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EXEGUTIETELD
Dolle Dinsdag is voorbij. De pogingen om het
transport der gevangenen uit het concentratiekamp Vught te verhinderen zijn mislukt. De KPers, die voor de bevrijding der gevangenen waren samengetrokken, zijn weggezworven. Het kamp ligt verlaten door de SS. Af en toe zien we een convooi
krijgsgevangenen binnenbrengen, want de Wehrmacht
heeft na het vertrek der SS. het kamp overgenomen.
Zij voelt zich hier in de omgeving niet thuis en
heeft de zorg voor hun gevangenen aan de Roode
Kruis-afdeling van Vught overgelaten. Voor één gouden tientje en een burgerpak nam de zuster, zwart
op wit, het hele kamp, met zijn goederen en voorraden over! Het achtergebleven SS-Sprengkommando
kon daardoor zijn opdracht tot vernietiging niet uitvoeren. Een paar flinke Vughtenaren, een electriciën
en een. loodgieter demonteerden op aanwijzingen
van een ingenieur de zware trothylbommen onder
het crematorium, de bunker en de machinekamer.
Toen eerst konden we op speurtocht. Het zal 22 September 1944 geweest zijn.
Wij vonden op aanwijzing van een eenzame boswachter de executieplaats. De natuur is er zo mooi.
zo machtig mooi bij de Vughtse lunetten, maar we
kenden de plaatsen, die we vroeger zo gaarne bezochten, niet meer terug. Daar was vooreerst die
schennende spoorlijn, die het dorp verbond met het
kamp en het kamp met een onbestemde, verre hel.
Zij is brutaal en tartend hinderlijk dgor de bossen
getrokken, een gele zandbaan met twee harde, zwarte strepen, samenkomend bij een poort. Mensenwerk in Gods vrije natuur. Dan staan we plots tussen het geboomte voor een besloten grasveld, een
jange, zeer lange rechthoek. Aan het einde de
rauwheid van een kogelvanger. De boorden hoog begroeid met kreupelhout en hoogopschietende. fijngetekende berken met hun witte stammen. We kenden deze plaats niet, want ze was vroeger aan het
oog onttrokken, omdat ze op een eiland lag, miaar
de hoge, begroeide zandrug was nu doorbroken en
van het vrijgekomen zand was een brede dam geworpen door het water naar de oever, waar wij stonden. Op de zanddam was
een spoor van autobanden,
een brede. veelbereden
baan. Het spoor leidde niet tot op het grasveld, maar
vormde een lus: de zware
wagens moesten aan zijn
komen rijden van links,
waar het kamp ligt. over
het zandpad langs het water, reden dan de dam op,
stopten langszij een zware
stootbalk, keerden en gingen dezelfde weg terug. Bij
de stootbalk tekenden zich
remsporen af. In het water
lagen lange stroken mitrailleurbanden.
f":
Het executieveld.
4 September 1945.
Vóór de kogelvanger staat
een vlaggemast. Een cordon stoottroepers, gekozen
uit de illegalen onder hen,
staat stram in de houding
op deze heilige grond.
Duizenden en duizenden
Vughtenaren zijn gekomen
om het offer der hier ges;:
vallenen te gedenken. In
een stille stoet zijn zij gekomen. Een korte plechtigheid. Er wordt niet gespreken, alleen enkele liederen gezongen. En een
enkele krans gelegd door
de Gemeenschap van Oud-
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NOOIT WERD VERGEEFS GELEDEN
Gij buigt 11 neer, o mensch, en staart
De toekomst in met beven.
Vergeet het niet, dat God regeert
En ook bestuurt Uw leven.
Al moet gij gaan door 't diepste dal
Van 's Levens donkerheden;
't Heeft alles doel, 't heeft alles zin.
Nooit wordt vergeefs geleden.
De ploegschaar woelt, het hart vaneen
En maakt wel diepe wonden.
En gij, gij kunt des Heercn weg
Niet peilen, noch doorgronden.
Toch moet gij strijdende hem gaan.
Den weg in 't bange heden.
Maar weet, de strijd door God gewild.
Wordt nooit vergeefs gestreden.
En buigt U voor den Schepper neer.
Gij kleine mensch. knielt neder.
Zoek rust en kracht aan 't Vaderhart,
Zoo liefdevol en teeder.
Stort uit voor God Uw ganschc ziel,
Hem al Uw smart beleden,
Geloof in Zijn vertroostend woord.
Nooit wordt vergeefs geleden.
'O, bid én strijd en draag Uw leed;
't Wordt alles U ten zegen.
God strooit Zijn gaven overal;
Ook langs de lijdenswegen.
Hij is getrouw. Zijn liefde waakt
In toekomst en verleden.
Vertrouw op Hem, neem op Uw Kruis,
Nooit wordt vergeefs geleden.
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Illegale Werkers. Langzaam wordt de vlag gehesen
tot halfstok, een minuut stilte, en dan gaat onder het
spelen van het Wilhelmus de vlag met krachtige slagen omhoog.' ten top.
Door het offer der gevallenen immers herkregen wij
de vrijheid. Een eresalvo wordt door de stoottroepers gelost, dat honderdvoudig door de bossen weerkaatst wordt, als orgelmuziek in een gothische cathedraal.
5 Mei 1946.
Hare Majesteit heeft de wens uitgesproken hier de
voor het vaderland gevallenen te herdenken. Weer
zijn er duizenden bijeen. Vóór de kogelvanger staat
nu een groot, ruw houten kruis, wonderlijk harmonisch in zijn verhoudingen tot het grote, rechthoekige grasveld en de barre, rauwe kogelvanger, die
de achterwand van deze helling vormt. Meer staat
er niet, omdat men bang is geweest door mensenwerk
te schenden, wat de natuur hier zo gaaf achterliet.
En dan komt dat ontroerende moment, dat de Landsvrouwe, alleen, zonder hulp van anderen, de zware
lauwerkrans torst tegen de zanderige glooiing op
naar de voet van het kruis. Klein tegen die grootse
achterwand staat daar onze Vorstin. Een eenzame
figuur, die alléén de lasten van heel een volk te
dragen heeft.
Dan houdt Zij Haar grote rede, waarin Zij begrip
vraagt van Haar volk voor het offer der gevallenen,
begrip ook voor de moeilijkheden der overlevenden
uit het verzet, die er naar hunkeren mee te werken
aan de geestelijke en materiële opbouw van het Vaderland, doch wier élan en idealisme na de bevrijding vaak gedoofd dreigen te worden. En Zij doet
hunnentwille een beroep op de ambtenaren en werkgevers en ieder die helpen kan.
Moeder der illegalen
En thans, 20 December 1947, sta ik weer op dia
plaats, dat geheimzinnige veld, dat steeds beklemmend van schoonheid is, doch het schoonst, als men
er alleen is, of hoogstens met een vriend, die ook
weet wie hier gevallen zijn, en waarom, en die onder
hen ook zijn" beste vrienden telt.
Vandaag zal op deze plaat»
het monument onthuld worden ter nagedachtenis van
allen, die hier gevallen zijn
voor de vuurpelotons. Met
een zekere huivering ben ik
deze keer gegaan naar die
plaats, die mij lief en vertrouwd is geworden. Maar
ik voel een vrees in me.
dat het grote monument, dat
hier opgericht is, de sereenheid van de plaats zal ver>toren, en dat opnieuw mensenwerk de natuur geweld
Zal aandoen.
Ik ben gegaan. En weer
waren er duizenden op deze
groene weide, raidden in de
bossen, bijeen. Voor de
voet van de kogelvanger
was de driekleur gespannen
over de volle breedte van
het veld. Het kruis is thans
geplant boven op de kogelvanger. Het teken der
overwinning op het heidendom beheerst vandaar het
gehele terrein. „In hoe
iigno vincis", „In dit teken
zult
gij
overwinnen".
Padvinders bakenen het
brede pad af en wijzen elk
zijn plaats, vooraan links
de nagelaten betrekkingen,
(Vervolg pag. 2).

Vervolg van jpag. 1.)
rechts de ex-politieke gevangenen van het kamp
Vught, daarachter de genodigden en belangstellen-den. Na een korte rede van de Burgemeester van
Vught, waarin hij mededeelde, dat de gemeente Vught
eindelijk deze gewijde grond in erfpacht heeft verkregen van het Rijk — tot voor kort werden nog,
o schande en steeds weerkerende ergernis, ondanks
de protesten, op deze bloeddoordrenkte grond
schietoefeningen door Defensie gehouden! — en nadat hij de plechtige verzekering heeft gegeven, dat
zijn gemeente deze plek zal onderhouden met de eerbied en het ontzag, waarop de hier gevallenen recht
hebben, treedt Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses
Juliana, naar voren.
Met krachtige stem, rustig en beheerst — wat gaat
Zij op Haar Koninklijke Moeder lijken — stelt Zij de
hier gevallenen ten voorbeeld aan ons volk. Zij zijn
de pioniers van een nieuwe tijd. Laat Nederland
zich hun offer waardig tonen. Dan treedt de Prinses
tot midden voor het omhulde monument. Ter linkeren rechterzijde stellen zich vier mensen op. Kinderen uit het volk. Twee harde, bonkige kerels, blootshoofds. En twee jonge vrouwen. Het zijn de zonen
van de boswachter Konings uit Heeze, die op één
-dag vier zonen en zijn schoonzoon verloor, en de gezusters van Es uit Kaatsheuvel, waarvan op één dag
vader en broer hier vielen.
En dan trekt langzaam, onder de tonen van het
„Wilhelmus", door de militaire kapel gespeeld, de
voor de kogelvanger gespannen driekleur op, en we
zien, ontroerd in de nieuw gestelde voet de oude,
vertrouwde woorden vrijkomen: „Den Vaderlant
ghetrouwe blijf ick tot in den doet", uitgebeiteld in
een zandsteen van wondermooie kleur. En dan onthullen zich voor de ogen der vijfduizend aanwezigen,
rijen van gedenkplaten, eveneens van zandsteen, gevat in zandstenen zuilen met in haut-relief de namen der driehonderd en acht gevallenen, wier namen
uit het dodenboek van het kamp Vught bewaard zijn
gebleven of door nasporingen bekend zijn geworden.
Een brede muur op forse voet, waarachter de rauwe kogelvanger met het kruis. Even blijft de rand
der Nederlandse vlag als een guirlande op deze muur
rusten; dan valt zij er achter en staat het monument
vrij.
Beklemmend is de stilte, als de Prinses Haar bloemenhulde brengt. De voortgezette Duitse moord van
maand en dag staat hier ineens als één gebeuren:
driehonderd en acht gefusilleerd. „Den Vaderlant ghetrouwe
"
De Vughtse gemengde koren zingen dan zacht:
„Nooit werd vergeefs geleden", een gedicht, dat
in het kamp Vught van hand tot hand ging en
velen een troost was in die bange tijd van onrecht
en verdrukking. De dichter bleef onbekend maar
het vers werd overgeschreven en doorgegeven. Vaak
vond men het verfrommeld bij een der Haftlinge.
Dan volgt de eindeloze rij der defilerenden. De voet
ligt bedolven onder de bloemen. Een indrukwekkende
plechtigheid vindt zo haar even indrukwekkend einde.
En toch botsen gemengde gevoelens in mijn binnenste: Het monument getuigt van goede wil. De kleur
van de steen is prachtig in toon, zandkleurig en
toch warm. Het bouwwerk is majestueus, en de
architect Van Herwerden uit Bussum heeft zich wel
gerealiseerd, dat het veld met zijn begroeide zoom
en ontzaggelijke diepte zelve het schoonste monument vormt en dat hij alleen de zorg had, dat in die
grootse ruimte op de minst storende wijze de namen
der gevallenen zouden worden vastgelegd. Maar
jammer is, dat de kogelvanger geen kogelvanger
meer is; de karakteristieke houten voet van dwarsleggers, die toch het doelwit placht te dragen cn
daardoor tot het wezenlijke behoort, is vervangen
door de kolossale muur.
Zo ging er. ondanks de ernstige wil des bouwers,
veel verloren, dat eigen is aan deze plek.
Het was een sympathieke gedachte, dit monument,
waarvoor het materiaal geleverd werd door de vader
van de hier gefusilleerde LO-leider, 'de Gooier („Jo
Hessels") te doen uitvoeren door de ex-politieke gevangene Keuzenkamp uit Den Haag.
Even sympathiek was de gedachte, voor elk der betrekkingen- van de hier gevallenen een sleutel te
reserveren van het hek, dat toegang geeft tot dit
terrein.
Dit is in de eerste plaats het veld, waar hun geliefden de dood vonden. Zij moeten hier steeds kunnen
kernen^ in alle rust.
Slechts enkele uren per dag kunnen derden deze
plaats bezichtigen. Ook dat is van belang. Want
ook het volk, het hele volk leert uit de monumenten. En dit is de les en eeuwige belofte:
„Den Vaderlant ghetrouwe blijf ick tot in den
doet",
KEES N.B.O.
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DWANG.
„Het Vrije Volk" protesteerde dezer dagen tegen het
verlies van abonné's door het niet toelaten van haar
krant in Rooms Katholieke en Protestants-Christelijke
Ziekenhuizen. Het blad doet dit protest vergezeld
gaan van dc suggestie aan raads-, staten- en kamerleden om dergelijke inrichtingen, die naar hare mening geestelijke dwang op hun patiënten toepassen,
niet meer voor overheidssubsidie in aanmerking te
doen komen.
— Over dwang gesproken!

