had gevonden, had de bezetter de overgang over de rivier streng verboden. Slechts op één plaats was gelegenheid
om met een trekpont de rivier over te steken, doch dan werd men door de
Duitsers streng gecontroleerd.
Gosse wilde met Kerstmis thuis zijn, daarom had hij er een rood rugje voor
over om aan de andere kant te komen, — al hoopte hij, later nog eens de
gelegenheid te krijgen om het ouwe baasje te kapittelen over diens vermaledijde hulp tegen betaling van vijfentwintig gulden.
Twee uur lang zwalkte hij door het kleine dorp. Omzichtig passeerde hij de
Duitse soldaten, die in deze kleine gemeenschap het stille leven hadden overrompeld en door buitensporige geruchten hun aanwezigheid hatelijk kenbaar maakten.
Gosse was niet bang, al wist hij pok, geen held te zijn. Maar deze twee uur
van wachten matten hem af en kweekten vrees in zijn hart. Hoevelen waren
er reeds gestrand in het zicht van de haven?
O, hij verlangde naar de overkant, waar Ger was en het kind! Vier maanden
geleden was Melle geboren, maar hij had zijn zoon nog slechts één keer
mogen aanschouwen. Zijn eigen jongen, — o, hij hunkerde ernaar om de
kleine in zijn handen te houden, om het wurm stijf tegen zich aan te drukken
en te zeggen; — Melle, jong, je moet het nu nog met je moeder alléén
stellen, maar dat zal anders worden, Melle! Als de moffen de kraaienmars
zullen blazen, duik ik op om jou en jouw moeder nooit meer te verlaten,
kleine kerel!....
Hemelsbreed was er tussen hem en zijn gezin
slechts een luttele afstand van hoogstens vier
K.M. Vierduizend meter
doch de grimmige
rivier lag er tussen en overal liepen gendarmen
te speuren.

osse was blij, toen het eindelijk schemerig werd en de duisternis tenslotte beschermend rond hem kwam. Om vijf uur was hij
reeds bij het overzetbaasje,, maar de man hield
zich aan zijn woord en stak pas om half zes van
wal.
Er was veel drijfijs op de rivier en dit bemoeilijkte het roeien, zodat het baasje zuchtte en al
spoedig gemelijk verklaarde, dat hij eigenlijk
minstens vijftig gulden had moeten vragen....
Eensklaps werd er geschoten. Hard en droog klonk
het over het water. Gosse hoorde, dat de kogel
op een ijsschots in de buurt van de roeiboot
schampte. Onmiddellijk viel er nog een schot.
Het was duidelijk, dat de Feldgendarmerie het
bootje had opgemerkt, hoewel het toch vrij donker was.
Het oude baasje kreunde.
„Ik heb het gezegd, ik had er niet aan moeten
beginnen," klaagde de man.
Hij hield de riemen omhoog, en liet de boot met
de stroom meedrijven.
Andermaal klonk een schot. Het was een licht-,
kogel en de rivier weerkaatste enige seconden
lang het verraderlijke licht, zodat het was alsof
de roeiboot in een bloedstroom dreef.
„Ik ga terug naar de wal," zei de man, terwijl hij
met alle macht probeerde, de roeiboot te doen
draaien. De ijsschotsen kraakten en bonkten tegen
de ijzeren boothuid.
„Nee," zei Gosse heftig, „ik moet naar de overkant! Afspraak is afspraak!"

ö .—
y
y
y

y
„Je kan praten wat je wil...."
Gosse kon opeens wel huilen van teleurstelling. „Ik moet naar Ger en naar
Melle!...." zei hij opgewonden. „Jij moet je aan de afspraak houden!"
Op dat ogenblik werd wederom geschoten, maar ze hoorden duidelijk, dat
het deze keer van de andere kant kwam, — van de kant, die ze tien minuten geleden hadden verlaten.
„We zitten tussen 't vuur," constateerde Gosse, „je kan niet terug...."
Het overzetbaasje raakte geheel in de war en fluisterde hees;
„Nou zijn we er bij, nou zijn we er bij!.
Toen nogmaals een kogel laag over het water gierde, draaide hij de boot
weer in de richting van de overkant.
Er werd thans van beide kanten vinnig geschoten en Gosse kreeg het nu
ook benauwd. Ze hoorden op de rivierdijk bevelen schreeuwen, het klonk
onheilspellend door de duisternis. Er bestond geen twijfel meer over, dat
de Duitsers de roeiboot moesten hebben opgemerkt. Het oude baasje durfde
de riemen niet meer in het water te slaan, uit vrees, gerucht te veroorzaken. De boot dreef in een schollenveld mee.
Het schieten nam in hevigheid toe, maar geen enkele kogel raakte de boot.
Plotseling hoorden ze het roffelend aanslaan van een motorboot.
„Nou is 't verloren," kreunde de overzetbaas. „Hoor je 't? Dat is de motorboot van de gendarmen.... Die zal ons opsporen en dan zijn we er bij!...."
Door Gosse sidderde eensklaps een hevige angst. In de boot op hét water
voelde hij zich volkomen weerloos, een verloren man, die was overgeleverd
aan een baarlijke vijand. Hij was een slecht zwemmer, als hij in het uiterst
géval een sprong in het ijskoude water zou wagen, tussen het drijfijs, zou
dit zelfmoord betekenen.
Het schieten was nu gedaan, maar het was duidelijk te horen, dat de motorboot zich tussen de schollen door een weg baande naar het midden van de
rivier. Gosse vond dit nog erger dan het schieten.
,
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Opeens zag hij een ster aan de lucht staan. Er ging een schok door zijn
lichaam, toen hij er aan dacht, dat het nu Kerstavond was.
— Kerstavond.... In Bethlehem werd het Christuskind geboren om de
mensen te redden.... maar ik ben verloren!....
De motorboot van de gendarmen plofte de avondstilte in stukken, het geluid kwam nader en nader.
„O, God, breng mij veilig bij Ger en Melle," bad Gosse.
De angst verwarde zijn gedachten, maar het feit van de geboorte van het
Kind, dat kwam in een wereld van schuld, haakte zich vast in zijn brein. De
herders gingen naar dat Kind om het te aanbidden en ook de wijzen togen
ef heen. Zij ondernamen de tocht naar het Kind en hij.... hij deed óók
de tocht naar het kind, naar Mellè!
Plotseling schoot de zekerheid door hem heen, dat zijn tocht niet voldoende
was om het Kerstfeest te vieren. Hij was op weg naar het kind van Ger en
hem, maar hij moest allereerst naar het andere Kind, naar de Zoon des
mensen! Een Kerstfeest zonder de aanbidding van het Kindeke in de kribbe,
was zonder zin, wist hij opeens.
Het overzetbaasje hijgde:
„Ze komen op ons af, we zijn er bij!
"
Inderdaad kwam het motorgeluid nader.
„Heer, laat mjj Kerstfeest vieren!" bad Gosse. En daarop zei hij bijna
dwingend tot de veerman;
„Roeien, man, roeien naar de overzij!"
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Gosse greep een riem en zette zich naast de man op de roeibank neer. „We
zullen 't samen doen," zei hij, toen het overzetbaasje tegenstribbelde. Met
haastige slagen roeiden ze, het werd een bittere worsteling met drijfijs en
stroom.
Het scheen, dat de motorboot was gedraaid en in een andere richting de
rivier afzocht, want het tuffend geluid zakte iets af.
Voortroeiende, keek Gosse naar de sterren en eensklaps wist hij, dat hij
heden zijn Kersttocht deed naar het Kindeke in de stal — en slechts de
liefde van dat Kind zou hem bij Ger en Melle kunnen brengen.
De motorboot verwijderde zich, doch nu begon het schieten weer en andermaal werd een lichtkogel afgevuurd. De gendarmen -schenen het spoor van
het bootje echter bijster te zijn geworden. De stroom had het vaartuigje
ver meegevoerd en nu dreven ze buiten de kogelbaan van de Duitsers. Het
was zaak om zo spoedig mogelijk de wal te bereiken.