Aan een brief van iemand uit Chicago, ontlenen wij het volgende;
..Merry X-mas"*!) is hier momenteel de kreet van
de dag. Reeds ongeveer 14 dagen is men bezig om
in de ,,Kerststemming" te komen. Waar je komt,
overal staan de welvcrsierde bomen. Hier in International House heb ik er tot nu toe vier geteld,
maar ik vermoed, dat er 20 hier en daar nog wel
een verscholen zal staan. Een restaurant, bar of
nachtkroeg zonder boom is waarschijnlijk niet meer
te vinden al moet ik toegeven, dat deze veronderstelling gebaseerd is op de resultaten van een
slechts zeer kleine steekproef.
Liederen als ,,I wonder who's kissing her now"
of ..The lady of 29 palms" die 29 harten brak,
worden afgewisseld met het ,,Nu zijt wellekome"
of andere wat men hier noemt ..Xmas-carols"
zoals ,.I am dreaming of Hawaian Xmas" of
..Dashing through the snow". Xmas-parties worden .
in ontelbare hoeveelheden 2 georganiseerd. ..Have fun
around the Xmas tree", ) en deze ..fun" bestaat
dan in het dansen, niet meer van de foxtrot of
dergelijke ouderwetse houterige dansen, doch van
de rumba of samba, waarbij het de kunst is om zo
gek mogelijk te doen en je lichaam in de meest
rare kronkels te wringen of je benen zo los ..mogelijk te laten rondslingeren. Met trots vertelt men
elkaar hoeveel kerstkaarten er wel niet verstuurd
zijn en de postkantoren puilen uit. Het is op Amerikaanse schaal, de geschenkengeverij. De wijzen
kwamen met geschenken tot Jezus. Dat was toch we)
een mooi gebaar. Het stemt mild en het is een
goede daad. Daarom geven de mensen elkaar hier
kerstgeschenken. De mensen geven elkaar geschenken en verbeteren de wereld.
Kerstfeest is niet meer de herdenking van de geboorte van Jezus, doch de herdenking van de wijzen, die geschenken gaven. Het Kerstmannetje is
de hoofdfiguur. En dit is een zeer frivool ventje,
in de meeste gevallen ook niet afkerig van ordinaire of ..hellende" grapjes. Een jazzprogramma
eindigde gisterenavond met ..God have mercy upon
us bah.
bah. bah. Wc are lost shecp bah. bah.
bah" 3). Bij een viering hier in International House
zou een Braziliaanse dame enige liederen ringen,
maar ze kende geen Kerstliederen in het Portugees
en zong dus enige andere liederen. Maar het was
toch een soort Kerstfeestviering en daarom -zong
ze tot slot ,,Stille Nacht" in het Enoels. 4 maar
..please don't pay attention to the words". ),
Xmas. A. Mcrry-Xmas, wellicht beter ,.a merrygo-round".
1) Vrolijk Kerstfeest.
2) Heb plezier rond de kerstboom.
3) God wees genadig over ons
Wij zijn
4verloren schapen
) Let a.u.b. niet op de woorden.
•
Commentaar.
Men zou zeggen, de Amerikanen begrijpen
niet veel meer van het Christendom.
De „ernst" pm er alsnog iets van te gaan
begrijpen, blijkt intussen wel te bestaan,
want de radio deelde mede, dat met Oudejaarsavond een ploeg van 168 Amerikanen
gereed stond om de Bijbel eens aan een
stuk uit te lezen. Vermoedelijk dus een estafette.
Het is ze daar in Amerika ook nooit dol
genoeg.

Naar „Oost Brabant" weet te melden heeft Rauter
zich dezer dagen zeer typisch over de illegaliteit uitgelaten: „Men heeft hem een duivel genoemd cn hij
antwoordde, dat dc illegaliteit voor hem een hel was
en in de hel is nu eenmaal een duivel. Hij beweert
groot resncct te hebben voor de mannen van het
verzet, die hij het beste deel van ons volk noemde.
Had Duitsland de oorlog gewonnen, dan zou hij Hen
de beste banen geboden hebben en niet de NSB-ers,
die hij veracht."
•— Zeer vereerd!
FR1ENDS OP AMERICA.
De „Volkskrant" heeft dezer dagen door een omstandige publicatie een eind weten te maken aan het
leven van de organisatie „Friends of America", die in
wezen niets anders was dan een landelijk net van
ex-nazi's.
— Deze historie illustreert weer eens. dat de zuivering en de berechting er hier te lande niet in geslaagd zijn dc nationaal-socialisten cn de collaborateurs tot andere gedachten te brengen.

J

TEGENSTELLING.
Amerika is met een politieke schoonmaak begonnen
om het behoud van de democratie veilig te stc'len;
het duldt niet langer, dat lieden, wier voornaamste
bedoeling er op gericht is om Amerika en de democratie uit te leveren, ongehinderd in het federale bestuurapparaat gehandhaafd worden.
Frankrijk is begonnen met de verwijdering van communisten uit sleutelposities in het bestuursapparaat.
Het Griekse kabinet heeft bi) decreet de wet van
1929, die de Communistische partij buiten de wet
plaatst, weer van kracht doen worden.
In Nederland heeft de Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen een regeling aangekondigd,
bij welke aan alle partijen, die aan de verkiezingen
zullen deelnemen, zendtijd voor propagandadoeleinden'
ter beschikking zal worden gesteld.
— Tenzij onze regering dus onverwachts de moed
zou kunnen opbrengen om de C.P.N. van deelname
aan 4e verkiezingen uit te sluiten, zullen de communisten in Nederland de gelegenheid krijgen om via
de radio tot in alle huiskamers door te dringen.
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dc Demobilisatie goed geregeld ?
Blijkens de besprekingen in dc Tweede Kamer en
ook volgens de artikelen in dc kranten, vraagt men
zich terecht af: Zijn er voldoende "personen bij dc
betrokken diensten om dit werk goed uit te voeren cn
is er een voldoende krachtige leiding van het geheel?
De vraag stellen betekent hier: twijfelen.
Nu staan de zaken zo, dat het demobilisatieschema
nog steeds niet definitief is vastgesteld.
Maar niettemin komen er per vliegtuig en oceaanstomer toch honderden en honderden militairen aan
in Nederland. Het zijn nieest afgekcurden of K.N.I.L.mensen, die hun Europees verlof hard nodig hebben.
Zo wordt ongeveer 9 Januari a.s. de ,,Nieuw-Holland" met een twaalfhonderd militairen in Amsterdam verwacht. Een groot deel van deze militairen
gaat hier na één of twee maanden met groot verlof.
Zij demobiliseren dus.
Nu wil de redactie van „De Zwerver" graag weten
hoe de demobilisatiercgeling werkt ten aanzien van
deze eerste groepen!
Daaruit zullen gegronde conclusies getrokken kunnen
worden.
Dat is noodzakelijk, want straks zullen ongeveer
25.000 man achter elkaar, na bijna drié jaren trouwe "
dienst, „weerom" komen van Java cn Sumatra. We
maken nu een betrekkelijk belangrijke proeftijd mee.
Als het Nederlandse volk niet bereid óf de organisatie niet in staat is deze kleine groepen vlot op te
vangen, dan moet de noodklok geluid worden!
Daarom, schrijf ons of de militairen goed dan wel
slecht zijn geholpen. Vooral hebben we graag brie-

Beroep op de lezers van

ven van de soldaten en (onder(officieren zelf.
Ds. Sillevis Smit, de vlootpredikant, heeft gezegd:
„Geef dc mannen een woning èn goed-passend werk "
Ook naar onze mening draait het vooral om deze
beide zaken. En de vraag is: zijn de Sociale Diensten van het Ministerie van Oorlog cn de Streek- of
Plaatselijke Demobilisatieraden in staat hiervoor effectief te werken?
Degenen, die géén werk hebben of geen huis, moeten
wel begrijpen, dat in de eerste plaats op hun zelfwerkzaamheid gerekend wordt!
Zeg dus niet te gauw: Het is hier niks gedaan in
Nederland. In zwaardere tijden dan vandaag hebben we ons gezamenlijk door de moeilijkheden heen
geslagen en ook in deze zaak moeten we het wéér
zo doen.
Kom met vaststaande feiten en zo mogelijk en voor
zover nodig, met constructieve plannen.,
De lezers van „De Zwerver" moeten, evenals in het
verzet, een nationale familie vormen, die ook nu nog
in het nationale verband willen doen wat zin heeft
cn mogelijk is. Uit het feit, dat „De Zwerver"
groeit, blijkt, dat er behoefte is aan een gocd-nationaal contactorgaan. Ook de demobilisatie „sal waerachtig wel gaan" als de tienduizenden lezers van „Dc
Zwerver" er mede hun schouders onder zetten.
Schrijf dus over een paar weken, nadat een indruk
gevormd is gerust aan:
Redactie „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152,
Amsterdam.
Zet op de enveloppe: Demobilisatie.
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Wij zullen de vrede op aarde verwerkelijken", staat met vette letters boven
het verslag van het communistisch congres in „De Waarheid".
In een zeer bepaalde zin geloven de communisten
dat zelf ook nog, althans de communisten in ons
land. In hun opvatting komt het ijdel menselijk
streven tot uitdrukking, dat alle eeuwen door
de mensheid bezield heeft, om de vrede op aarde
te bewerkstelligen buiten God om.
Maar vrede is het welbehagen des Heren in de
mensen en niet het welbehagen van de mensen
in hun makeleien.
Vrede, dat begint in het hart; dat is de voorwaarde. Eerst als in het hart de vrede met God
ontstaan is, kan er iets voor de vrede in de
wereld verwacht worden.
Dit is niet de gedachtengang van de communisten. w5ij beginnen met hun „vredeswerk" aan
de andere kant, in tweeërlei opzicht. Zij verwachten de vrede van de mens. Dat is het
eerste. Zij wensen de vrede uitwendig op te
drukken. Dat is het tweede.

3Jk 'zuwtf
deuwield
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SLEEN. — Tijdens het Kerstfeest in de Ned. Herv. kerk
werd aan de heer W. Jansen, alhier, een vulpen aangehaden ter ere van het feit. dat de heer Jansen gedurende een
tijdvak van 40 jaar de versiering, van de Kerstboom heeft
verzorgd.
(„Emmer Courant").
Er komt weer opleving voor de rubriek jubilea.
En nieuwe perspectieven openen zich. Dat is
maar gelukkig ook, want om 't nog eens zo ver
te brengen, dat je 25 jaar bij één patroon bent
valt tegenwoordig niet mee. We gaan nu onze
moeders huldigen voor 40 jaar kachel-aanmaken.
Je kunt 25 jaar schoenpoetser zijn of 60 jaar de
vaat hebben gedaan (schaam je maar niks, jonggehuwde. Je bent er nog niet aan toe voorlopig).
En wat denkt ge ervan, ter aanmoediging, een
getuigschrift van de Huisvrouwenvereniging te
verstrekken aan mannen, die \ïYi jaar matjes geklopt hebben of luiers omdeden? En de mannen
kunnen hun vrouwen huldigen voor het getrouw
hanteren van pook of pantoffel
Neen. verder
alstjeblieft niet. Wie sprak daar van haarspelden?
Foei toch.
Oude Willem geslagen: Vsér kapitein Kiaas Vissctr, die jnet
de Willem Barendsz aan de Zuidpool op walvissen jaagt,
naar zijn huis op Schiermonnikoog kan terugkeren, ligt er
reeds een walvis op zijn stoep. Het beest was acht meter
lang en woog drie duizend kilo. Van het vlees was niets
te gebruiken, daar het aangespoelde zeemonster in staat van
ontbinding verkeerde.
(„Nederlander'').
Wat een tragiek! Kijk, daar heeft zo'n dagbladredactie nu geen oog voor. Dat beest was natuurlijk op weg naar Schiermonnikoog om wraak te
nemen voor die drijfjachten in de IJszee. En hij
blijkt nu onderweg te zijn omgekomen. Met één
klap van z'n staart zou hij het huis van Kapitein
Visser hebben kunnen vernielen.
Wat zegt U? Was dat z'n bedoeling niet? Wilde
het beest onthullingen doen over de toestanden aan
boord van de „Willem Barendsz"? En is ie daaraan dood gegaan? — Neen, mijnheer, daar schrtjven wc maar niet verder over. We hebben geen
Beursrubriek.
De muziekvereniging te H, hield haar jaarvergadering. De
secretaris bracht in voHc ernst zijn jaarverslag uit, waarin
de volgende zinsnede voorkwam;
en basbiazer Pictersen heit een nieuwe uniformbroek
gekregen, want ia r'n oude broek kon hij niet meer
blazen "
Hierop schoot een gedeelte van het publiek in een daverend
gelach.
Verbouwereerd poogde de secretaris zijn figuur te redden
en voegde er haastig aan toe;
ik
ik bedoel: toe kost-ic geen meslek meer
naken "
Toen lachte het publiek nog harder
( „Culemborger").
Als we eens in H, komen, zullen we zeker naar
't muziek gaan zien. Niet luisteren. Alleen maar
kijken. Naar de .broeken dan, wel te verstaan.

l\etLLoj:

De Siichiing en de Ereraad
éH

Niet bij de mens beginnen, maar desnoods ondanks de mens en tegen de zin van de mens,
wordt het land de vrede als een pantser aangemeten.
De vrede van het Christendom, dat is de vrede
in Christus, zij begint in het hart en heeft als
voorwaarde de vrijlield, eerst van de mens en
dan in de samenleving.
De vrede van het communisme (en het nationaal
socialisme), begint in de d wangstruc tuur van de
staat en heeft als voorwaarde de opheffing van
de vrijheid, eerst in de samenleving en dan van
de mens zelf.
Naast deze twee standpunten zijn er nog vele,
die in grote trekken ook de vrede najagen en
de vrijheid daaraan niet willen offeren. Zij miskennen evenwel de voor beiden fundamentele
relatie tussen God en mens.
De vrede der communisten gaat ten koste van de
vryheid. Zo is het programma van alle dwingelanden geweest.
Men houdt vrede in het land, niet door te bouwen op vrije mensen, maar door te bouwen op
marionetten. Dat is de remedie tegen de onrust
in de staat.
Wie de middelen ertoe heeft, krijgt zodoende
net zo zeker vrede in de staat als de doodgraver
dat heeft op het kerkhof. Rusland is een geestelijk kerkhof, het kerkhof der vrijheid.
De keizer van Marokko speelde een partijtje
kaart, zegt de legende. Hij stond op verliezen
en zei tegen zijn tegenstander, een hoveling;
„Speel harten, of ik snij je de hals af". Ik veronderstel, dat de man harten speelde.
Er spelen er in Rusland heel wat „harten". Anders gaat hun hals eraf. Want er is niet veel
keus: of met je hart, met de vrijheid van je
hart uitkomen, of je vrije hart behouden en erbg omkomen.
De hoop van de wereld is, dat de Russen tegenover het regime eens in „schoppen" uit zullen
komen, maar voorlopig blijft 't daar nog bij
„harten".
Stalin werd met algemene stemmen herkozen
in Moskou. Stelt U zich dat even voor. Geen
sterveling tegen Stalin. Welk een aanfluiting der
vrijheid. De slechtste propaganda, die de communisten konden maken. Als er 50% tegen
Stalin geweest was, dan zou de situatie bedenkelijk geweest zijn; bij 70% bevredigend; bij
90% uitstekend; bij 95% om te glimlachen; bij
98% om te lachen; bij 100% om te daveren.
Daar is een schare van misleiden in Nederland.
Hoe tragisch is hun bezieling voor vrede en
welvaart, die zij, als de leiders succes zouden
hebben, ten koste van het beste (hun vrijheid)
zouden krijgen.
Er is een spreekwoord, dat zegt; „Wie zich
maakt tot schaap, wordt door de wolf opgegeten".
Wie het congresverslag vergeleken heeft met dat
van 't vorig jaar, zal met mij onder de indruk
gekomen zijn van het feit, dat de schapencultuur vordert, dat van de sporen van typisch
Nederlandse weerbarstigheid, die het vorig jaar
nog aanwezig waren, niets meer te bespeuren
is. 't Is één en al gehoorzaamheid en verering,
wat de klok dit jaar sloeg. Geen schijn van
critiek, zelfs geen enkel bezwaar tegen de
leiding. Alles „peis en vrêe". De schapen op
weg naar het kerkhof.
De wereld staat voor de keus.
Wilt ge schaap zijn, wilt ge op het kerkhof
„leven", of wilt ge mens zijn »n de vrijheid verdedigen? Dat is de keus. En ze wordt gemaakt
in onze dagen. Er voltrekt zich een scheiding
der geesten.
In Frankrijk, waar de wolf zo dom was voortijdig met zijn kaken te klappen, is een zuiveringsactie tegen de communisten in officiële
vitale overheidsfuncties ondernomen. De C.G.T.,
het onder contröle der communisten staande vakverbond, is in tweeën gespleten. Eindelijk ziet
men daar in, dat collaboratie met de communisten schapen kweekt, slachtschapen.
Zelfs in Berlijn begint het te dagen. Kaiser, de
voorzitter van de Christelijke Democratische
Unie in de Russische zóne, werd door de Russen
afgezet.
Er was geen schaap van te maken. Niettemin
heeft het congres der C.D.U. de wolf in het aangezicht weerstaan en Kaiser als zijn enige leider erkend. Bravo!
In Londen, op de vier-ministersconferentie Is _
ook een en ander duidelijk geworden. Dat is ten
koste van het vredesverdrag met Duitsland gegaan, een verdrag, dat nu wel niet zal komen en
waarop een overwonnen vijand, zelfs Duitsland,
toch recht heeft. Intussen, dit verdrag kan niet
tot elke prjjs gesloten worden.
De grote democratieën gunnen de Russen gaarne herstelbetalingen, want Rusland heeft zeer

Er zijn reeds verschillende illegale werkers,
die in verband met hun verzetswerk of hun
gevangenschap in aanraking gekomen zijn
met de rechtbank of tegen wie een onderzoek
is ingeleid.
De moeilijkheden van het Openbaar Ministerie
en van de Rechtbank in dergelijke gevallenzijn legio, en de belangrijkste daarvan is, dat
men over het algemeen geen begrip heeft voor
de omstandigheden, waaronder het verzetswerk gedaan werd, dat men het te beoordelen
geval niet in het ihilieu van de daad in kwestie
weet te plaatsen.
In verband daarmede is indertijd een Ereraad
samengesteld, bestaande uit oud-illegale werkèrs. Deze raad adviseert het Openbaar Ministerie in gevallen van vervolging, ingesteld
tegen oud-illegale werkers.
Het is gewenst, dat alle qud-ülegale werkers
goed nagaan of zij onder hun vrienden wellicht iemand hebben, die vervolgd wordt of
berecht is en voor wie de Ereraad geen adwies uitbracht. In dat geval doen zij goed de
aandacht van de Ereraad daarop te vestigen,
eventueel via de Stichting 1940-1945, opdat
alsnog zo'n geval in de Ereraad behandeld
kan worden.
Wij kunnen voorts mededelen, dat het hoofdbestuur der Stichting 1940-1945 besloot op
eventueel verzoek van de Ereraad, in de door
de laatste behandelde gevallen, te overwegen
of financiële steun vanwege de Stichting
1940-1945 verleend kan worden om tegemoet
te komen in de kasten van de procedure.
Alles wat mogelijk is, moet gedaan worden
om hen, die vanwege hun verzet, of daaruit
voortvloeiende daden, vervolgd worden, bij te
staan (de Ereraad) en financieel te helpen
(de Stichting 1940-1945). Natuurlijk zal van
geval tot geval beoordeeld worden, wat het
advies van de Ereraad zal zijn en of — en -zo
ja in welke mate — de Stichting zal helpen,
maar het feit, dat beide mogelijkheden openstaan, ja, dat men aandringt op inlichtingen
uit de oud-illegale kring over deze materie,
stemt tot tevredenheid.
Een lange moeilijke weg is hej na de bevrijding geweest om waarborgen te scheppen
voor de berechting van oud-illegaie werkers
en veel leed kon hun gespaard worden door
het overleg van de illegaliteit met de regering en met de rechterlijke macht. We zijn ons
intussen bewust, dat niet in alle gevallen erger voorkomen kon worden.
Nu er echter een goede introductie bestaat
bij de rechterlijke macht via de Ereraad, Is
het ieders plicht om daarvan voor de hem bekende gevallen gebruik te maken.
H. v. R.
geleden, maar ze weigeren daarvoor zelf te dokken. En dat gebeurt in feite thans. De Amerikanen en Engelsen pompen geld en goederen in
Duitsland om het op de been te brengen, om bi)
het bestaansminimum te laten leven, en de
Russen pompen het er in het Oosten even leuk
weer uit.
Molotov wist er geen ander antwoord op dan de
opmerking, dat de Amerikanen en Engelsen ook
verdienden aan Duitsland. Dit werd categorisch
ontkend. Eigenlijk was het niet zo zeer een opmerking van Molotov. 't Waren redevoeringen,
propagandaredevoeringen, waarin alles op z'n
kop gezet werd en de anderen verweten werd,
wat de Russen stelselmatig zelf doen.
Marshall en Bevin gaven een passend en afdoend
antwoord.
Marshall zei oa..: „Als men denkt aan het doel
van deze conferentie én aan de positie, welke de
afgevaardigden aan deze tafel innemen in hun
regeringen, is het moeilijk op grond van een
dergelijk optreden respect te koesteren voor de
waardigheid van de Sowjet-regering."
En Bevin zei: „De heer Molotov had tenminste
zijn rede kunnen beëindigen met ons te danken
voor de hoffelijkheid, dat wij hier zijn gebleven
om naar hem te luisteren."
Dat is de moderne diplomatentaal, de enige, die
de Russen verstaan, 't Zijn natuurlijk nog maar
inleidende opmerkingen en de Westerse mogendheden zullen wel spoedig ter zake komen, maar
de openhartigheid in de discussie is veelbelovend.
Als er nog één kans voor de vrede is, dan is die
gelegen in dé openhartigheid en vastberadenheid
der vrije staten tegenover de dwangstaten.
Maar niemand vergisse zich in de grootte van
die kans.
Of beter nog, niemand gisse ernaar. Dat is onze
opdracht niet in het nieuwe jaar, dat zo grimmig
inzet. Onze opdracht is te genieten van de vrijheid, haar te bouwen, en haar te bewaren.
En verder moeten wij de wolf uit de kleren van
opoe pellen; we moeten schapen aan het schrikken maken en kerkhoven ontginnen.
Ook in Nederland, helaas, ook reeds in Nederl*nd.
h. v. R.
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door ]. W. Hofwijk

I De klem slaat dicht

Uit de hel der. Duitse kampen keerde een
jonge man weer. Jan Willem van Dijk zullen
wij hem noemen in het verhaal, waarvan het
eerste deel in dit nummer wordt afgedrukt. Hij
behoorde tot de gearresteerden in een der
eerste grote „processen", welke de SD tegen
Nederlandse illegale werkers voerde. Als door
een wonder ontkwam hij aari de kogel en aan
de dood in de Duitse gruwelkan}pen. Na zijn
terugkeer deed hij het relaas van zijn „verhoor".
Honderd uren aan een stuk was men met hem
bezig, waarbij de beulen elkaar aflosten, hem
tot bloedens toe sloegen, vernederden, de verschrikkingen van de verstikkingsdood in het
water Heten doormaken om hem op het laatste
ogenblik weer te laten bijkomen en hem tenslotte blootstelden aan de stralen van „het
blauwlicht'', dat ook de geheimste gedachten
moest verraden.
Met uiterst raffinement zorgde men ervoor,
dat de slaap het gemartelde lichaam van de
tot de waanzin gedrevene niet aan het „verhoor" kon onttrekken.
De schrijver ]■ W. Hofwijk heeft de ervaringen van Jan Willem van Dijk weergegeven
op een wijze, zoals alleen hij dit vermag.
In dit en de komende nummers van „De
Zwerver" publiceren wij het verhaal van
J. W. Hofwijk: „Jan Willem van Dijk
heeft niet gepraat!"
e bel trok plotseling een brede, korte veeg
door de kleine reeks morgen geluiden in het
huis. Het zingen van het meisje in de
keuken hield op tegelijk met het rammelen van
borden; alleen de radiomuziek van de kamer
boven hem bleef gedempt en onbezorgd zingen
in de stilte, plotseling dieper van verwachting na
het brede, zakelijk korte signaal van de voordeurbel, die plotseling alle aandacht voor zich
opeiste. Alleen de radio bleef zingen, gedempt
voor zich uit.
De man hield een ogenblik op met lezen als
verwachtte hij iets van deze bel; het doffe zakelijke aandacht-vragen van dit signaal, bijna knorrend, verontrustte hem niet. Het liet slechts een
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verwachting open; op dit moment kon er buiten
iemand op hem staan wachten met een boodschap. Misschien was het een boodschap voor de
Ortskommandant, die de kamer naast hem bewoonde
misschien was het
Maar in het
derde geval zou Van Dijk niet thuis zijn: ,,lk
ben voor niemand thuis, alleen voor die krantenjongen van het station; verder voor niemand!"
Hij keek opnieuw in het boek, legde het toen weg
en stond op. Hij bleef midden in de kamer staan
en rekte zich uit, niet nerveus, maar toch wachtend met een groeiende spanning in zich. Dit
overkwam hem telkens sinds de groep Van
Hapert was opgerold. Hoewel hij slechts één keer
een onderhoud met Van Hapert had gehad en
zijn eigen groep niet in nauw contact met die
van Van Hapert stond, had hij de eerste avond
na diens arrestatie niet kunnen eten.
Eerst dat telefoontje: „Met dat vrindje uit Den
Haag is het mis!" — je vroeg stotterend om bijzonderheden, die ze niet konden geven — en
daarna het onafwendbare, wreed automatische
zekerheid dagelijks de berichten: „Antoon is gearresteerd" — „Hans zit vast" — „Karei is vannacht opgehaald" —.
Beroerde week
plotseling leken alle dammen
doorbroken; je durfde niet duiken, duiken was
schuld bekennen, wachten
het vogeltje en de
slang, kat en muis je moest afwachten en je
mocht niet bang worden. Zij waren niet meer te
redden, maar dat wist je van te voren als je met
spionnage begon.
Voetstappen op de trap. Niet voor hem? — het
dienstmeisje was handig genoeg
klopje op
de deur — dus wél voor hem —: „Ja!"
„Meneer, er is iemand woor u
", hij voelde
zich midden in de kamer plotseling betrapt: dit
had hij verwacht! „Iemand voor mij ? Ik ben
toch voor niemand
wie is het?"
„De krantenjongen, meneer." Ze keek of ze
mee in het complot zat; gevaarlijk die vrouwen,
voelde direct 't avontuur, wilden meedoen, dweperig en al te ijverig
„Laat 'm
nee, wacht, ik kom zélf wel
"
Hij liep langs de witte diensterschort en de geheimzinnige meisjesogen, verwachtte geen be-
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Ze keek of
ze mee in
het complot
zot . . .