T
JL. wintig minuten zwoegden ze om uit een schollenveld te geraken.
Het zweet stond de mannen op het voorhoofd. Het oude baasje verklaarde
telkens, dat hij gek geweest was om aan het verzoek van Gosse te voldoen.
„Ik had moeten weten, dat het veertig keer goed kan gaan, maar dat je de
een-en-veertigste keer een blauwe boon kunt krijgen. Maar dit is de laatste
keer, het is nou welletjes geweest
"
Eindelijk stootte de roeiboot tegen de spekgladde basaltkeien van de overzijde. Ze legden de boot vast, want het oude baasje durfde de terugtocht
niet te ondernemen. Hij zou proberen het tegen de ochtend gedaan te krijgen
om ongemerkt over te roeien.
Ze kropen tegen het talud van de hoge rivierdijk op en dat was een levensgevaarlijke toer, omdat de basalten beijzeld en glad waren.
De veerman zei, dat hij naar een kennis ging, maar eerst wilde hij nog geld
zien. Gosse gaf hem drie tientjes.
„Feitelijk is het te weinig," mokte het baasje. „Ik had vijftig gulden moeten
vragen
"
Gosse greep hem bij de arm. „Man," zei hij, „ik ben zo blij, dat we veilig
aan deze kant zijn gekomen! Ik zou je wel meer willen geven, maar die drie
tienen waren de laatste briefjes, die ik nog op zak had!"
Langs allerlei omwegen en achterpaden ging Gosse door de duisternis naar
zijn huis en het was hem, of een ster hem voorging naar Ger en Melle; en
in zijn hart was een lofzang en een heerlijke vrede vervulde hem, omdat hy
wist, dat hij ging om het Kerstkind te aanbidden — het Christuskind, dat
hem veilig over de rivier had gebracht en dat hem had geleerd, wat Kerstfeest voor de mensen betekent in een wereld van haat en bitterheid.
Ver weg hoorde hij nog vergeefse schoten knallen over de donkere rivier,
— Kerstfeest is een genade, dacht Gosse.'— Het is het licht in de donkere
wereld!
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Over de dijk bij Leeuwen lopen enkele koelen in hun trage slingergang: een jongen
in overall slaat ze met een dun stokje tegen
het achterlijf.
Op de grote, vale rivier stoot een klein
roeibootje slingerend door het water, de logge kop
gaat op en neer door de golving naar de oever.
Traag drupt de regen in een half ingevallen kuil, die
aan de rivierzijde in de dijk is ingegraven. De grond
maakt een nat-zuigend geluid als je erin springt: kil
is het zand dat zwart afgeeft aan de handen.
Het regent altijd als je terugkomt op plaatsen, die
oude herinneringen in zich dragen; maar zo'n lichte
regen doet goed aan en heeft iets verwarmends over
zich. Ze sluit je af van de rest van de wereld en
voert je terug naar voorbije dagen, toen deze kuil
nog niet ingezakt was, maar recht afgestoken wanden had, waarvan hardbevroren stukken afschilferden, wanneer je erin sprong, iedere nacht weer opnieuw om. met rood-open, verruwde vingers aan je
ijskoude stengun gespannen, angstig stil in de donkere winternacht naar de overkant te turen, waar de
vijand nog heerste.
]e werd een heel ander mens in die wintermaanden
van 1944—1945 aan de Waaldijk.
T^\ e regen slaat in koude hardheid over het land
van Maas en Waal en maakt de wegen, die
buiten een boerenkar of fiets nooit verkeer gezien
hebben, bijna onbegaanbaar, als begin October 1944
de eerste compagnie Stoottroepen deze streek, waar
nog practisch niemand van hen tevoren geweest is,
komt bezetten.
Soldaat zijn in deze begintijd, zonder dat er eigenlijk al een leger bestaat, valt niet mee. ]e bent blij als
je aan een grote platte buiskachel kunt bijschuiven
bij de boer, waar je ingekwartierd bent en je rug heen
en weer schuren tegen de rieten stoelleuning om het
vlug warm te krijgen, want een kwartier lopen van
de commandopost door de regen, waarbij je de nodige
keren in een verborgen plas wegzakt, is niet leuk, ook
niet de eerste dagen als het leven nog nieuw en onbekend is,' en zeker niet als je geen winterjas of behoorlijke schoenen hebt. Er zijn veel jongens in deze
compagnie, die weinig méér aan hebben dan half
versleten burgerkleren en een overall — geruime
tijd onderduiken laat zijn sporen na — en ze zijn al
weer blij met een paar klompen, die de boer uit een
vergeten plaatsje in de stal haalt. Ze zitten wel
vreemd in het begin en de natte grond zuigt je klompen vast, zodat je er bijna over valt, maar je loopt
toch weer.
En het slapen in een school, waar de ruiten uitgeslagen zijn door het granaatvuur en de deuren niet
meer sluiten, omdat ze scheefgezakt zijn, waar alles
vuil en verwaarloosd is, omdat er in geen weken
mensen geweest zijn, is ook al niet prettig, en je
kruipt 's nachts wat dichter tegen de man naast je
aan, om het iets ^warmer te krijgen onder je twee
dunne dekens.
Je kleedt je bijna niet uit, om tenminste nog een
beetje warmte te houden en draait van de ene kant
naar de andere, omdat het liggen op de harde grond
pijn doet in rug en schouders.
Het nieuwe leven maakt een ander mens van je, deze
eerste dagen al, ruwer met een tint onwennigs en
harder, maar ondanks alles is de kou en regen toch
goed, omdat je nu een stengun in je koude knuisten
houdt en wacht om de eerste Mof te schieten. Dit
nieuwe leven is heel goed, omdat je er zo lang op
hebt moeten wachten.
T~\ e dijk van Leeuwen tot Wamel is 15 K.M.
lang: voor één compagnie is dit veel.
„Het is dan ook noodzakelijk dat de compagniescommandant de beschikking over een motor of auto krijgt.
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om het contact tussen de posten te kunnen onderhouden."
Deze mededeling uit het dagboek, d.d. 11 Oct. zegt
genoeg, hoé er gepionierd moest worden.
De bevolking mag niet meer op de dijken komen, om
het werk van de posten te vergemakkelijken; de Duitse
scherpschutters aan de overkant schieten bovendien
heel zuiver. Zo komen er alleen nog maar soldaten
op de dijk.
Overdag is het meestal vrij rustig, maar 's nachts
begint het lieve leven, iedere nacht weer opnieuw,
op dit meest vooruitgeschoven punt der Westelijke
flank van de corridor naar Nijmegen. Is er niet het
vuur tegen vijandelijke commando's, die in kleine
bootjes bijna geruisloos de rivier overgestoken zijn,
dan is er toch altijd het leven van de natuur, de

Soms betrap je jezelf erop, geluidloos een liedje te
fluiten, dat je heel lang geleden geleerd hebt, toen
het leven nog anders was. Het is dan alsof je in een
warme huiskamer bent; je bent op zulke momenten
tenminste zeker zo tevreden.

»»

T T et voorterrein, vooral de uiterwaard, is zeer slecht
begaanbaar wegens 'n drassige bodemgesteldheid."
In post twee van dat voorterrein ligt Broekman; hij
is al ver in de veertig en heeft een jongen, die even
oud is als het merendeel in de compagnie. Zijn gebit
is op twee tanden na verdwenen, „maar ook met dat
afgebrande dorp schiet ik nog goed, jongens", zegt
hij, als we hem er iets over zeggen. Het is een van
die donkere nachten, waarin je iemand pas ziet, als
V.

Ende oorlog dreinde in hei land van MAAS en WAAL
r
geluiden van wind, water en struiken, die je telkens
weer angstig doen luisteren.
Voor in de dijk zijn kuilen gegraven ter manshoogte:
door de donkere nacht turen de mannen over het verraderlijke water en luisteren of het geen ander geluid
maakt dan het altijd eendere klotsen tegen de dijk.
Je ogen gaan pijn doen van dit turen en ze worden
stekend rood. Je bijt je nagels af in deze stilte, die je
op hoogspanning houdt. Niets is erger dan in doodse
verlatenheid te wachten, of er misschien een vijand
komt; het water slaat zachtjes onderaan tegen de
wering, en in de wachtposten lig je uren te luisteren.
Soms loop je een paar honderd meter op en neer over
de dijk, langs de scheefgewaaide struiken. En bij het
voortgaan van de winter valt de sneeuw uit de laaghangende grijze, zware lucht in een compacte warreling. Je loopt er doorheen en wordt onzichtbaar opgenomen in de verborgenheid van deze witte mantel,
die alles omhult, het levende en dode. De ijzige
Oostenwind slaat tranen in je ogen en iedere nacht
weer duurt lang, eindeloos lang.