richt vandaag, begreep 't niet. Terwijl hij de
trap afging, rook hij in de schemerige schachtholte de geuren van de keuken; gebraden vlees en
spruitjes, eeuwige spruitjes, en zeer sterk de
lucht van het huis, waar nooit veel daglicht
kwam; de onzekerheid na het signaal van de bel
had nu plaats gemaakt voor afwachten: Wat
wilde Jaap hem zeggen op dit ongewone uur?
Liep ook zijn groep gevaar?
Toen hij in de gang kwam, draaide de blauwe
regenjas zich om. Het was
nee, het was Jaap
niet! Stomme Paula! O, die vrouwen! Hij kon
niet meer terug
Het gezicht was niet duidelijk te zien in de schemer van het daglicht, dat
door het gelig glas van 't loodraam zeefde. Hij
liep op de onbekende toe, half nieuwsgierig, zijn
onzekerheid terugduwend achter een hautain
masker —: „U wenst?"
Hij stond nu tegenover de bezoeker, nam hem
op, zag een paar lichte ogen, Germaans, blond,
mager — nee, totaal onbekend — K.L.M.-speldje
op de regenjas — je keek alleen nog maar naar
speldjes tegenwoordig. Toen zei de man gedempt
fluisterend:
„Is u meneer Van Dijk?" Zijn stem klonk nerveus en plotseling rook Van Dijk dat het „mis"
was, slechts één ogenblik, toen was het voorbij.
Kortaf: „Ja. En
?"
„Ze hebben vannacht uw vrienden gearresteerd."
God! nee, niet op in gaan! Ondanks zijn inspanning om gewoon te antwoorden klonk zijn stem
iets onzeker; „Zo
zijn de heren weer dronken
geweest! ?"
Hij speelde nu student Van Dijk, Leidse Universiteit, vijfde jaars Rechten. Zijn stem won nog aan
koel zakelijk niet-geïnteresseerd zijn. „Nee, de
Duitsers
U weet wel
voor dat geval
"
Terwijl de iets hese stem in de geel-bruine schemerige gangruimte nog doorpraatte, hamerde de
gedachten op Van Dijk los: „Wat is er? Wat wil
hij ? Is hij fout ? SD — SD — En als hij niet
fout is
"
Bijna vijandig; „Wie is u?"
Onzeker: „Iemand die het goed met u meent."
,;Ik weet niet waarover u spreekt," hij moest nu
moeite doen om te praten, „ik heb niets met u te
maken, wel?" — Wat wil hij? Wat wil hij? —
„Als dit een poging tot chantage is
Daar
is de deur!"
De blauwe regenjas haalde zijn schouders op,
wilde nog wat zeggen, stak toen zijn hand uit.
Van Dijk negeerde de hem toegestoken hand. Was
het afgelopen? Nu wist hij nog niets. Terwijl
hij zich omdraaide — even wilde hij de regenjas terugroepen — hoorde hij het opengaan van
de deur en de geluiden van de straat, die de
gang inrolden: een handkar ratelde voorbij, auto,
pratende mensen, alles plotseling luid en fris
in de duffe schemer van de gang. Toen — onbewust wachtend op het moment, dat de deur
weer dicht zou slaan — hoorde hij in zijn rug
„Hande hoch!"
Zijn adem stokte en in de stilte — vluchten! —
sprong de paniek hem in de rug — één ondeelbaar ogenblik was het schokkend stil, hoewel
alle straatgeluiden nog steeds hard en vreemd
in de gang heersten — de paniek rende langs
zijn rug omlaag, weer omhoog: hij transpireerde plotseling met zweet, koud prikkend in zijn
rug. Vluchten ?
Het was uit.
Verloren. — Van Dijk je bent
Zich omdraaiend, zag hij een dikke, zwaargebouwde man, burger in overjas, revolver in de
hand. Hij had het moeten weten
Zo stonk
je er in; mogelijkheid, waar je rekening mee
moest houden; beleefde je van te voren reeds
tientallen malen, bij elk bericht dat je uitzond,
bij elke conferentie met de Engelse agenten
het bedreigde je bij elke stap, die je deed, je
„Sie sind Van Dijk, nicht wahr?"
Achter de dikke burger, grijze hoed diep in
de ogen, zodat hij alleen de weke onderkaak
slechts duidelijk zag, ontdekte Van Dijk nu
plotseling de blauwe regenjas. Van Dijk keek
één vluchtig ogenblik naar diens gezicht, hij
herkende het nauwelijks, maar het leek nu spottend triomfantelijk. Hij sloot met moeite alle
luiken dicht en werd een koud mechanische
robotmens — niet bang zijn — maar Inwendig
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en vele andere
kostbare prijzen

Wilt ge gratis en zonder inspanning een wereldreis maken 7
Draai aan de knop van Vw radio en ge zjjt op elk gewenst 1
ogenblik van de dag in het land, waarnaar Uw belangstelling uitgaat.
Mits.... men tenminste een radio bezit.
Wilt ge in Uw vacantie van Uw eigen land genieten?
Stap op Uw fiets en ge vindt de weg naar de mooiste plekjes in ons vaderland.
Indien.... men tenminste in het gelukkig bezit van een
fiets is.
Is Uw radio door de Duitsers in beslag genomen?
Hebben de moffen Uw rijwiel gevorderd?
Geen bezwaar! Ge kunt er zo een terug verdienen.
Onze Nieuwjaarsprijsvraag biedt de mogelijkheid om in
het bezit te komen van deze en vele andere goede en nuttige prijzen.
Alle lezers van ons blad kunnen aan deze prijsvraag deelnemen. Zeer vele lezers hebben reeds één of meerdere oplossingen ingezonden, doch het aantal inzendingen kan
nog worden vergroot.
De gelegenheid tot deelneming staat nog tot eind Januari
open. Tot dat tijdstip behoudt ge een kans op eèn der vele
kostbare prijzen.
Niemand blijve achter!!

L
brokkelde plotseling alles af; al zijn moed —
moed ? haha — stortte ineen tot een trillend
warme angstmassa.
Hij was plotseling gevuld met angst, hij was
niets dan angst en zijn razend kloppend hart
bonkte tot stikkens toe in zijn droog-geraspte
keel.
„Ja," wurgde zijn stem — gewoon doen! Ze weten niets! Bluf. Moffenbluf.
„Sie sollen mitkommen."
Zijn knieën trilden nu zo erg, dat hij bang was,
dat de Mof het merken zou. Mitkommen
Hij
rook opnieuw het huis, de schemer van de gang,
waarin nog steeds het heldere lichtvlak van de
straat stond gesneden; iedereen zag dit; men
moest de deur dichtdoen. Nee, waarom? Vluchten ? Onmogelijk —- gang te smal. Trap op ?
Voor de trap had hij al een blauwe boon
blauwe boon en spruitjes
Door de keuken?
Paula
kreng! Stomme meid! Krantenjongen, ja
ach, die vrouwen
Ondertussen kwam de regenjas dichterbij;
schoft! provocateur! Het K.L.M.-speldje heeft
twee zilveren vleugeltjes met zwarte lijntjes
voor de veren en de letters. Hij voelde de tastende handen over zijn zakken gaan. God, wanneer ze boven huiszoekingen gingen doen! De
zender niet maar de zendrapporten! — De regenjas voelde nu, hoe zenuwachtig hij trilde.
Wat wisten ze. Jaja
als je iemands hand
weigerde; was een belediging, grove belediging;
het is een grove belediging om iemands hand
te weigeren.
„Nun die Zimmer!", zei de stem achter de revolver. Derde la rechts
Nee, bij de Ortskommandant, waar de zender stond zouden ze wel
niet zoeken. Derde la rechts onder de bodemplank
zendrapporten, copieën van de laatste
twee. Opnieuw zag hij zich tegenover de inspec•teur van politie nog geen twee weken geleden;
de hele scène, die hij daar had opgevoerd in
aanwezigheid van de twee agenten, die fout
waren, leek hem nu kinderlijk. Toen het met
Van Hapert mis was en men ook zijn naam
noemde, had hij met de inspecteur, die ook in
zijn groep zat, een onderhoud geënsceneerd,
waarin hij zich zogenaamd bij de politie kwam
beklagen, dat men hem allerlei gevaarlijke illegale papieren over de post stuurde: hij wilde
hier niets mee te maken hebben, had hij gezegd;
tot nu toe had hij ze steeds in de kachel gegooid, maar wanneer het weer gebeurde, zou
hij ze naar het politiebureau brengen
De
politieagenten hadden toegekeken, verbaasd en
onzeker en hij had grote verwachtingen gehad,
dat zijn list gelukt zou zijn, zodat hij voor de
toekomst gedekt was, zelfs indien de Moffen hem
arresteerden. Kinderlijk
Amateurwerk
Hij ging met knikkende knieën de trap op, zag
de lichtstreep langs de keukendeur smaller worden en daarna verdwijnen; ze hadden 't daar
ook gezien
deed er niets meer toe. Alles
was verloren. Hij dacht plotseling, hoe hij had
moeten protesteren
Nu was het te laat,
voor alles. —» Hij was verlamd van angst.
Hij stond tegen de muur en wachtte. Zë hadden
alles gevonden. Ergens in hem bonsde een treiterende stem; „Je gaat kapot — hulp aan de
vijand — spion-spion-spion."
Maar dit steeds aanwezige vretende dreinen
werd telkens overspoeld door andere onzekerheden. De dikke Mof had niets geantwoord, toen
hij hem vroeg waarom hij gearresteerd werd.
Alleen had hij triomfantelijk „aha" geroepen
toen hij de losse bodemplank ontdekte; deze
vreemden, die alles betastten, onbeschaamd;
zijn brieven bekeken, in zijn kast snuffelden en
niets was veilig voor hun onbeschaamde nieuws-