hij een armslag van je afstaat en waarin je louter te
werk moet gaan op het gehoor.
Opeens zet Broekman zijn helm schuin naar achteren,
port de man naast hem aan, zonder iets te zeggen en
steekt zijn kop wat naar boven.
Ergens in het riet, dat boven het water heel zacht
gelijk met de golving heen en weer gaat, op en neer,
vliegt een eend op. „D'r is iets man", zegt hij en door
de donkerte heen voel je zijn gezicht oplichten. Hij
gromt eens heel tevreden en kruipt dan uit de kuil.
om languit op de dijk te gaan liggen, de brengun
voor zich. Intussen stuurt hij de ander naar een boerderij, die laag onder tegen de dijk gebouwd is, om
hulp te gaan halen.
Het is namelijk gebruik, dat twee man de wacht betrekken en de andere vier in een huis dichtbij, half
slapend op een strozak in de schuur of op zolder
wachten op de aflossing, zodat er steeds een reserve
van vier man is, die bi) alarm razend snel de dekens
of het hooi van zich afslaan en meteen klaarwakker
naar buiten gaan, de donkerte in, en waar water en

. . . . één boot met vijl tien moffen . .

dat wordt kermis.

land elkaar ontmoeten -gaan liggen, de hand aan de
trekker.
Zo liggen de zes man en wachten en luisteren.
Na een uur kruipt er een over de natte grond, die
zacht zuigt als je je voet erop zet, naar Broekman
met de mededeling dat ie weer eens aan het ijlen is.
„Ben ik nou stroper geweest of jij", vraagt bij daarop half kwaad, „ik heb gehoord, dat er een eend opvloog en dan is er iets aan de hand, zeker als na
een uur die eend nog niet terug is".
Om goed soldaat te zijn, moet je hier ook de natuur
kennen, alle geluiden van dier en struik en de oorzaak ervan.
Zo'n man is Broekman, dat weten ze en daarom,
wachten maar
nog een half uur
Dan komt heel zachtjes als met de hand voortgedreven een kleine roeiboot naar de dijk. Ze zien haar
pas, als ze vlakbij is, een boot met vijftien Moffen,
dat wordt kermis.
De jongens van de eerste compagnie hebben een
aparte methode tegen deze commando-overvallen. _
Eerst wachten ze tot allen aan land zijn en dan de
boot onder vuur, zodat de- Mof niet meer terug kan.
Broekman pakt zijn bren iets vaster beet en wil dan
vuren
Een vreselijke vloek, het ding weigert. De
Moffen, gealarmeerd, springen direct in de bosjes langs
de dijk en beginnen in het wilde weg te schieten.
De jongens liggen plat midden op de dijk en hebben
geen andere dekking dan de donkerte van de nacht.
Er gillen enkele Moffen, een kreunt zwak na, een
ander vloekt en vurend trekken ze terug, rollen half
vallend de dijk af de boot weer in, en terwijl het ene
deel blijft schieten, roeien de anderen snel weg.
Een van de lui wil, rechtopstaand midden op de dijk,
de volle laag nageven, maar hij wordt neergetrokken.
„Daar in die bosjes", zeggen ze tegen hem, „daar
moet er nog eentje liggen; die kan onmogelijk over
de dijk heen terug komen".
Zo wordt het morgen, vijf uur; het licht werpt door
de grijzige hemel zijn eerste spoor over water en land.
Alles blijft stil, behalve de geluiden van het gewone
leven, ver weg het lichte geluid van een Engelse
Jeep of de heldere klank van een melkbus.
Om zeven uur wordt Broekman, die al enige tijd
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. 4 . . met opgestoken handen.
„Nicht schiessen!" Samen met de enkele Duitse jassen, waar grote, nog kleverige bloedplekken aan zitten, geweren en wat patronen wordt de Feldwebel
bij de Commandopost afgegeven.
Bij de kachel vertelt Broekman, dat ie vandaag eenden gaat schieten. „In de loop van die nacht is verder niets bijzonders voorgevallen", vermeldt het dagboek.
ond de Waaldijk speelde zich het leven van deze
160 jongens af in de strijd om Nederland.
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Kerstmis 1948.
Nu ik een Kerstoverdenking
voor U ga schrijven vraag ik
mij af wat dit eigenlijk betekent.
Ik geloof dit : Op Kerstmis is Jezus
Christus geboren. In wat ik ga zeggen moeten dus die twee -— Hg en gij
— op de één of andere wijze tot elkander worden gebracht.
Van Hem weet ik iets. Van Hem
weet ik, dat God Hem gezonden
heeft en dat Hij vrijwillig is gekomen. Van Hem weet ik, "dat Hij heerlijkheid verliet om armoe en schande
voor ons tegemoet te gaan.
Van Hem weet ik, dat Hij de enige
is van alle kinderen der mensen, Die
God en mensen op volmaakte wijze
gediend en liefgehad heeft.
Van Hem weet ik, dat Hij het land
doorging, goeddoende. Van Hem
weet ik, dat Hij de macht en de
kracht had, dat Hij de liefde en
barmhartigheid bezat om zieken gezond, gebondenen vrij, armen rijk,
doden levend te maken.
Van Hem weet ik, dat Hij consequent
was zonder fanatiek te zijn, teer was
zonder week te zijn, barmhartig zonder zwak te zijn, sterk zonder ruw,
heilig zonder star te zijn. ,
Van Hem weet ik, dat Hg mens noch
duivel vreesde, dat Hij elk compromis, desnoods tot de prgs van geseling en kruisiging, van de hand
wees, dat Hij bad voor Zgn beulen en
hoeren een nieuw leven schonk.
Van Hem weet ik, dat Hij eerzuchtelingen nederig kon maken, bezetenen bezielde, zwakkelingen sterkte, onreinen rein en verdeelden één
kon maken.
Van Hem weet ik, dat Hij de enige
was Die in geen verzoeking bezweek
en voor geen prijs te koop was.
Van Hem weet ik ook, dat waar Hg

Overdag kon je aan de overkant de dorpen zien,
waar de Mof nog heerste, en bij helder weer zag
je de kerk van Tiel... een patrouille, die 's nacht
overgestoken was, vertelde over de verlatenheid en
vernielingen; en de brandende boerderij, die de Moffen aangestoken hadden, de rode vlammen met
mistige rook tegen de donkere hemel maakten je
hard.
Iedere nacht weer als een vijandelijke patrouille over
kwam, hoorde je een of andere post schieten, scherp
en hard, soms lange tijd. Maar de rapporten bleven
vermelden: niets voorgevallen. Het was eigenlijk ook
niets bijzonders. De wacht aan de dijk was een deel
van je leven geworden: als je half wegzakte in de
drassige grond, je gezicht openhaalde aan harde takken of scherpe struiken, als je handen opengesprongen
waren in de vrieskou en je nog nauwelijks kon staan
op je steenharde voeten, vergat je dat er ook een
andere tijd geweest was, toen de straten 's avonds
verlicht waren en er een warme kachel in de kamer
stond.
Er waren geen kranten, er kwamen geen brieven; het
enige bericht brachten elke dag weer de gierende granaten van de vijand, die nu eens hard insloegen in
eén huis of op de akkers, dan weer oversuisden tot
het geluid wegstierf.
Zo bleef een half jaar lang het stugge beeld van een
oorlog, die alleen maar uit een heimelijke patrouilleaanval bestond. Het -was soms of je een illegale actie
uitvoerde.
Het schemerige land maakte je onverbiddelijk en ruw.

ongedurig is, ineens kwaad; „Moet ik soms voor zo'n
verd
Mof mijn eten laten wachten?" Met een
breed gebaar schiet hij zijn sten leeg. De struiken
gaan uiteen en de wit-verwilderde kop van een Mof
steekt er doorheen, met opgestoken handen huilt hij

het te zeggen heeft en de leiding
krijgt, het mensenleven opbloeit in
gerechtigheid en vrede.
Van Hem weet ik, dat Hij de drie
groot-machten der wereld, — duivel,
zonde en dood, — die niemand onzer
bedwingen kan, volkomen overwonnen heeft.
Hij kwam van God en brengt tot
God. Hij is de brug van boven naar
beneden en van beneden naar boven.
In Hem is leven en overvloed voor
elk die Hem lief heeft en volgt.
Laat ik maar ophouden. Ik weet iets
van Hem. Ik zie slechts een tip van
Zijn heerlijkheid. Maar dat weinige
is zó veel, dat ik wel door kan gaan
en met gemak heel dit blad zou
kunnen vullen.
Wie Hem ontmoet, hoort en ziet,
wordt óf gebracht tot liefde en aanbidding en trekt achter Hem een
lichtspoor op aarde, óf wordt* gedreven tot haat en verwerping, een last
voor zichzelf, een druk voor zijn omgeving.
♦
Van U weet ik niets. Ik zie U niet
en ik ken U niet.
Niets ? Ja van U weet ik toch ook
wel iets. Gij zijt een mens-als-ik; en
daarom weet ik toch ook weer heel
wat van U.
Gij zijt een mens met lichaam en
ziel. Eten mens, die zijn zwerverstocht
op aarde slechts éénmaal volbrengt.
Een mens met een doel en een bestemming. Een mens met een ideaal
en een taak. Een mens, die zijn eigen
levenslot bouwt en in dat bouwen
ook zijn eigen levenseinde beslist.
Een mens met hoop en verdriet. Een
mens met liefde en haat. Een mens,
die wel graag wil, maar zo weinig
kan, die zichzelf en anderen in de
weg staat:

TOT

Begin Maart kwam het bericht: opbreken.
De laatste nacht in de stellingen was je vreemd,
pochend tegen de man van de nieuwe compagnie, die
naast je in de stelling lag en eigenlijk nog maar een
broekje was, opscheppend tegen jezelf, dat het je niets
kon schelen om hier weg te gaan.
En in de morgen reden enkele trucks over de grote
weg naar Druten. ■
Voor de jongens -van de eerste compagnie was de
strijd in het land van Maas en Waal geëindigd.
Ze reden weg over de glimmende wegen, en in de
vieze regen en de modderstellingen tuurden nu anderen in de donkere hemel boven bezet Nederland

PELGRIM.

Een mens in een verworden en dreigende tijd, zwak in verzoeking, —
terwijl hij de meeste en gevaarlijkste
van zijn verzoekingen niet eens ziet
en ként. IJdel en zelfzuchtig; zinnelijk en arrogant; kwaaddenkend en
hard; week en toegevend jegens
zichzelf, veeleisend en koud voor anderen. Een mens met een diep verlangen naar God. Naar God, Die op
hem wacht en hem zoekt en Die hij
toch eindeloos ontvlucht.
Een mens, diep ongelukkig in zichzelf, tenzg eindelijk zijn ongeluk
wordt opgelost in de zeer diepe stilte
van de gemeenschap met God.
Een mens, die voor anderen tot
nameloze vreugde en zegen kan worden, maar die ook voor zijn medemensen tot nameloze smart kan
worden.
Een mens, die geen vrede vindt, tenzij hg zelf vernieuwd wordt en in die
vernieuwing zijn God als Vader en
zgn medemensen als kinderen des
Vaders vindt.
Laat ik maar ophouden. Het weinige
dat ik van U weet is toch weer zoveel, dat ik makkelijk kan doorgaan en dit blad ook daarmee gevuld zou kunnen worden.
*
Die twee nu, — gij en Hij, — Jezus
Christus en gg, moeten tot elkander
komen. En dan is er de vervulling,
dan komt er de grote blijdschap, dan
bereikt Hjj zijn doel en gjj vindt uw
bestemming.
Wij mensen hebben een leider nodig, wij hebben een meester nodig,
wij hebben een brug nodig, wij hebben een offer nodig. Dat alles ligt
in Hem.
Zonder Hem blijven wij zwervers, die
her en der gejaagd worden, zonder
doel en zonder plan. Gejaagd en ge-

dreven dqor een tyran buiten ons en
door een tyran in ons. Gejaagd door
de duivel en zijn satellieten. Gejaagd
door de zonde en de begeerlijkheid.
Zonder Hem blijven wij zwervers, die
niet bouwen en die niet bereiken
kunnen wat diep in hun ziel als hoogste verlangen leeft.
Maar als die twee elkaar ontmoeten,
-— gij en Hij — dan wordt het anders. Dan wordt de onrust vrede, dan
wordt de zwakheid kracht, dan wordt
de wanhoop verwachting, dan wordt
de armoede rijkdom -— de zwerver
wordt dan pelgrim.
Hij gaat zijn eigen weg, bewust en
blij. Geen tyran jaagt hem meer. In
zijn zwerven en trekken over de
aarde komt plan en doel.
Hg is opgenomen in dat grote Koninkrijk, waarvan de Bijbel zegt dat
het onbeweeglijk is.
Puttend uit de kracht- en liefdebron,
welke Jezus Christus is, kan hij in
elke tijd en onder alle omstandigheden zijn vreugde en vrede bewaren. Hij heeft God gevonden en zijn
medemensen in het hart gesloten.
Zijn zonden zgn vergeven en zijn toekomst ligt vast.
Als overwinnend pelgrim gaat hij
over het slagveld en door de
woesteng van deze wereld, de glorie
van zijn Koning bewust en verwachtingsvol tegemoet. —
De wereld heeft maar één ding nodig: de erkenning en aanvaarding
van het Leiderschap en Koningschap
van Jezus Christus. En in een donkere wereld zal een stukje licht en
een stukje vrede geboren worden, als
gg in de Kerstnacht het kind Jezus
als Leider en Koning, als Meester en
Verlosser vindt en aanbidt.
J. H. SILLEVIS SMITT,
Hoofdvlootpredikant.