gierigheid.
De radio had boven gespeeld — waarom ook
niet — en Van Dijk had plotseling tegen een
zwakte moeten vechten: dat één uur, nee, een
kwartier geleden alles nog zo anders was, niet
verloren, niet hopeloos, dat hij zich toen nog
veilig waande. Hij zocht onmiddellijk tegen deze
gedachten; het was slechts zwakheid, om nu
nog achterom te willen zien, te willen terugleven. Dit was onmogelijk en het zou slechts
uitmonden in een tranerig zelfbeklag, dat geen
enkel nut had.
„In Scheveningen können Sie uns alles erzahlen,
mein Lieber. Blosz nicht ungeduldig werden..."
Nu stond hij in de gevangenis in Scheveningen
tegen de muur en wachtte. Alles was achter
hem weggebroken; hij was volkomen op zichzelf teruggeworpen, niet langer beschermd door
de verborgenheid, die hun groep omgeven had:
het kwam nu alleen op zijn eigen persoonlijkheid
Hij was zeer eenzaam.
Hij voelde zich zeer onzeker.
En telkens wanneer er laarzen de gang afkwamen, vrat de angst een hap weg van zijn
nauwelijks hersteld zelfvertrouwen. Wat wist
men? Wat wist men? Ze hadden de papieren
gevonden, maar daarvoor zou hij hetzelfde verhaal opdissen als bij de politie. Was er iets verraden? Ze hadden het geld gevonden. Twaalfduizend gulden voor de organisatie. Wie liep er
met twaalfduizend gulden op zak! Had hij van
die erfenis. Alles ontkennen! Van Hapert had
hij nooit ontmoet. Maar als Van Hapert eens
gekletst had? Beter zich helemaal op de vlakte
houden, alle mogelijkheden openlaten. Hen uithoren. Kinderlijk
Je gaat kapot spion —
hulp aan de vijand — spion-spion.
Zo nu en dan riep men een naam. Bars en
kortaf. Verderweg stonden er nog meer, maar
het was niet mogelijk met hen te praten. Ergens was schreeuwen; misschien werd hij gemarteld. De behoefte om met iemand te praten,
steun te zoeken in een gesprek, te vragen naar
ervaringen van anderen, werd overmachtig in hem.
Vèraf in de gang was schreeuwen. Gedempt,
niet eens afschuwelijk, maar toch duidelijk hoorbaar. Hij staarde naar de muur en zijn ogen
zochten hulpeloos steun in het ruwe grauwe vlak.
Hij probeerde aan de muur te denken, alleen aan
de muur; zoals je vroeger op school op je knieën
moest zitten in de hoek en met iets spottends
in je houding je hoofd in de nek gooide en boven
je naar de muur keek en naar het plafond, waar
de ragebol nooit kwam en er was een spin, maar
toen hij een keer urenlang — een hele voormiddag — op z'n knieën had gezeten, had dit zich
bewust amuseren met die spin hem plotseling in
de steek gelaten, zodat hij eigenlijk het liefst
had willen huilen. Op zulke momenten won zijn '
koppigheid het echter steeds en niemand had iets
gemerkt.
(Wordt vervolgd).
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In 1947 stonden in deze kolom artikelen
onder verantwoordelijkheid van de Stichting 1940—'45 en van de redactie.
Nu de Stichting 1940—'45 een eigen mededelingenblad gaat uitgeven, acht de redactie
de tijd gekomen om de verantwoordelijkheid voor deze kolom weer alleen te dragen.
De Stichting heeft nu immers een eigen
spreekbuis en het is van groot gewicht om
onafhankelijke kritiek op het Stichtingswerk
te kunnen plaatsen,
REDACTIE.
KJ. ieKoniip bezoekt contactavomi van de Stichting
Nel Oosthöut, speelt „De Krijtkring".
Op 31 October j.1. organiseerde de Amsterdamse Stichting de eerste contactavond in de grote zaal van
Bellevue. Deze avond die tot cjoel had het contact
tussen de verzorgers en verzorgden onderling te verstevigen,
slaagde zo goed, dat het bestuur op Maandag 22 December
j.1, een tweede belegde, die de vorige zo mogelijk nog heeft
overtroffen. Was het deze maal niet mogelijk in de pauze
de nodige „bewegingsvrijheid" te verlenen — vanwege de
grote belangstelling had men gebruik moeten maken van het
gebouw der Vrije Gemeente — daartegenover stond, dat de
Koninklijke belangstelling voor deze avond een warm gevoel gaf van niet vergeten te worden.
Het geheim van dit hoge bezoek was echter slechts aan een
paar ingewijden bekend en het zal voor velen een ware
verrassing geweest zijn, toen het orgel plotseling het Wilhelmus inzette en de Landsmoeder in gezelschap van burgemeester d'Ailly de zaal betrad. Vermakelijk was de ontvangst aan het gebouw geweest. Na de ontvangst door de
voorzitter en de directeur van de Amsterdamse Stichting
werd door twee meisjes een bouquetje viooltjes aangeboden.
Even tevoren had een stuivertje moeten beslissen wie van
deze twee het woord zou voeren. Kruis of munt! Op het
critieke ogenblik werd dit stuivertje wisselen nog even voortgezet, want eerst zeiden beiden niets en dan trachtten zij het
samen te doen
In zijn openingswoord spreekt de voorzitter namens alle
aanwezigen zijn dank uit voor de Koninklijke belangstelling,
waarna hij zich richt tot de burgemeester en de verdere genodigden. Tot zijn spijt moet hij alle aanwezigen verzoeken in
de pauze hun plaatsen niet te verlaten. Was dit op de vorige
avond in Bellevue wel mogelijk, hier is er helaas geen gelegenheid voor. Helaas, want wat kan beter dienen tot versteviging van de onderlinge band dan het persoonlijk gesprek en een ongedwongen samenzijn. Als men de Koningin
in de pauze verzoekt de koffie te gebruiken in de ontvangstkamer, wordt de geachte voorzitter even Koninklijk op zijn
vingers getikt met een verwijzing naar zijn eigen verzoek,
de plaatsen niet te verlaten!
Voor en na de pauze speelt Nel Oosthout, en die enkele figuur op het kleine podium met als enige achtergrond een
donker gordijn, weet de toehoorders zo te boeien, dat het
stil wordt in de zaal. In de bewegingen van haar handen en
onder de klankbuigingen van haar stem verrijzen voor ons
de personen uit het Chinees zedenspel ,,De Krijtkring". Hulde
aan een bestuur, dat haar gasten onthaalt op een avond van
zulk een verfijnd kunstgenot.
Men zegt wel eens: Het beste is niet goed genoeg, en zeker
geldt dit devies voor de Stichting ten opzichte van hen,
dié zij verzorgt.
,,U hoort ze luisteren", fluistert de Koningin haar buurman
toe. Inderdaad, het fascinerend gebarenspel en de meesterlijke stembeheersing stellen ons dit spel van gerechtigheid
zo duidelijk voor ogen, dat allen zich opgenomen voelen door
de spanning, die in de zaal hangt en die zich na afloop ontlaadt in een ware en welverdiende ovatie. Doof twee verzorgden worden de kunstenares bloemen aangeboden.
Als de avond voorbij is en het gebouw leegstroomt, onderhoudt de Koningin zich nog even met enkele verzorgers, die
Haar vertellen van het werk in de gezinnen, dikwijls in de
bezetting reeds begonnen. De Koningin merkt dan op, begrepen te hebben, dat uit de praktijk van hef LO- en NSF-werk
in de bezettingstijd, een zeer bijzondere wijze van verzorging en van contact met de verzorgden, in het sociale werk
in Nederland is ontstaan.
Als de Koningin zich tussen de wachtenden door naar buiten begeeft, blijft Zij telkens even ïtaan om iets tegen de
omstanders te zeggen: „Heeft U ook zo genoten vanavond?"
,,Ik ben blij met U allen kennis gemaakt te hebben".
Het moet de organisatoren van deze avond een gevoel van
grote voldoening gegeven hebben, toen zij een Koninklijk
compliment konden incasseren voor het buitengewone welslagen van de avond. Een welverdiend compliment naar onze
mening, dat naar wij hopen een stimulans zal zijn om het
niet bij twee contactavonden te laten. Heeft vroeger niet
iemand eens in deze Stichtingsrubriek .geschreven, dat er dagen zijn, waarnaar de herinnering blijft reiken als bloemen
naar de zon? Dit was er één vanl
KEES.
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PAKKETTENCOMMISSIE

Zeer geachte redactie.
Met belangstelling heb ik Uw artikel gelezen in
„De Zwerver" van 12 December, getiteld: „Bleef
het Verzet in gebreke". Als lid van de Pakkettencommissie ben ik het met de door U gegeven voorstelling van zaken niet eens.
Het door U geciteerde gedeelte van ons rapport slaaf
duidelijk op de politieke gevangenen in de Duitse
concentratiekampen. Wanneer U verder in ons rapport leest zal het U duidelijk zijn, dat wij voor hetgeen in Nederland geschiedde voor de politieke gevangenen in Nederlandse concentratiekampen en gevangenissen niets anders dan lof en bewondering
hebben. Vrijwel alle argumenten die U aanhaalt om te
bewijzen, dat de illegaliteit toch wel om de politieke
gevangenen gedacht heeft, hebben betrekking op de
verzorging van de in Nederland verblijvende gevangenen te Vught, A'foort, Scheveningen en elders.
Het is aan de commissie bekend, dat de illegaliteit
al het mogelijke gedaan heeft om deze acties te dragen en te steunen. Meer dan enkele pogingen om hetzelfde te doen voor de over de grens weggevoerde
vrienden hebben wij echter niet kunnen ontdekken
en ook U noemt in Uw artikel geen nieuwe feiten
en gegevens. Naar mijn overtuiging heeft de illegaliteit niet alles in het werk gesteld wat mogelijk geweest
zou zijn, om de vrienden in Duitsland van de zo noodzakelijke levensmiddelen-pakketten te voorzien.
Vóór September 1944 bleef dit werk beperkt tot
enkel min of meer geslaagde pogingen. Na September 1944 is aan de commissie, na ernstig onderzoek,
van een georganiseerde hulpverlening niets gebleken.
Wat heeft men gedaan in het vrije Zuiden en het
bezette Westen, om de Regering te bewegen alle
hulp te verlenen die mogelijk was? Heeft de illegaliteit zich ervan overtuigd of op afdoende wijze gezorgd was voor een goede repatriëring?
Het is bitter te moeten zeggen, maar m.i. volkomen
waar, dat ook de illegaliteit in gebreke gebleven is,
al gelden voor het Verzet verzachtende en verontschuldigende omstandigheden, die andere groepen
en instanties niet kunnen aanvoeren. Het weinige wat
geschiedde en dat ook in het rapport vermeld is, ontlast de illegaliteit niet. Ook in het Rode Kruis, zoals
het tijdens de bezetting in Den Haag werkte, waren voortreffelijke illegale werkers en werksters, die
ondanks de tegenwerking van het oude Dagelijkse
Bestuur veel goed verricht hebben. Dit ontlast echter het Rode Kruis als geheel niet.
Zo is het ook met de illegaliteit. Wat enkele groepen en personen gedaan hebben voor de vrienden
over de grens zinkt in het niet, als we zien wat b.v.
de Noorse illegaliteit voor haar gevangen vrienden
in Duitsland gedaan heeft.
Lange tijd hebben in de Ned. Reg, te Londen, twee
oud-illegale werkers zitting gehad. Ook zij hebben niet
gedaan wat wij van hen hadden mogen verwachten.
Ik betreur het, dat U door een minder juiste voorstelling van zaken en een onvolledig citaat getracht
heeft, het rapport van de Pakkettencommissie in Uw
blad aan te vallen.
A. ]. TEUNISSEN.
COMMENTAAR:
Gaarne heeft de redactie plaatsruimte afgestaan aan
een van de leden der pakkettencommissie voor een
weerwoord op ons protest tegen de conclusie van de
commissie t.o.v. de houding van het verzet tegenover de politieke gevangenen.
De heer Teunissen betreurt de minder juiste voorstelling van zaken en het onvolledig citeren, waarop
ik mij baseerde.
Dat laatste is belangrijk, want het onvolledig citeren
is een gewichtige bron van misverstanden en conflicten in onze dagen.
Is dit verwijt terecht? Dan zal men zich toch de
vraag moeten stellen, waartoe ik citeerde.
Welnu, ik citeerde (en protesteerde in verband daarmee), omdat de commissie van oordeel- was, dat de
verzetsbeweging een wonderlijke mentaliteit had.
Daar draaide alles om. En indien ik nu schadelijk
had willen citeren, zou ik het bij die opmerking gelaten hebben. Ik heb intussen het gehele citaat overgenomen, zodat duidelijk kon worden, dat de commissie doelde op de politieke gevangenen in Duitsland, terwijl ik aan het slot de opmerking opnam,
dat de comm. het verzet daarvan geen verwijt maakte. omdat de illegaliteit al genoeg aan het hoofd had.
Mij dunkt, In het citeren gaf ik de commissie het
volle pond.
Maar dan houd ik de comm. ook aan haar woorden.
Hoe nu: een wonderlijke mentaliteit en dan toch geen
verwijt? De gevangen vrienden'in Duitsl. vergeten als
mensen, die toch verloren waren en dan toch een excuus, dat de illegaliteit al zoveel aan het hoofd had?
Zie, dat klopt naar mijn gevoelen niet. Of, de illegaliteit had een wonderlijke mentaliteit t.a.v. zijn gevangen vrienden in Duitsland, maar dan gold dat
ook de gevangen vrienden in Nederland, of de illegaliteit is dit verwijt niet te maken, want zij had al
zoveel aan het hoofd, want er waren redenen,
waarom zij de politieke gevangenen in Nederland
wel hielp en die in Duitsland niet of practisch niet.
De commissie kan kiezen, maar zij moet niet met de
ene hand geven, wat ze met de andere terugneemt.

En om aan te tonen, dat de illegaliteit niet van die
wonderlijke mentaliteit was, dus ook niet t.a.v. de
gevangenen in Duitsland, toonde ik met willekeurig gegrepen voorbeelden aan, dat het verzet op
allerlei gebied deed wat het kon om de gevangenen
te helpen. Zeker, in hoofdzaak voor de Nederlandse
kampen, maar ik gaf ook voorbeelden van hulp voor
Duitse kampen en Ad demonstreerde dat in een
ander artikel met de actie van Ede uit.
Ten overvloede thans nog een voorbeeld:
Mijne Heren,
Het artikel „Bleef het Verzet in gebreke?" in „De
Zwerver' (No. 50) bracht ons er toe het volgende
te schrijven over de verzorging van politieke gevangenen te Zwolle.
Van eind Oef. '44 af ontvingen de gevangenen in
het H.v.B. dagelijks brood, één of meerdere malen per
week belegd, en één maal of vaker per week soep.
Ook de pol. gev. die per trein via Zwolle n. Duitsland
werden vervoerd, werd in de trein voedsel gegeven.
Dit werk gebeurde in naam en met medewerking van
hef Rode Kruis. De stimulans hiertoe, en het organiseren hiervan ging uit van een LO-man, die zich
geheel aan dit werk gaf. Ook werd dit werk door de
LO-bonnen mogelijk gemaakt.
W. WIERINGA.
Wat ik de commissie verwijt, is, dat zij een conclusie
t.a.v. het verzet trekt, gebaseerd op ervaringen uit
Duitsland, zonder deze conclusie te corrigeren met
de ervaring, dat de illegaliteit al 't mogelijke deed
om de gevangenen in Nederland te helpen. Want dit
laatste had de commissie tot het inzicht moeten brengen, dat de hulp in Duitsland door andere redenen
uitbleef, dan de door haar genoemde.
Overigens gaat mijn bezwaar tegen het reeds gedemonstreerde feit, dat de commissie zichzelf in het door
mij gegeven citaat tegenspreekt.
Het argument, dat de Noorse illegaliteit zoveel meer
deed voor de gevangenen in Duitsland, is niet steekhoudend, omdat niet duidelijk gemaakt wordt hoe die
illegaliteit daartoe in staat was.
Vermoedelijk door de hulp van een beter Rode Kruis
dan ons ter beschikking stond. Dat zegt alles, want
de moeilijkheid van de verzetsbeweging in Nederland was, dat er geen legale middelen waren om
iets te doen, zodat geen in 't groot georganiseerde
hulp mogelijk was en men zich moest beperken tot

particulier initiatief, tot improviseren door kleinere
groepen. En dat is wijd \ verspreid geschied. Niet
na September 1944. 't Verwijt van de heer T. op
dit punt bewijst, dat hij in die tijd niet in Nederland vertoefde, maar zich in een kamp in Duitsland
ergerde aan ons. Maar terecht was dat niet. Er waren geen middelen om iets te doen en ook toen had
iedere verzetsman 48 uur elke dag nodig om 't
allernodigste te doen.
En toch
werd er nog wel iets gedaan.
In April 1945, dus vóórdat het Noorden geheel bevrijd was, stelde de illegaliteit in 's-Hertogenbosch en
Nijmegen zich in verbinding met officiële Nederlandse instanties om met de legers mee Duitsland
in te trekken voor de repatriëring van gevangenen.
Dat mocht geen baat geven. Dan maar illegaal. Er
werden papieren vervalst en er trok een colonne
bussen vanwege het verzet Duitsland in. Drie geslaagde tochten werden er aldus ondernomen en hoewel het aantal gerepatrieerden op het geheel gerekend
niet groot was, er werd gedaan wat mogelijk was.
De laatste maal ontdekte het M.G. de vervalsing der
papieren en toen was het uit, want men was weer legaal, politieke gevangenen ten spijt.
m
Genoeg hierover. Uit hoofde van de activiteit van de
verzetsbeweging t.b.v. de politieke gevangenen, blijf
ik bij mijn protest tegen de opvatting, dat zij op dit
punt een wonderlijke mentaliteit had, ook als men
zou aanvoeren, wat ik in zijn algemeenheid wil toegeven en toegegeven heb, dat er meer gedaan had
kunnen worden.
Onzerzijds begraven we overigens gaarne de strijdbijl in deze zaak, want het is heel wat belangrijker,
dat het N.R.K. in oorlogstijd en de heer Ferwerda,
ieder op hun beurt, ernstige protesten laten horen
tegen de verwijten van de commissie. Daar is het
front, mijne heren van de commissie, Uw front en
ons front.
Ik herinner me iets van een Pinksterweekend, dat
noodzakelijk in Londen genoten moest worden, terwijl
onze jongens in het Zuiden in onderhandeling met de
heren waren om zo spoedig mogelijk naar Duitsland
te vertrekken, waar intussen Nederlanders stierven
van ellende.
Ik herinner me ook vele G.A.C. vergaderingen over
het ontstellend luchtledige van de repatriëringsactiviteit der ambtenaren met Ferwerda aan het hoofd,
zodat de G.A.C. zelf de hand aan de ploeg sloeg.
Kalm aan mijnheer Ferwerda, kalm aan heren van
het N.R.K., U begeeft zich op glad ijs en daar kun
je lelijk op vallen.
H. v. R.
é

Aan; de oud-leden der KP in de Prov. Gron.