A Itijd wanneer ik terugdenk aan die onvergetelijke
■^■Zondag, 10 December 1944 te Haamstede, komt
er grote ontroering en weemoed over mij. Wat toen
door mij doorleefd is, het is zó geweldig aangrijpend
geweest, enerzijds door zijn onbeschrijflijke tragiek,
maar anderzijds ook door zijn machtig geloofsheroïsme,
dat het niet heeft nagelaten een onuitwisbare indruk
op mij te maken.
Dat jonge mensen, van wie verschillenden bloeiende
gezinnen moesten achterlaten, op zulk een wijze afscheid van het leven hebben genomen, het is meer
dan waartoe aardse kracht ooit in staat stelt. Dan
kan ook niet verklaard worden uit de liefde voor een
ideaal, maar dat is alleen mogelijk geweest door een
sterk geloof.
En wanneer ik dan nu trachten ga om U zo sobet
mogelijk een beschrijving te geven van verschillende
bijzonderheden uit de laatste ogenblikken van deze
mannen, dan is het mijn bedoeling om vooral daarop
uw aandacht te vestigen. Het mag geen sensatieverhaal worden, dat ons doet gruwen van zoveel
onmenselijke wreedheid, want daarvoor is het einde
van deze helden te gewijd geweest. Neen, we kunnen
hun nagedachtenis niet beter eren dan door voornamelijk de kracht van hun geloof in hun heengaan
te doen uitkomen.
't Was dan Zondagmorgen 10 December 1944. Er
heerste een gedrukte stemming. Wat er eigenlijk was,
kon niemand vermoeden, maar dat er iets dreigde
begrepen we allen, 't Was, of we een voorgevoel
hadden van een naderend gevaar. Hier en daar doken geruchten op, dat enige van onze beste mannen,
die een vooraanstaande plaats in de verzetsbeweging
innamen, bij een vergeefse poging om in bevrijd gebied te komen, gegrepen waren, en nu door de bezetter in een bunker waren opgesloten. Het bleek,
helaas, maar al te spoedig, dat de geruchten waarheid
bevatten.
fA e kerkdienst was begonnen, en in de pastorie was
mijn vrouw met de kleintjes thuisgebleven.
Plotseling wordt er heftig aan de bel getrokken. Een
kapelaan, tijdelijk te Haamstede geplaatst in verband
met de aanwezigheid van verschillende Katholieken,
die daar te werk waren gesteld, staat voor haar, geheel overstuur, en stoot het er uit:
„Uw man — direkt komen!"
t Dringt nog niet tot mijn vrouw door wat dit te
betekenen heeft, en rustig klinkt het dan ook: „Mijn
man heeft dienst, maar na afloop kunt U op hem
rekenen. Zegt U maar waar!"
„O, neen," klinkt het gejaagd, „nu direct, geen tijd
te verliezen!"
„Maar wat is er dan, kunt U 't mij misschien zeggen?"
En dan komt het vreselijkste, dat zich denken laat:
„Men heeft mij op 't Slot geroepen om 9 mannen In
hun laatste ogenblikken bij te staan. Toen ik echter
naar hun namen informeerde, bleek mij dadelijk, dat
hier vergissing in het spel moest zijn, omdat het geen
Katholieken betrof. Ik geloof, dat er mensen bij zijn,
die tot de gemeente van uw man behoren, bijv. de
Jonkers. Nu ben ik naar de officier gegaan om te
vragen, of ik een dominee mocht roepen. Daarin
werd toegestemd, mits hij direct kwam. Nu dacht ik
aan uw man, maar roep hem gauw, anders is het te
laat. Ze zullen met de terechtstelling nog even wachten."
Geen woord werd meer tegengesproken. Een handdruk werd gewisseld. En toen klonk 't als een snik:
„Ze worden opgehangen!"
Het storen van een kerkdienst, dat eerst onmogelijk
leek, was nu geen bezwaar meer.
Mijn vrouw ging in allerijl de kerk binnen, waar
we juist de eerste psalm zongen. Ze kwam regelrecht
de spreekstoel op, en hijgde: „Direct komen; op 't
Slot zijn negen mannen, die terechtgesteld worden,
ook Joost en Leen Jonker! Je mag nog even bij hen
om voor en met hen te bidden."
Wat er toen in mij omging, laat zich niet beschrijven.
Maar 't was, of ik door de grond heen ging.
'k Dacht niet meer aan de gemeente, die op me
wachtte, maar 'k was alleen overweldigd door dat
vreeslijke, dat nu komen ging.
Een ouderling werd vlug in kennis gesteld van het
bericht, en ik ging naar huis om eerst mijn God om
kracht te vragen voor deze zware gang en een Bijbel
te halen.
Het laat zich verstaan, dat men in de kerk niet rustig
meer achterbleef. Allerlei gissingen werden gemaakt.
Een oud vrouwtje kon het niet langer uithouden, en
moest naar de pastorie. Er zou wel wat met de dominee zijn, en dan was mevrouw zo alleen.
Toen er echter één de kerk uitliep, volgden er meer.
We leefden nu eenmaal in een angstige tijd, en dan
gebeuren er dingen, die anders nooit zouden voorkomen.
Langzamerhand begon het tot de mensen door te
dringen, wat er aan de hand was. Vooral toen verschillende leden van één familie uit de kerk werden
geroepen, kreeg men een angstig voorgevoel. Ze
moesten om elf uur iri Renesse zijn, bij de Slotlaan
van het kasteel Moermond. Wat had dat nu weer
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Johannis Oudkerk
Geb. 18-3-1900
Timmerman
te betekenen? Ach, deze mensen zouden spoedig 't
allerwreedste van hun leven te zien krijgen.
Intussen was ik als in een droomtoestand naar 't
Slot gegaan, een afstand van hoogstens enkele minuten. De wacht was blijkbaar reeds van mijn komst
verwittigd, want aanstonds mocht ik doorlopen naar
de Commandant, en dat nog wel zonder geleide, iets
wat anders nooit gebeuren mocht.
Allerlei gedachten hielden mij bezig, terwijl ik door
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op geslagen. Toen kwamen wij bij de bunker. Zwaar
bewapende soldaten stonden op hun post, alsof hier
de grootste misdadigers waren opgesloten. De sterk
gegrendelde deur werd door hem opengedaan, we
liepen een kleine gang door, en daarna werd de
ruimte ontsloten, waarin mijn mannen zich bevonden.
En wat ik toen te zien kreeg — ik zal het mijn leven
lang niet meer vergeten! Daar stonden ze — als
gekooide leeuwen, machteloos, volkomen in het don-
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de Slotlaan ging. Ik kon het mij nog niet goed realiseren, dat ik nu mensen moest voorbereiden op de
eeuwigheid — mensen, van wie ik verschillende zo
goed kende. Eén ervan was Jarenlang één van mijn
beste diakenen geweest, en de laatste tijd kwam hij
vaak 's avonds bij me om te praten. 'tWas, of hij toen
reeds een voorgevoel had van wat nu zou gebeuren,
en dikwijls had hij met de vraag gezeten: mag ik dat
offer wel brengen? Later heb ik dikwijls aan onze
gesprekken moeten terugdenken, want wat voorzag
hij toen reeds treffend juist de na-oorlogse toestand!
Het was in mijn gedachten één warreling, die telkens
weer opgelost werd in de smeking: „O God, bekwaam
mij tot dit zware en verantwoordelijke werk!"
Zo kwam ik bij de commandant. Hij ontving mij in
zijn kamer en deelde mij de situatie mee. De namen
van de slachtoffers las hij mij voor, en tegelijkertijd
legde hij mij een beperking op. Ik mocht beslist niet
over politiek spreken, maar mij uitsluitend bezig houden met de geestelijke belangen van deze mensen. De
tijd drong, ik zou ongeveer een kwartier tot mijn
beschikking krijgen, en nu moesten wc dan maar
gaan.
Doch zó kon ik deze mannen niet aan hun beulen
overlaten. Ik voelde het als plichtsverzaking tegenover
hen, wanneer ik niet al het mogelijke gedaan had,
vooral nu ik bij de hoogste instantie was, om hun
vonnis gewijzigd te krijgen. Een hartstochtelijk beroep
werd dan ook door mij gedaan om toch niet tot zulk
een wrede maatregel over te gaan. Maar niets mocht
baten, helaas! Ze hadden met vuur gespeeld, ze waren
genoeg gewaarschuwd, nu moes.t het recht zijn loop
hebben.
Een laatste poging waagde ik toen door een beroep te
doen op zijn menselijkheid. Kon nu niet een mildere
straf worden toegepast met het oog op hun vrouwen
en kinderen? Doch ook dit hielp niet. „Befehl ist Befehl". Ik kon praten wat ik wilde, maar het kwaad
was tenvolle besloten. We moesten nu maar gaan,
want de tijd schoot op.
Zo gingen wij naar de bunker, waar ik mijn mensen
zou vinden. Onderweg praatte hij nog druk over zijn
familie-omstandigheden, maar ik hoorde het niet, het
interesseerde mij niet. Ik was geheel vervuld van wat
komen ging. Nogmaals probeerde ik om hem tot
andere gedachten te brengen. Maar ik had de moeite
even goed kunnen sparen. Er werd nauwelijks acht
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ker, haveloos, 'alles even triest en somber! Waren
dat nu de helden, die zoveel grootse daden verricht
hadden?
Ja, inderdaad! En spoedig zou het blijken, dat ze nog
hetzelfde heldenhart behouden hadden. Want wat de
vijand hun ook ontnomen had, en wat hun ook was
aangedaan, toch stond hij machteloos tegenover hun
hart, waarin de heldenmoed des geloofs was blijven
leven. Ook hier zou de geweldige diepte van dat
woord uit Lukas 12 waarheid blijken; „Vreest niet
voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet
meer kunnen doen."
De commandant deelde hun met enkele woorden het
doel van- mijn komst mee. Dat was hun nog toegestaan! Alsof het hier een grote gunst betrof, en niet
een daad, waarop zij recht hadden.
Toen ging hij weg — gelukkig, nadat ik eerst nog
een lamp van hem'gekregen had. Zelfs geen soldaat
werd bij ons achtergelaten. En zo bleef ik met hen
alleen, en toch in werkelijkheid niet alleen. Want
God was met ons!
Het eerste ogenblik drongen ze van alle kanten op
mij aan. Wat zal het een verademing voor hen geweest zijn om eindelijk een bekende bij zich te hebben. tegen wie zij zich vrij konden uitspreken. Ze
behoefden niet op hun woorden te letten, uit vrees,
dat ze teveel zouden zeggen, maar ze konden nu waar
zijn.
Daarna vertrouwden ze mij allerlei waardevolle voorwerpen toe. Ringen, brieven, portemonnaies en nog
meer stukken van betekenis werden mij ter hand gesteld.
Toen was het ogenblik gekomen, dat ik rustig met
hen kon spreken om hen voor te bereiden op de
eeuwigheid. Ik kan niet weergeven wat daar door
ons gezegd is. Woorden van stervenden gaat men
niet publiceren. Maar wel mag geweten worden, dat
er ontroerende getuigenissen gegeven zijn. Al zag
men ook op tegen de wrede scheiding van het leven
en degenen, die men liefhad, toch was er tegelijk het
vertrouwen op God, Die in Jezus Christus vol ontferming is en Zijn kinderen in hemelse heerlijkheid
opneemt.
In aansluiting hieraan heb ik Ps. 23 gelezen, de
psalm van het stille Godsvertrouwen, dat ons zelfs
in het aangezicht van de dood niet doet vrezen.
Toen heb ik met hen gebeden, een kreet tol God
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om bijstand nu de banden met de aarde verbroken
zouden worden, een smeking om uitzicht op het
Vaderhuis daar boven, en een vraag om kracht voor
hen, die achterge'aten moesten worden.
Mijn taak was hiermee eigenlijk afgelopen. Maar zou
ik deze mannen niet tot het laatste toe ter zijde staan?
Toen dan ook door hen gevraagd werd: „Dominee,
U blijft toch bij ons?", was het voor mij vanzelfsprekend, dat ik niet wegging.
De tijd, die ons nog restte, werd door mij gebruikt
voor het opnemen van speciale groeten en bijzondere
mededelingen aan de nabestaanden. Ook daarin kwam
soms op zo treffende wijze de kracht van hun geloof
uit. Wanneer ik nu nog nalees wat deze mensen in
hun laatste levensogenblikken heeft beziggehouden,
dan kan ik mijn ontroering niet bedwingen. Hier werd
voor dit leven afscheid genomen van veel liefs, waaraan vaak op hartstochtelijke wijze uiting werd gegeven,
maar toch wist men deze scheiding niet voor altijd.
Daar zou een weerzien komen in heerlijkheid, een
weer verenigd worden, dat nooit meer verbroken
zou worden.
Toen ik met het op-^chrijven van deze afscheidswoorden klaar was, verzochten ze mij om nogmaals