MIJNE HEREN,
Naar aanleiding van de sterrit, welke Zondag 16 November j.1. door de K.N.M.V. ten behoeve van de
Nationale Monumenten Commissie werd georganiseerd, moge ik het volgende onder Uw aandacht
brengen.
Afgezien van het feit, dat bepaalde bevolkingsgroepen
uit godsdienstige overwegingen zich gekwetst kunnen voelen, is er nog een ander motief tegen het
houden van een dergelijke rit in te brengen. Een Erebegraafplaats, zoals in de gemeente Bloeraendaal
aanwezig, mag nooit een middelpunt van vermaak
zijn. Wat dunkt U van het idee. dat op het terrein
van de begraafplaats 3600 motoren zouden knetteren
met vrolijk lachende berijders.
Gelukkig heeft de vereniging van oud-illegale werkers Bloemendaal bijtijds ingegrepen en is het onterende plan, op de begraafplaats een contrólepunt te
vestigen, nog voorkomen. Met medewerking van de
plaatselijke afdeling der K.N.M.V. werd de controlepost ruim V/i K.M. voor de begraafplaats ingericht.
Maar op welke wijze is het elders in het land gegaan?
Welke stappen kunnen ondernomen worden, opdat
voortaan voorkomen wordt, dat dergelijke Monumenten op een dusdanige wijze kunnen worden bezocht?
Als vereniging verzoeken wij U. zo mogelijk in Uw
blad, hieraan enige aandacht te besteden.
Over het financiële resultaat van deze tocht zal ik
maai* niet veel schrijven. Als 3600 motorrijders niet
meer bijeen kunnen brengen dan f 1800.—, terwijl het
inschrijfgeld f 6.— p.p. bedroeg, dan is dit een bewijs met welk een „koud" hart de deelnemers aan
deze tocht hebben deelgenomen.
U zult met mij eens zijn. dat al het mogelijke gedaan
moet worden om dergelijke dingen te voorkomen.
Hoogachtend,
A. J. DE WAAL MALEFIJT,
wad. Secretaris van de Verenigiag oud-lliegale werkers Bloeraendaal

We hebben onlangs een vergadering gehad
van de oud-KP-leden in Groningen. Het
was gezellig al die oude en vertrouwde
gezichten eens weer te zien.
Jij was er toch ook? Wat zeg je? Had je
geen tijd? Maar kerel, maak er dan tijd
voor en kom de volgende keer óók.
En, wat hoor ik daar? Had jij er geen zin
in omdat het toch allemaal niets geeft;
al dat vergaderen en al dat gezwam.
Je hebt gelijk man, als het anders niets
was dan wat geklets onder elkaar.
Maar er is wel iets anders; er is genoeg
zelfs om nog eens weer bij elkaar te komen. Ook jij hebt dingen waar je
mee zit. Waar je misschien mee tobt.
Maar blijf er dan niet alleen mee lopen.
Kom op onze vergaderingen. Spuw daar
je gal maar eens uit. Maak het maar zo
erg, dat de deuren en ramen dicht moeten.
Dat is beter voor jou en voor ons allemaal,
dan wanneer je er mee blijft rondlopen.
Wat óók belangrijk is; Je bent eens een
middag „onder ons". De gegroeide band
van de bezettingstijd voel je dan weer verstevigd. Je hoort een woord; je ziet weer
een kans; je wisselt van gedachten; bepaalde na-oorlogse verschijnselen worden
onder de loupe genomen; je gezichtsveld
verruimt. Wat meer zegt: die klap op je
schouder, die aangeboden sigaret, die
handdruk.
Kerèl, sluit jezelf niet op. Ontworstel je
aan de greep van teleurstelling en verbittering. Vijf jaar onderdrukking kregen
jou niet klein en ga je nu, 2i/£ jaar na de
bevrijding, toch nog de vlag strijken?
Beste vriend, laten we elkaar beloven, met
het gezicht gewend naar onze dodenakkers, dat dit nooit, nee nooit gebeurt.
Laten we doorzetten. In ons werk, in onze
studie, in alles. Dan zal er eens van je werk
en je doorzetten en van je ideaal gezegd
worden: „Het is goed geweest."
HENK HAAN.

Vóór ons hgt een boek. Bescheiden, eenvoudig. Op de effen grijze omslag staat met
witte letters een naam; Dominee D. A. van
den Bosch') Meer niet, geen naam van een schrijver of schrijfster, geen uitgever, niets dan alleen
die naam. Wij slaan het boek open en wij lezen in
rustige, simpele bewoordingen de levensloop van
een man, die, voortgekomen uit een eeuwenoud
boerengeslacht, zich losmaakte van de traditie.
Geen boer, maar iets anders wilde hij worden!
Reeds toen hij nog zeer jong was en niet in staat
de eigen gedachten en wensen te formuleren, leefde dit in hem en het maakte hem min of meer een
vreemde in het gezin
Hij wórdt wat anders.
Zijn interesse voor alle dingen en zijn helder verstand zijn hem tot een grote hulp op de weg, die
hij zal gaan. De weg van Dirk-Arie tot Dominee
D. A. van den Bosch. Wat daartussen ligt, vertelt ons zijn dochter in dit bock. De jaren komen
en gaan langs de regelmaat der bladzijden. De
letters rijgen zich tot woorden en de woorden tot
zinnen. En deze zinnen spreken ons van grote en
kleine gebeurtenissen en de gebeurtenissen vormen tezamen een leven. Het leven van een man,
die wat anders wilde. Die boer wilde worden,
maar niet als zijn vaderen; ploegen wilde, maar
met de ploeg van zijn woord de harten der mensen wilde keren om er daarna het zaad van Christus' Woord in uit te strooien. Geen boer op de
Zuid-Hollandse klei, maar een arbeider op Gods
grote akker
Is het hierom, dat dit boek geschreven is? Moet
iemand ons vertellen van de arbeid op die akker ?
Moeten wij het leven van een bekend en bemind
predikant leren kennen? Er zijn vele en voortreffelijke boeken over evcnzovele als voortreffelijke
predikanten. Het is daarom niet! Het is, omdat een
oorlog en een demonische terreur in de handen
van God het middel waren om deze man terug
te dringen op zijn eigen grond. Tientallen jaren
mocht hij ploegen en zaaien op een akker, groot
en zwaar, maar onbebouwd. Een akker, waardoorheen hij het glanzende ploegijzer van zijn woord
kon trekken. Recht en eerlijk waren de voren, die
hij trok. De duizenden, die naar hem hebben geluisterd, weten, dat hij zijn werk niet half deed.
Zij hebben de kracht van zijn woord aan hun
harten gevoeld. ]a, recht en eerlijk waren de voren, die hii door het leven van ontelbaren sneed,
ze openbrekend, tot nieuw en vruchtbaar leven
wekkend. Diep en scherp sneed hij, maar grondig
en verlossend was de ploeg, die door de veelal
verwaarloosde grond werd getrokken. En zij
werd bestuurd door de waarachtige liefde van een
trouw dienstknecht.
Wijd en ver lag de akker, aan alle zijden schreeuwend om bewerking
*
Mei 1940: Het vuur van Mars, steeds verder
vretend, heeft ook Nederland aangetast. Het Feldgrau overstroomt de lage landen en brengt mét
zich duistere, dreigende klanken als SS, SD en
Grime Polizei.
Begin November 1940 verschijnt een merkwaardig
boek: „666 Het getal eens menschen ". Het is geschreven door Ds. van den Bosch. Een boekje,
dat niets meer — maar ook niets minder — is dan
een waarschuwing tegen het misbruiken van de
Bijbel. Gretig hebben velen in deze tijd naar de
Openbaringen gegrepen en met teksten en getallen
gegoocheld. Fel gaat dit boek hier tegenin. Gods
woord is geen gelegenheidsboek, dat in tijden van
nood -door middel van rekenkundige foefjes antwoord geeft op de vraag: „Wanneer komt het
einde?" '
*
Wijd en ver ligt de akker
Maar de Grote Heerser over deze landerijen heeft
beslist, dat Zijn dienstknecht in eigen grond zal
gaan werken.
11 December 1940 wordt hij door de Duitsers gearresteerd: „666" is een gevaarlijk boek zeggen
zij en zij verzoeken hem even mee te gaan voor
het verstrekken van enkele inlichtingen.
11 December 1940 groet hij zijn vrouw. Voor het
laatst, maar dat weet hij niet
Dominee van den Bosch, bijna vijf en twintig jaren Hervormd predikant te 's-Gravenhage, onvermoeid werker, gegrepen door zijn arbeid, heeft na
II December 1940 nog slechts twee sprongen nodig om bij zijn God te komen: Oranjchotel—
Kamp Amersfoort.
Dertig jaren van zwaar, maar schoon en vruchtbaar werk op een immense akker. In twee jaren
door God teruggedrongen op een klein gebied,
maar gedwongen tot diep, heel diep ploegen. Onbarmhartig en vlijmend scherp zal het ijzer door
deze grond gaan
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Dominee D. A. van den Bosch z
Geboren 23 October 1884 te Hazerswoude (Z.-H.)
Overleden 20 Maart 1942 in het Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort.

Wij slaan het bock met de grijze omslag en de
simpele witte letters open en wij lezen. Nu niet
meer de levensgeschiedenis van een man, maar
zijn brieven uit het Oranjehotel en het Kamp
Amersfoort. En achter alles, wat wij lezen, hangt
de echo van zijn stem, die vaak vertelde van
vroeger, toen hij nog klein was en in zijn geboortedorp in de dorpssmidse stond te kijken.
Witgloeiend moest het ijzer zijn, gebeukt moest
het worden met de zware smidshamer en het
schreeuwde: „Smid, ik heb zo'n pijn! Verlos me
toch van het vuur, van de hamer, van de koelbak".
Uit het Oranjehotel, 8 Februari 1941:
„Er is niets meer te hopen en te verwachten. O,
„wat heb ik met God geworsteld, maar ik kan het
„nog niet overgeven, dat ik hier nooit meer uit„komen zal. Bidt jullie toch voor me, want ik
„ben zo moe. Alle beloften uit de Bijbel staan zo
„ver weg
Heb toch medelijden met mijn
„angsten.
„O God help me!!"
Buiten de gevangenismuren werken velen om Dominee van den Bosch zijn lichamelijke vrijheid te
hergeven; binnen de muren van zijn cel vecht de
mens Dirk Arie van den Bosch om zichzelf. te
bevrijden. De kans op lichamelijke vrijheid wordt
ste.eds kleiner, hij weet het: de geschiedenis van
Ds Niemöller voltrekt zich aan hem, 20 Maart
1941 heeft een der bewakers een stuk papier naar
binnen gegooid; „Schutzhaftbefehl". „666" was
maar een aanloopje, dit Schutzhaftbefehl geeft de
ware reden. Ze zijn bang! Bang voor deze kunstenaar van het woord, bang voor de invloed, die hij
op de massa heeft. Ze weten: dit is een man met
efen rotsvaste overtuiging en het geloof van een
Christen. Zulke mannen zijn gevaarlijk! Te meer
als zij de gave van het woord bezitten. Bang zijn
zij voor de gevolgen, die een enkel woord van
deze man -met zijn „fanatisch dcutsch-feindlichen
Einstellung" —- zoals het heet — zou kunnen hebben. Daarom; Schutzhaft, dat wil zeggen: gevangenschap voor de duur van de oorlog, zonder zich
aan een strafbaar feit te hebben schuldig gemaakt. Dominee van den Bosch zal niet meer worden losgelate'n. Maar in cel 399 worstelt Dirk
Arie van den Bosch om zijn geloof.
Het vuur, d» hamer, de koelbak
Het ijzer schreeuwt