Zó hebben deze mannen van het leven afscheid genomen, waarvan verschillende bloeiende gezinnen
moesten achterlaten, terwijl ze heel goed wisten, dat
ze aanstonds hun hoofd door de strop zouden moeten
steken.
Gewijde ogenblikken zijn dat geweest, waarin Gods
nabijheid wel bijzonder ervaren werd. Hier heb ik
duidelijk de kracht van het geloof .gezien. Want dat
men zó de dood tegemoet kon gaan, dat is niet uit
natuurlijke oorzaken te verklaren. En evenmin kan
men hier spreken van pose of grootdoenerij, want
vlak voor zijn sterven veinst men niet! Hier werkte
hogere kracht.
Ik moest nu weg. Met een handdruk heb ik afscheid
van hen genomen, hun sterkte toebiddend voor de
zware gang, die zij te volbrengen hadden. Dat was
onze laatste groet in dit leven!
Nauwelijks buiten de bunker gekomen, keek ik nog
even om. En daar gingen ze reeds, de handen omhoog, de aanwijzingen van de wacht volgend.
Wat een bespottelijk schouwspel leek mij dit toe!
Het ging hier om mensen, die al heel dicht tot de
hemelpoort waren genaderd, en die zich toch nog
onderwerpen moesten aan zulke nietige, klexn-aardse
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een gedeelte uit de Bijbel met hen te lezen. Graag
voldeed ik natuurlijk aan hun verzoek. En op mijn
vraag, waaraan zij de voorkeur gaven, antwoordden
zij: „Leest u dan Ps. 91". En zo hebben we daar
samen geluisterd naar het vertroostende Woord van
God: „Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. U zal geen kwaad wedervaren, want Hij
zal Zijn engelen van U bevelen, dat zij U bewaren
in al Uw wegen. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt
God, zo zal Ik hem uithelpen. In de benauwdheid zal
Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en Ik zal
hem Mijn heil doen zien."
Daarna hebben we opnieuw met elkaar God om
Zijn kracht gevraagd, en Hem gebeden om in een
sterk geloof te mogen leven uit de beloften, die Hij
ons gegeven had.
En toen kwam het hoogtepunt, 't Was alsof hier in
deze donkere bunker de aarde door de hemel werd
aangeraakt. God maakte hen hoe langer hoe meer
klaar voor het einde. Want hoewel de wacht al
onrustig begon te worden, en de dreunende laars
reeds vlakbij gehoord werd, toch stelden ze voor om
tenslotte nog met elkaar te zingen. En we voelden
het: daarvoor moest alles wijken! Als God zó sterk
werkt, zijn er dan nog belemmeringen? Zelfs de wacht
schijnt dat enigermate beseft te hebben, want hij trok
zich weer terug. En toen hebben we daar, op hun
eigen aanwijzing, met eikaar ons geloofsvertrouwen
beleden in het machtige Lutherlied; „Een vaste burcht
is onze God, een toevlucht voor de Zijnen".

Willem Maarten Boot
Geh. 4-1-1920
Ambtenaar

Leendert Marie Jonker
Geb. 22-3-1915
Metselaar

Cornelis Lazonder
Geb. 10-4-1913
Gemeentesecretaris

dingen. Wat zal dat voor hen zelf een schril contrast geweest zijn!
Overmeesterd door mijn gevoelens kwam ik weer
thuis. Daar vond ik de kamer vol mensen, tot wie
reeds was doorgedrongen wat er gebeuren ging. Het
zwaarst was voor mij wel de ontmoeting met twèe
vrouwen, wier mannen ik zo juist had moeten voorbereiden op de zwaarste gang van hun leven. Ze
zouden weldra weduwe zijn. Eén van hen kon nog
maar niet geloven, dat dit het einde zou worden.
Wat is het dan moeilijk om het rechte woord te
spreken!
Terwijl ik in de bunker was geweest, hadden zij
getracht om nog even tot hun mannen te worden
toegelaten. Maar de wacht had ze afgesnauwd. Onverrichter zake waren ze teruggekomen. Ik stelde nu
voor om met hen mee te gaan. Misschien zou dit
lukken. En inderdaad scheen onze poging resultaat
te hebben. De wacht liet ons tenminste door.
Nauwelijks hadden we echter enkele passen gelopen,
of daar kwam onder groot geraas een huifkar ons
tegemoet. Ik kreeg een angstig voorgevoel. En helaas, het bleek maar al te zeer waarheid te zijn. We
waren te laat! De mannen werden reeds naar Renesse vervoerd om daar hun vreeslijke einde te ondergaan.
Terwijl ze ons passeerden lichtte één van hen het dekkleed even op — voelde hij, dat zijn liefste bezit op
aarde hier stond? — en daar zag hij zijn vrouw!
Strak keken ze elkaar aan — met een blik om nooit
meer te vergeten — doch voort ging het, in razend
tempo! Het leek wel, of de duivel deze beulen voort-

Menke Koos van der Beek
Geb. 23-11-1918
Agent van Politie
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Geen foto beschikbaar.
Adriaan Marlijn
Padmos
Geb. 23-9-1919
Timmerman

dreef! Toch hadden deze twee afscheid van elkaar
genomen voor het leven.
Hoe de rest van die Zondag voorbijging, laat zich
verstaan. We waren als lamgeslagen. Ik kon 's middags niet preken. Al de gebeurtenissen van die morgen waren teveel voor mij geweest. Maar toch was
het telkens weer als een niet te ontnemen troost, die
over ons kwam: ze zijn Boven, waar geen vijand, en
geen vernedering, en geen leed hen ooit meer kan
treffen.
Dat was ook de troost van de nabestaanden. Diezelfde dag liep ik nog even aan bij de twee weduwen,
met wie ik 's morgens naar het Slot was gegaan.
Weer een nieuwe ramp had hen getroffen! Ze
moesten hun huis uit, eerst met achterlating van alles.
Later werd dit gewijzigd, doordat ze alleen het allernoodzakelijkste mochten meenemen. Zo werden deze
vrouwen met hun kinderen als honden de straat opgejaagd. Alsof het al niet erg genoeg was! En toch
grepen ook zij zich vast aan de wetenschap, dat hun
mannen nu in heerlijkheid waren opgenomen. Geen
angst kenden ze daar meer, geen onophoudelijk voortgejaagd worden, maar ze waren ingegaan in de rust,
die er overblijft voor het volk van God.
In dit verband moet ik nog één voorval vermelden.
De volgende dag ging ik andere familieleden opzoeken.
Ik kwam in een gezin, waarvan de vader de dag
tevoren gedwongen was geworden om naar zijn enige
zoon te kijken, die enkele ogenblikken geleden was
opgehangen. Wat het voor hem geweest moet zijn
om zó zijn jongen te zien, — geen buitenstaander,
die dit ooit zal beseffen! Men moet toch wel alle
menselijk gevoel verloren hebben om dat van een
vader te kunnen eisen. Maar waren het nog wel
mensen? Had de duivel hen niet volkomen in zijn
macht gekregen? Als een gebroken man was hij
naar huis gegaan, terwijl anderen hem moesten ondersteunen.
En nu zat ik vóór hem. Nog was hij als versuft van
de zware slag, die hem was toegebracht. Ik moest
hem en zijn gezin uitvoerig vertellen, wat zijn jongen
mij had meegedeeld. En toen ik kon zeggen, dat hij
mij de opdracht had gegeven: „Wilt U mijn ouders
en zusters er mee in kennis stellen, dat ik al mijn
zonden verzoend weet in het bloed van Jezus Christus", toen greep er iets plaats, dat een onuitwisbare
indruk op mij gemaakt heeft. Deze man, nog bedolven
onder zijn smart, stond op, het was of zijn figuur iets
profetisch kreeg, en met krachtige stem sprak hij het
uit: „Dominee, dan hebben we nog alle reden om
God te danken!"
Is ook dit niet alleen mogelijk geweest door de
kracht van het geloof? Geen woord van haat of
wraak werd gehoord, hoewel ook zij hun huis waren
uitgedreven, maar alleen een danktoon tot God, omdat Deze zijn jongen had opgenomen in de hemelse
heerlijkheid.
Veel heb ik hier niet meer aan toe te voegen. Ik
heb getracht een zo sober mogelijke beschrijving te
geven van de gebeurtenissen rond 10 December 1944.
Als U dit „In Memoriam" als een sensatieverhaal gelezen hebt, dan is de bedoeling ervan door U niet
begrepen. En wat veel erger is: dan houdt U de nagedachtenis van deze helden niet hoog.
U kunt hen het beste eren door deze houding; hun
geloof navolgen, dat nog steeds tot machtige, tot
boven-aardse dingen in staat stelt. Immers, nooit kan
't geloof teveel verwachten. En waarom niet? Omdat
het zich heeft vastgegrepen aan God, Die een vaste
burcht is, een toevlucht voor de Zijnen.
Dan is hun levenseinde niet tevergeefs geweest, maar
ze spreken nog nadat ze gestorven zijn.
Pernis.
H. C. VOORNEVELD.