Blad na blad. brief na brief. Anecdotes uit het
gevangenis- en kampleven. De omgang met andere gevangenen. De humor, die haar meest volmaakte vorm vindt onder deze omstandigheden.
Eens is er een gevangene, die enkele malen per
dag zijn vol gemoed lucht door te roepen: „Ik
weet er maar één woord voor", waarop de gehele vleugel antwoordt met een hartgrondig:
„Bah!!" De beperkte, kleine wereld van een gevangene wordt ons in deze brieven volledig getekend. Maar achter alles brandt de strijd, tot zij
soms zo hevig wordt, dat zij zich ontlaadt in
woorden, die van het papier opklinken als de
schreeuw van een gemartelde. Lichamelijke^ pijnigingen blijven hem gespaard, maar zijn hart ligt
op Gods aambeeld, in Zijn vuur, onder Zijn hamer.
*
28 October 1941: God roept Ds van den Bosch
naar zijn laatste gemeente; het concentratiekamp
Amersfoort. De brieven spreken nu van de veranderingen, die het kampleven met zich meebrengt. De bezoeken van zijn kinderen zfn u.1.
ook afgelopen. Alle contact met de buitenwereld
moet nu worden onderhouden door middel van
het géschreven woord. Ds van den Bosch wordt
opgenomen in de maalstroom van het kampleven.
Hij is één van de vele duizenden, die als vee door
de lange oprijlaan zijn gedreven. Eén van de vele
grauwe, in lompen gehulde figuren, die hier worden gesard, geslagen, gemarteld en gedood.
Wat blijft er over van het geloof in God, in een
liefde van Jezus? Elke vorm van geestelijk leven
wordt door de bewakers fanatiek bestreden.
Naar alle zijden: ellende. Honderden en honderden schimmen van mensen; velen van hen vervuld
met alleen nog maar een doffe wanhoop. Mager
zijn de gezichten, hun geest is uitgeblust. Met
hun moede en zwakke lichamen wordt wreed gesold. En om deze poel van ellende: prikkeldraad,
hoog en gevaarlijk. Daarbuiten de vrijheid, mét
het eten het enige waarnaar het verlangen van
deze mensen nog kan uitgaan. Er is geen verleden meer, de toekomst is ver en onwezenlijk.
December 1942 op een vodje papier:
„ t Is nacht en donker.
„Geen zilveren maan of stergcflonkcr
„Verlicht de duisternis
„Die in mij en rondom mij is.
„ t Is of ik stik
„Een mantel, lang en zwart en dik
„Is m' om 't hoofd gewonden."
Het vuur, de hamer en de koelbak
Het ijzer schreeuwt
Maar het doorstaat de proef, het wordt gehard
en uit de brieven en verhalen zwelt als een steeds
krachtiger wordende bazuinstoot, een machtige
klank. Het geloof blijft behouden!
Gevangenen vertellen: Dominee van den Bosch
houdt kerkdiensten, geeft catechisatie; een Verbi
Divini Minister, een dienaar des Goddelijken
Woords tot in de klauwen van de Feldgraue
dood.
Tot God zijn dienstknecht tot de eeuwige rust
laat ingaan.
20 Maart 1942 des morgens om acht uur draagt
Dominee Dirk Arie van den Bosch de Kruisbanier tot in Gods handen. Dysenterie en een kaakontsteking hebben een einde aan zijn leven gemaakt. Vier malen is een bloedtransfusie toegepast, doch zonder resultaat.
Een van de laatste boodschappen, die hij doorgeeft, luidt: Zeg de gemeente, dat alles goed is.
Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt
van mijn hart.
Een gevangene schrijft later aan Mevrouw van
den Bosch: „Mevrouw U zult het misschien gek
vinden en ook niet geloven, maar ik verzeker U
dat wij in het kamp die morgen meer verloren
dan U."
Voor ons ligt een boek. Bescheiden, eenvoudig.
Op> de effen grijze omslag staat met witte letters
een naam; Dominee D. A. van den Bosch. Meer
niet, geen naam van een schrijfster of schrijver,
geen uitgever, niets dan alleen die naam. En dat
is goed. Want dit is geen boek over een man,
geen verhaal van een held, geen geschiedenis van
een dapper mens. Het is die man zelf, het is zijn
geestelijk testament, meer nog, het is de tastbare
werkelijkheid van een levend Christelijk geloof.
KEES.
'J „Dominee D. A. van den Bosch" door A. M.
C. van Lijnden—van den Bosch. Uitg. H. Veenman 6) Zonen, Wageningcn 1946.

De laaisie zesiig....
We zijn er allen trots op, dat we gedurende
de bezettingstijd ons aandeel mochten leveren
in het wederstaan van de vijand. En daarom
is niemand achtergebleven bij het aanschafren van onze Voorloper, die onder de titel „Den
Vijand Wederstaan" na de bevrijding is verschenen.
Het gevolg is dat momenteel ook de tweede
oplage geheel is uitverkocht.
D .w.z.; Er zijn op ons bureau nog pl.m. 60 ex.
En deze exemplaren zouden we willen gebruiken om andere, minstens even gevaarlijke vijanden te wederstaan.
Kent ge de vijand van de eenzaamheid?
Zijt ge wel eens in contact geweest met de
vijand der verveling?
Verstaat ge het grote gevaar van geestelijke
verslapping?
Ook dat zijn vijanden in het leven, waartegen
men soms een zware strijd moet ^voeren.
Ge zult er in Uw eigen omgeving, in het gezin, waartoe ge behoort, niet zo veel gevaar
voor lopen als ^>nze mannen in de tropen. Zij
echter worden vrijwel dagelijks door deze vijanden belaagd.
Wij willen trachten met hen ook deze vijanden te wederstaan.
Daarvoor is ook nu weer ieders, aandeel noodzakelijk en van grote waarde.
„Frits de Zwerver" — ge weet, dat hij als
veldprediker naar Indië vertrekt? — zou graag
de laatste exemplaren van de Voorloper voor
de militairen in Indië meenemen.
Dit is een reuze idee.. Hier ligt inderdaad een
mogelijkheid om daadwerkelijk iets voor onze
mannen te doen en om het bewijs te leveren,
dat we hen niet vergeten.
Oom Frits heeft daarvoor echter geld nodig.
Deze 60 exemplaren kosten hem een bedrag
van ongeveer f 250.—.
Dat geld is er gelukkig voor beschikbaar.
Maar
't zit nog in de verkeerde handen.
't Moet niet in Uw, maar in zijn portemonnaie
zitten.
Men zegt, dat onze mensen offervaardig zijn.
Dat hebben zij in het verleden bewezen.
Dat zij het nu ook in het heden bevestigén!
Vele kleintjes maken één grote.
En Oom Frits, èn onze jongens, én ook de
redactie van „De Zwerver , zullen er U zeer
dankbaar voor zijn.
Stortingen onder het motto: „Voorloper voor
Oom Frits", Girorekening 109588 t.n.v. LOLKP-Stichting, Prins Hendrikkade 152, Amsterdam (C.).
DE REDACTIE.

fVIE KA
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INLICHTINGEN VERSCHAFFEN?
880 Piloot George W. Barnes, luitenant van de Amerikaanse Luchtmacht: 3 Maart 1944 met zijn jager van een vliegveld in ZuidEngeland opgestegen met bestemming Berlijn; boven Nederland
met Duitse jagers in gevecht geraakt, waarbij hij werd neergeschoten; nadien nimmer iets van hem vernomen.
Geboren in 1920, flink van postuur, 1.88 M. lang, blond golvend
haar.
Inlichtingen aan: S. Wagenmakers, Heelsumscweg 3, Wolfheze.

!■»»-

881 Johannes Wiersma, geboren te Rotterdam
op 15-12-1918, afkomstig uit Almelo; is
op 17-4-1945 in de bossen bij Schoonlo
door de Duitsers doodgeschoten en is gevonden door de Politie uit Rolde.
Personen die bovengenoemd persoon in
verband met het verzetswerk gekend hebben, gelieven inlichtingen te geven aan de
Stichting 1940—'45, Vondelstraat 11 E,
District Amsterdam.
882 Gerardus van Gerven (Greb); geboren 8
Februari 1919 te Rosmalen; van beroep
landbouwer; R.K.: 7 Juli 1944 gearresteerd; opgesloten te 's-Hertogenbosch in
Huis van Bewaring: 18 Juli 1944 overgebracht naar Amersfoort, gevangenisnummer 3026; vermoedelijk begin October 1944
naar Neuengamme vervoerd. Verder ontbreekt elk spoor.
Inlichtingen aan; M. der Kinderen, Hoofd
der School, Maliskamp, Rosmalen.

■

883 Johan Jacob Ellerman. geb. 7-4-1901 te
Rijsenburg, woonde te Breukelerveen, Heereweg 54 A; gearr. 27 Juli 1944 te zijnen
huize. Achtereenvolgens gevangen gezeten te Vught, Haren en Neuengamme. Begin 1945 aldaar overleden. Degene, die
bekend is met zijn illegale werkzaamheden
en met zijn medewerkers, gelieve hiervan
mededeling te doen aan het bureau van
ons blad.

Op 30 September 1943 hebben twee illegale werkers een aanslag gepleegd op een echtpaar, genaamd De Goede, wonende Kamerlingh
Onnesstraat 29 te Haarlem. De Joodse onderduiker, die er bij aanwezig was. zou gaarne in contact willen komen met deze twee personen,
door wie de aanslag gepleegd is. Brieven aan; A. de Leeuw, Scheldestraat 111, Amsterdam-Z.

HEROPENING
1
alle mensen,
eSS*/,an
mijn beste wensen!

Willem de Zeeuw
DOORNSTRAAT 55
SCHEVEN1GEN

: i

„Het Hoofd van de P. R.A, te
's-Gravenhage verzoekt ieder die
inlichtingen kan geven betreffende:
H. P. M. ROSMALEN,
geboren 18-5-1891, wonende te
's-Gravenhage, zich te vervoegen
opkamer 63, Lange Voorhout 13
te 's-Gravenhage.
Rosmalen was gedurende de bezettingstijd werkzaam voor de SD
enspoorde partijen achtergehouden
goederen op, welke goederen dan
later door de SD in beslag werden
genomen."
FA MILIEBERICHTEN
Ondertrouwd :
JOHANNES CORNELIS HARMSEN
en
FRIDA MOLENAAR
(Joop en Frida KP Waterland)
Huwelijksvoltrekking ten Raadhuize Edara,
22 Januari 1948, n.m. 2.30 uur.
Receptie: Zaterdag 17 Januari 8—10 uur te
Edam.
Edam. Nieuwenhuizcplein ,2
Tijdelijk adres : Jan Nieuwenplein 2, Edam
In plaats van kaarten
De Hecrc verblijdde ons met de geboorte
van een zoontje
LUBBERT
T.. v. d. Laan (Jople)
J v. d. Laan-de Vries
5 Januari 1948
Garijp 334

I,et Fiat bovenaan de lijst
als U straks het biljet voor
Uw toewijzing invult. Fiat,
een zuinige wagen met
prachtige Europese rij-kwaliteiten. Fiat, een merk bovendien, waarvoor U in alle
landen van Europa service
kunt krijgen.

Rust- en Herstellingsoord ,,'t Hemeldal"
Oosterbeek
Opname van ZIEKËN, HERSTELLENDEN
en RDSTBEHOEVENDEN.
Onze gediplomeerde verpleegsters en prima
keuken waarborgen U een eerste klas verzorging
in een rustige en bosrijke omgeving.
KRAaMVERPLEGINO
Telefoon 565 - van Lennepweg - Oosterbeek

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,
A. LUIK staat altijd
voor U klaar.

Luik's transportoniiemeiiting
Zaandijk
Tel. 81994

Lichtdrukken

FIAT/
on^-fi eteënten een geCuk&Lg, 1948 !
*
HENNEN - EENDEN - KIPPEN ■ GANZEN
Wij hebben nog aan te bieden, prima hennen en
eenden alles broed '47 en volop aan de leg. Witte leghorns f 8.50 per stuk. R. Isl. reds en Baru. f9.— p. stuk.
Khaki Campb. eenden f ó.50 p. st. Wit Ind. loopeenden,
flesmodel f 8.50 per stukKippen en eenden br. '4ó uitverkocht.
Vanaf 12 gratis thuisbezorgd.
Aanbevelend,
Hoenderpark „De Sierkip"
Hoogelande W.Z. 60 — Utrecht*

Fotocopiën

Agente voor Breda en omstreken
GARAGE WILHELMUNA
R. C. J. STAAL,
Ginnekenweg 269—271 — BREDA
Telefoon 8780