Door Res. Maj. b.d. E. P. Weber*
Üitg. H. Nelissen, Bilthovcn.
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Wie kent het lot te zijn omgeven
door water: in dit klein gebied
met vrouw en kind te moeten leven,
terwijl een vijand niets ontziet
en bunkers bouwt en harde muren;
te moeten buigen voor hun vreemde wil,
de laagste smaden te verduren,
de dag der vrijheid af te wachten, stom en stil?
Wie kent dit lot als zij op Schouwen-Duiveland,
waar meters water op de eigen erven stonden;
als zij, die vluchten wilden naar Noord-Beveland,
omdat hun harten niet berusten konden?
Wie kent de strijd, het ijdel vechten
van enkelen tegen een overmacht;
des daags verbeten zich de rug te rechten,
de twijfel en de angst in ee"n doorwaakte nacht;
een legioen van duizenden te tarten
op een stuk grond in een verdronken land;
geen ander wapen soms te hebben, dan de harten,
die kunnen bidden, en het koel verstand?
Wie kent die strijd als zij op Schouwen-Duiveland,
waar 't water stroomde over Zeeuwse gronden;
als zij, die vluchten wilden naar Noord-Beveland,
omdat hun harten niet berusten konden?
Zij waren zeventien, een vrouw en zestien mannen,
zij stonden aan de dijk bij Zierikzee.
Het duister en de storm begunstigden hun plannen:
straks komt een boot en neemt hen allen mee.
De boot kwam niet, verwachting sloeg aan stukken —
Zo vond de Duitse grenswacht in dit donker uur
die zeventien, versomberd door 't mislukken,
en opende op hen onmiddellijk het vuur.
Toen vochten aan de dijk die mannen — tot geen schot
meer klonk en tien, waarvan een zwaargewonde
de laatste teugen dronken van een bitter lot,
omdat hun harten niet berusten konden.
Zij zijn getrapt, mishandeld en geslagen,
maar nochtans hebben zij geen woord jezegd.
Zo bleven zelfs hun laatste dagen
een stil en woordeloos gevecht.
Een Duitse krijgsraad heeft toen recht gesproken,
het vonnis luidde: doodstraf door de strop;
dat heeft hun laatste hoop gebroken. —
Men sloot hen zonder voedsel in een ounker op.
Zij zongen daar; Een vaste burcht is onze God, —
en toen zij in het zonlicht stonden
waren hun zielen sterk; hun lichaam stierf op Duits gebod,
omdat hun harten niet berusten konden.
Prins van hun harten, die in U berustten,
maar streden tot de dood het aardse lichaam nam,
hebt Gij hun zielen weggevoerd naar verre kusten,
waar nooit een schenner der volmaakte vrijheid kwam?
Geef ons, als hun, de kracht te blijven strijden,
waar kwaad en onrecht in onszelf en anderen woelt;
leer ons het leven noch de dood te mijden,
waar soms de bitterheid van dit bestaan ons overspoelt.
Eens naamt Gij die van Schouwen-Duiveland;
wat blijft is 't lied, gezongen door hun monden,
toen zij ontsnapten naar een vrijer Land,
omdat hun harten niet berusten konden.

Ergens lazen wij eens; Vrede is niet afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van God.
Deze spreuk dook op in onze herinnering bij het lezen van bovengenoemd boek, „dat
is bedoeld als hulde voor de strijders van het Oranjehotel en als historisch document voor
het nageslacht".
Treffender bevestiging van de waarheid dezer woorden dan in dit gedenkboek wordt gegeven, zal moeilijk zijn te vinden. In een reeks van brieven, geschreven door honderden oudgasten van „de bajes, waar geen gajes zat, maar Holland s glorie, Potverdorie", of, officieel,
van de cellenbarakken aan de Pompstationsweg te Scheveningen, brieven, verzameld en toegelicht door de reserve majoor b.d. Weber, wordt op aangrijpende wijze getuigd van de
diepe innerlijke vrede, waarvan de engelen in de Kerstnacht hebben gezongen en die
zelfs niet viel te verstoren door het rumoer en de ellende van de verschrikkelijkste aller
oorlogen. Men vraagt zich bij het lezen van al deze getuigenissen soms af of wellicht juist
de zwaarste beproevingen voorwaarde zijn voor het genieten van de diepste vrede. Eigenlijk
behoeft het geen vraag te zijn, want de opgenomen brieven van mensen, die in een bijna
niet te begrijpen gemoedsrust op de executie van het doodsvonnis zaten te wachten, beantwoorden de vraag op ondubbelzinnige wijze bevestigend.
Iemand schreef:
„Deze morgen om 5.30 werd ik gewekt om me aan te kleden en als jullie, mijn dierbaren,
deze brief zult ontvangen, dan ben ik bij mijn Hemelse Vader om avondmaal te vieren
met het Lam .... Ik kan je niet vertellen, hoe kalm ik ben .... Liefst en je moet me niet
beklagen, maar benijden.... De Here is ons tot hulp en sterkte; daarom zullen we niet
versagen
En een ander:
„Als je dit briefje krijgt, dan ben ik van uit dit bekende en toch zo mysterieuze leven
tot het grote onbekende leven overgegaan. Laat niemand over deze levenswisseling bedroefd
zijn en wees het zelf ook niet. Ontdaan van het materiële lichaam, dat ik altijd als een
belemmering heb gevoeld, ben ik waar God wil.... En laat geen droefheid, maar vooral
geen haat of wraak die sfeer verstoren. Ik deed wat ik meende, dat mijn taak was. Ook
de Duitsers denken dat. En. lees dan hef woord van Jezus als hij zegt: „Gij zoudt geen
macht hebben tegen mij indien het U niet van boven gegeven ware. Wat zullen wij dan
murmureren? Tegen God's beschikkingen? Het goede wel en wat wij als onaangenaam
gevoelen, niet aanvaarden? Hoe kortzichtig en kleingelovig! God doet altijd voor ons het
allerbeste ook al zien wij het soms nog niet.,.."
Is het te verwonderen, dat een Duits advocaat, vol bewondering' voor de fiere houding
der ter dood veroordeelden, eens uitriep; „Es ist doch Sünd und Schade um solche tüchtige
Kerle" en dat een Duitse gevangenispredikant, die hen tot op het laatste ogenblik bij stond,
verklaarde: „Het moet een groot volk zijn, dat zulke mensen voorbrengt"?
Wij zijn de heer Weber om verschillende redenen dankbaar voor de samenstelling van
dit boek;
omdat het een belangrijke bijdrage is tot de verzetsgeschiedenis van ons volk;
omdat het ons op de meest directe wijze confronteert met de zware offers, die ten grondslag zijn gelegd aan de vrijheid van ons volk;
en bovenal, omdat schier elke bladzijde appelleert aan de beste eigenschappen, die in een
volk kunnen leven.
Dit boek is als een spiegel, waarvan het goed is er nu en dan eens in te zien. Of wij geen
critiek hebben? Toch wel, al zinkt zij in het niet bij de vele verdiensten van dit werk.
En dan zouden wij willen wijzen op de vele en herhaalde loftuitingen, door de schrijver
gericht aan het adres van verschillende gevallenen op de wijze van: Ook deze held verdient
onze hulde. Ook hem mogen wij nimmer vergeten etc., hetgeen ons na de telkens vermelde
feiten overbodig voorkomt en zelfs storend aandoet.
Een ander bezwaar geldt de zienswijze van de schrijver, waar hij als het belangrijkste en
bijna enige motief voor het verzet opgeeft de liefde tot het vaderland. Hij doet dit verschillende malen en hier en daar zelfs uitvoerig. Het komt ons voor dat bij deze eenzijdige
— en wat simplistische — voorstelling, te veel de oud-officier om de hoek komt kijken, die
gewend is geweest om zijn soldaten de liefde tot het vaderland, van het ochtend- tot het
avondappèl, als het enig belangrijke — bij wijze van spreken — met de paplepel in te
gieten. Zou niet met wat meer recht kunnen worden gesproken van een complex van
motieven, waarin sterker dan de vaderlandsliefde de godsdienstige en hoog humanistische
plichten en idealen een rol hebben gespeeld?
Niettemin: — de noodzaak voor een tweede druk bewijst het reeds — een boek, dat in een
grote behoefte voorziet en dat èn op grond van de reeds genoemde eigenschappen en op
grond van de uitstekende en dikwijls boeiende beschrijving met een gerust hart warm aan
kan worden bevolen
TOON.
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KEES BAUER.

Dodencel 601 op 5 October 1916 ingewijd als blijvende nagedachtenis aan de tallozen, die na
een verblijf in het „Oranjehotel" werden gefusilleerd, in een concentratiekamp zijn omgekomen
of op andere wijze in verband met hun gevangenschap de dood vonden»
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door Majoor AVeber. De talloze Nederlandars, die tijdetis de Duitse terreur in
het „Oranjehotel" te Scbeveningen hebben vertoefd, schrijven in dit boek hun
persoonl. ervariugcn bij verhoor, proces,
en de belevenissen in hun cel. Diep ontroerend zijn dikwijls de afbee dingen van
inscripties op muren en deuren, alsmede
de aangehaalde brieven naar huis van mannen en vrouwen in de laatste uren
voor hun terechtstelling. Het boek bevat
432 bladz. met 82 pag. ill. en kost gebonden f. 9.50.
Verkrijgbaar -in de boekhandel en bij
uitgeverij
H. NEUSSEN, Bilthovcn.
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Een prettig zittende klapstoel,
vervaardigd van uitgezocht, gestoomd beukenhout - gelakt in diverse
kleuren - is uiterst solide
en bijzonder geschikt
voor:
kerken, patronaten,
cantines, scholen,
vergaderzalen,
feestzalen enz. enz.
De stoelen kunnen in een
oogwenk gestapeld worden op een zeer kleine
ruimte en vallen dan niet
om.

OOSTZAAN
Kantoor en tabriek,
Noordeinde C 12 • Telefoon 347 (K 2984)
Speciaal adres voordraai en fraiswerk.
„Het werk van Flens Vervaardigers van Huish. artikelen.
Speelgoederen en Techn. Houtwaren.
is altijd naar wens" Massa Houtwaren. - Vraagt offerte.
■
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Anny, Hans en Dette te Fam. Bakker, „Setia"
Batavia wens ik prettige Heemse, aan Henk en
Kerstdagen en een voor- Truus in Bandoeng, Russpoedig 1949. Anton.
tende Strijder en Emanuël
Aan Frans te Batavia. Ziekenhuis, de beste wenZalig Kerstfeest, Zalig sen met Kerst en NieuwNieuwjaar en een spoedig jaar.
weerzien van je collega Alle vrienden der LO.-LKP.
Rie Roovers uit Delft.
een Gelukkig Kerstfeest en
„De Claxon' aan alle mak- een goed 1949 toegewenst.
kers van het oude 3-1-8. Alma Eijgenberger-Gemmel
R.I. Plezierig Kerst en Ge- Paramaribo/Suriname.
lukkig Nieuwjaar.
Vaandrig A. Voorsluys in
Aan P. Schauten in Indië. Bandjar. Goede Kerstdagen
Zalig Kerstfeest en Zalig en voorspoedig Nieuwjaar
Nieuwjaar van Cees en van Rini en Tonneke.
Trudy.
le Luit. H. A. BorFam. Jac. C. Remeeus Lis- Voor
gardijn in Batoe. Vader en
bloemstraat 78 b, Rotter- Moeder wensen je gedam N. wensen alle vrien- zegende Kerstdagen en
den een gelukkig 1949.
voorspoedig Nieuwjaar.
Soldaat Wim Wijnstra.
Gods beste zegen voor het Van Dijk, Santpoort aan
Nieuwe jaar en een be- fam. F. Kwantes, Andijkhouden terugkeer in ons Oost gezegend Kerstfeest en
gezin. Moeder, zusters en Voorspoedig Nieuwjaar.
broers en verloofde, Japke Het Bestuur, Truus, Jannie
en Leen.
en Gasten van KP.-VacanRed „De Zwerver" te tiehuis „De Terrorist" te
A dam aan Ds. Frits Slomp Nes Ameland, een voorspoete Bandoeng. Veel heil en dig 1949! Opa.
zegen in 1949.
Aan Piet in de Oost van
Harmien en Cor, Veel
Heil en Zegen.
Aan Lt. Bulthuis te Palembang. Tot Uw dienst en
veel heil en zegen. Je broer
en H.I.T.

HOUTHAHDELEH ZAGERIJ
fa. R. van Aalderen & Zn.
HOOGEVEEN - TEL. 21

ONTSNAPPING
uit de BUNKER

DE VOUWSTOEL MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN

0
GEPATENTEERD
JAC. v. d. STEEN - Agent- en Commissiehandel
Spuistraat 34 - Amsterdam-C. - Tel. 36092
Aanvragen voor Nederland, GEBR. BOUTER. Den Haag, R dam
HANDELSSTOFFEERDERIJ
SPECIAAL INGERICHT VOOR STEBU-MEUBELEN
GROTE OPDRACHTEN.

Een van de boeien, waarmee de gevangene aan handen en voeten was geboeid.

I Bovendien komt de opbrengst van dit boekje
I geheel ten gunste van
de

1—1 et historische verhaal van
een gevangene, die op
1 Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg.
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van actuele betekenis.
De prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
in opdracht van de LO.-LKP.Stichting en GOIWN. uitgegeven. bedraagt
slechis 35
per exemplaar.

W. L. H. E. VAN LEEUWEN
HONDERD

3AAR

NEDERLAND
f 20.- (Bibliophiele uitgave f 100. — )
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IU zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens
in Indië, een groot genoegen mede.
| De uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de
Uiigeverij H. Nelissen — Bilihoven

HET BOEK
DJIT BLUFT

Vraagt prospectus met schitterende recensies aan
Uw boekhandelaar of aan de uitgevers H. L. SMIT
& Zn., Hengelo.
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Een voorloper van het gedenkboek der LO. en LKP.
De vraag naar dit boek is nog
zo groot, dat thans een derde
druk is verschenen, waarbij
als voornaamste bijzonderheid
valt op te merken, dat de exceptioneel lage verkoopsprijs
P kan worden gehandhaafd.
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SOLDATENDOMINEE
Een boek, dat de winst van de
benarde jaren in Japanse krijgsgevangenschap poogt duurzaam
te maken — Geb. f 5.90.
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Geeft „De - ^werver aan één van Uw Kennissen tei mzaqe en
laai hem (haar) onderstaande bon inaevuld zenden aan de
administratie van „De Zwerver" Prins Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze
bon voor zichzelf benutten.
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Onbetwist de beste tandpasta
BOUWHOUT
HARDHOUT
TRIPLEX
BOARDS

c
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Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V.

GOED, GOED!,
daar praten we niet meer over

„VOORSCHOTEN

Plaats
1
*
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Provincie-

ingang abonnement
t
* Abonnementsgeld wordt per giro , postwissel / ol bij aanbiedinq van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 uruv. LO-LKP-Stlchtinr
-* (Doorhalen wat niet verlangd wordt.)