GEVRAAGD:
REPARATIEBANKWERKER
voor onderhoud machines en
gereedschappen
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AHASVERUS
Eens daalden in de Kerstnacht op de velden van
Bethlehem de engelen neer en zongen er het
„Vrede op Aarde Joodse herders en Koningen uit verre landen knielden er vol eerbied aan de
kribbe, waarin de Verlosser der mensheid in doeken
gewonden lag.
Het is weer Kerstmis geweest. Ook in Bethlehem.
Maar er was geen engelenzang in de velden. Wel
knielden ook ditmaal gelovigen in de Kerk van de
Heilige Catharina en in de Grot der Geboorte, maar
zij droegen geen herdersstaven, brachten geen wierook en mirre. Zij kwamen met geschouderd geweer,
dat een wijle tegen de kerkmuren werd geplaatst.
De „rode Duivels" van de Zesde Luchtlandingsdivisie knielden er met de stenguns over de schouder. En
buiten stonden de pantserwagens en patrouilleerden de
Britse manschappen.
Velen zullen op dit Kerstfeest in Palestina ongetwijfeld gedacht hebben aan de woorden van de Verlosser; „Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen,
maar het zwaard". Want in geheel Palestina, van Dan
tot Berseba toe, ratelden de machinegeweren, knalden
geweer- en pistoolschoten, dreunden ontploffingen en
stierven Joden en Arabieren in straatgevechten.
Over heel de wereld is zowel de Joodse als Arabische
wereld in rep en roer. In alle Arabische landen stromen de Arabieren naar de wervingsbureaux voor een
Arabisch leger, dat zich opmaakt tot de heilige oorlog. In Frankrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika is
men bezig met de vorming van 'n Joods legioen, dat uit
100.000 man zal moeten bestaan. Engeland wil zijn
Mandaat over Palestina per 15 Mei a.s. neerleggen en
op 1 Augustus moet het gehele Britse leger van 75 a
1Ö0.000 man Palestina verlaten hebben. Rusland heeft
zijn gereserveerde houding inzake het Palestijnse
vraagstuk laten varen en schijnt zelfs geneigd troepen
te zenden ter verdediging van de Joodse staat. In
Engeland dringt men er sterk bij Amerika op aan,
dat het troepen zal zenden ter handhaving van de
vrede. Het gist en broeit aan alle kanten. Er staan
voor de grote mogendheden nog geheel andere belangen op het spel dan alleen de vraag of er een
Joodse staat moet zijn of niet. De tanende macht van
Albion en de groeiende invloedssfeer der Russen zijn
belangrijke factoren. De groot-machten zoeken reeds
thans de meest gunstige posities rond de Iraanse
olievelden. En de Verenigde Naties zullen straks moeten bewijzen, dat zij niet alleen in staat zijn een besluit te nemen, doch dat zij ook over de macht beschikken om deze besluiten, zo nodig met de sterke
arm, door te voeren.
Het besluit der Verenigde Naties tot de vorming van
een onafhankelijke Joodse en Arabische staat heeft
grote vreugde verwekt in de kringen der Joodse Zionisten en bij de Joden in Palestina. De laatste grote
Jodenvervolgingen, door de Duitsers over geheel
Europa georganiseerd, hebben het verlangen naar
een eigen land sterk aangewakkerd. Maar tevreden
is men met de getroffen oplossing nog in genen
dele. Bij het verdelingsplan blijft Jeruzalem, althans
gedurende de eerste tien jaren, onder bestuur der
Verenigde Naties. Men heeft het niet aangedurfd de
stad Sions aan één van beide partijen toe te wijzen.
En, al zijn de dochteren Sions verheugd, zolang niet
ook Jeruzalem luide kan juichen, blijft bij hen het
heimwee naar de stad Davids. En de Arabieren denken er zelfs niet aan, mede te werken het besluit
der Verenigde Naties uit te voeren. Zij willen een
ongedeelde Arabische staat en eerst als zij daarin
hun zin krijgen, zullen zij een regering vormen.
Het was ongetwijfeld geen gemakkelijke taak een
bevredigende oplossing te vinden. En wie de kaart
der beide toekomstige staten beziet, zal onmiddellijk
moeten concluderen, dat de aanleiding tot conflicten
hier volop aanwezig is. Beide staten krijgen een
strook langs de kust, waarbij die van de Joodse staat
gekneld ligt tussen twee Arabische gebieden. Het
belangrijkste deel van het Arabische gebied ligt
van de zee gescheiden door de Joodse kuststrook,
terwijl de beide landwaarts gelegen Joodse gebieden
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dóór Arabische kuststroken van de zee verwijderd
blijven. In de Joodse kuststrook liggen de beide belangrijke steden Tel-Aviv en Jaffa, waarvan Jaffa
een Arabische haven zal moeten worden, omdat in
hun gebied geen behoorlijke havens zijn. Reeds thans
spitsen de ongeregeldheden zich toe tussen beide
steden, die als 't ware aaneengegroeid zijn.
Maanden lang is Palestina het toneel geweest van
een verbeten strijd tussen de Joodse illegale organisaties, waarbij de Irgoen Zwai Leoemi de belangrijkste plaats innam, en het Britse bezettingsleger. Er
ging geen dag voorbij, of er werden aanslagen gepleegd op Britse soldaten en officiële gebouwen. Invloedrijke Joodse kringen over heel de wereld bliezen het vuur aan, steunden de benden met geld en
wapenen en kweekten stemming tegen Engeland,
dat zijn beloften geschonden zou hebben en nu de
Joden verhinderde naar Palestina te emigreren. Deze
actie vond haar hoogtepunt deze zomer, toen de
opvarenden van de „Exodus 1947" naar Duitse
kampen werden vervoerd. Ook in de Nederlandse
pers —- en waarlijk niet alleen in de pers, die
onder Joodse invloed staat — is daartegen heftig
geageerd. Het was ongetwijfeld een psychologische
fout deze mensen te brengen naar de kampen, waar
eens hun rasgenoten w.ach-t'w. op de dood in de
Duitse verbrandingsovens. Toch zijn de gemoederen
in die tijd zodanig opgezweept geweest, dat men
veel onredelijke verwijten tot Engeland gericht heeft.
Het feit, dat thans de Haganah, de grote Joodse
verdedigingsorganisatie, die een 80.000 man kan
mobiliseren en nu, samen met de Engelsen de orde
handhaaft, verzocht heeft de illegale emigratie stop
te zetten, spreekt boekdelen. Nu men zelf de verantwoordelijkheid moet gaan dragen, kan men evenmin ongecontroleerde emigratie toestaan. Tot nu toe
was het zo, dat Engeland jaarlijks 1500 emigranten
toeliet. In 1947 waren daarvan 750 mensen uit de
D.P.-kampen in Duitsland en 750 uit de kampen op
Cyprus, waar tot nu toe de aangehouden illegale
emigranten werden vastgehouden. In de kampen op
Cyprus bevinden zich 16.000 personen en men verwacht, dat zij nog vóór 15 Mei a.s. in het Beloofde
Land zullen worden toegelaten. Inmiddels schijnt de
illegale emigratie een nieuw hoogtepunt te bereiken,
want in December is o.a. de „Lo Tafchidoenoe"
(„Wij zijn niet bang") met 800 passagiers aangehouden en nu verwacht men de komst van de „Pan
York" en „Pan Crescent" met bijna 12.000 Joden
aan boord.
Met deze emigrantenschepen is het een merkwaardige
geschiedenis. Zij varen meest onder de Panamese en
Honduraanse vlag. Panama, dat geen eigen vloot
heeft, ziet toch zijn vlag op een groot deel van de
wereldvloot wapperen. Het schijnt n.1. weinig moeite
te kosten Panamese scheepspapieren te bemachtigen
voor allerlei transport, dat niet door de beugel kan.
Een situatie, waartegen met kracht moet worden
opgetreden. Doch daarover lazen wij nog weinig
protesten in de pers.
Zo voerde ook de „Exodus 1947", waaromheen zoveel rumoer ontstond, de Panamese vlag. Het was
de. 706 ton metende vroegere „President Warfield",
dat voorheen maximum 500 passagiers vervoerde en
nu, ondanks het feit, dat het afgedankt was, met
4500 mensen werd volgestopt. De ondernemers, die
deze schepen laten varen zijn meest ongure elementen, die een naam hebben in de smokkelaarswereld. Zij handelen niet uit menslievende overwegingen, doch zuiver om vuig gewin. Eén hunner smokkelde vóór de oorlog nazi-agenten Palestina binnen. Hoe groot de winsten van deze „reders" zijn
blijkt wel, wanneer men bedenkt, dat van de emigranten bedragen van 2500 gulden gevraagd worden
voor een overtocht uit een Franse haven aan de
Zuidkust naar Palestina, met de zekerheid, dat men
niet in Palestina, maar op Cyprus terecht komt.
Merkwaardig is het ook, dat de pers geen woord
van protest heeft laten horen tegen de regeringen
van de landen, die het mogelijk maakten, dat deze

HUIS?

schepen uitvoeren. Zo was de „Exodus 1947" uit
een Franse haven — Sète — vertrokken en de opvarenden werden, toen er op Cyprus geen plaats
was, in de gelegenheid gesteld weer in Frankrijk
aan wal te gaan. Dit weigerde men echter en daarop viel het ongelukkig besluit de emigranten naar
Duitsland over te brengen, omdat men in Engeland
geen gelegenheid had de mensen onder te brengen.
De vluchtelingen mochten echter, ook na de ontscheping in Duitsland, indien zij zulks wensten, naar
Frankrijk terugkeren.
Nu men een nieuw groot konvooi verwacht, heeft
Engeland bij de Regeringen van Roemenië, Bulgarije, Turkije en Panama stappen ondernomen om het
vertrek te belemmeren. Geen der regeringen echter
achtte zich in staat daartegen iets te doen. Laat men
daartegen nu eens fel in de wereldpers ageren. Wij
weigeren te geloven, dat dergelijke schepen ongemerkt kunnen vertrekken en geen regering in staat
is het te keren.
Zo kan men een waardevolle bijdrage leveren tot
het behoud van de vrede in Palestina. Men vergete
niet, dat de verantwoordelijkheid voor de verdere
gang van zaken thans op de schouders van alle volken, welke tot de Verenigde Naties'zijn toegetreden,
rust.
Wanneer in Nederland zelfs een klein pleziervaartuigje geen kans ziet ongemerkt Hansweert
te passeren, dan moet het in andere landen toch
zeker wel mogelijk zijn zeeschepen te controleren
en vast te houden, ook al beschikken ze ogenschijnlijk over geldige papieren.
Het lot der Joden gaat ook ons ter harte. Wij
zouden niets liever zien, dan dat iedere Jood, die
daartoe de wens te kennen geeft, in de gelegenheid
zou worden gesteld, naar Palestina te emigreren, doch,
dat dient langs ordelijke weg te geschieden. Men
mag geen olie werpen in een vuur, dat reeds zo fel
uitslaat als in Palestina. De V.N. hebben de eerste
schrede gezet op de weg om de Joden een eigen
land te hergeven. Daarop hebben zij recht, niet
alleen uit historisch oogpunt, maar ook om de
wijze, waarop zij in Palestina door noeste arbeid
welvaart en voorspoed gebracht hebben. Dit laatste is dan ook de reden, waarom in Palestina zelf
vele Arabieren geen vijandige houding tegen de
Joden aannemen. Het is zeker niet zo, dat de
Palestijnse Arabieren zich massaal tegen de Jodenimmigratie en de vorming van een Joodse staat verzetten. Buiten Palestina is dit echter wel het geval
en vandaar^ uit wordt het verzet dan ook gestimuleerd.
De zwervende Ahasverus is op weg naar huis. Wij
weten niet of het in Gods raadsplan ligt de Joden
weer bijeen te brengen is het Beloofde Land. Wel
weten we, dat wij, mensen, hun dat recht niet mogen
ontzeggen. Maar, als de voortekenen niet bedriegen,
zal het zeker voorshands geen land kunnen zijn,
waar de vrede heerst. Ja, wellicht zullen zich hier
de brandstoffen ophopen voor een nieuwe wereldbrand.
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PARTIJBELANG EN LANDSBELANG
IN

HET

Oldenbarneveit
1547-1947

VERLEDEN

Algemeen is de klacht, dat ons volk zijn
historie niet meer kent. Iedere kans
tot verlevendiging van het historische besef moet gegrepen worden. Want het teloor gaan
of verzwakken van dat besef, heeft in ons land
na de bevrijding al heel wat kwaad gebrouwen.
Wie dat kwaad wil zien, behoeft de politiek van
de dag maar te volgen.
De uitbreiding van de historiekennis, die in de
bezettingstijd op gang kwam, lijkt soms weer
stopgezet, te oordelen naar de vele dwaasheden,
die in de verkeerd voorlichtende pers naar boven borrelen, soms zelfs opspuiten.
Iedere datum, die er zich toe leent of die er toe
noopt, om weer in het verleden te lezen, ook tot
opscherping van onze principiële 'en practische
kennis in het heden, moet aandacht hebben. Niet
uit ijdele jubileumzucht, maar waarachtig: pro
patria.
Over Oldenbarnevelts leven en dood is in de gemakkelijk voorhanden lectuur te veel geleuterd.
De brok vaderlandse historie, die in zijn veertigjarige dienst het beschouwen waard is, is in
nevelen geraakt door eindeloze naschrijverij,
waar auteurs van hoog tot laag zich aan schuldig maakten. Dat is wel de snelste weg tot succes, maar het is goedkoop, het is schijn en het
is tegenover ons volk onverantwoord .
De muze van de historie, die toch al niet in een
ivoren toren pleegt te huizen, mag zich gerust
onder de menigte mengen. Indien ze maar wijze
en ware voorlichting geeft en niet schroomt haar
wijsheid in dienst van het volk te stellen.
De staatsman Oldenbarneveit, over wiens leven
en dood tientallen kolommen te vullen zouden
zijn, om de lezer verder te helpen, dan de meeste boeken doen, is een voorbeeld uit het verleden — en dus naar het woord van Lohman een
baken in zee — hoe partijbelang het landsbelang kan schaden.
Alleen die zijde van zijn levenshistorie willen
we hier kort beschouwen. Ter oriëntering kunnen we met enkele feiten volstaan. Van ietwat
duistere afkomst, is hij begiftigd met een zeldzaam scherp en groot verstand. Hij wordt
rechtsgeleerde, gevormd aan buitenlandse universiteiten. Hij maakt snel promotie; advocaat,
als zodanig verbonden aan het provinciaal gerechtshof van Holland: juridisch raadsman van
de stad Rotterdam; Advocaat van den Lande.
In dit, weliswaar provinciaal, ambt de leider van
onze binnen- en buitenlandse politiek. Bovendien in de vrijheidsoorlog tegen Spanje een dapper soldaat, die zijn leven waagt, vierkant tegenover de bezetter staat (in de illegaliteit zou hij
een uitblinker zijn geweest). Voornaamste helper van de Prins. Ondanks gefabel van het tegendeel, een ijveraar voor de hoge positie der
Oranje's: van Vader Willem en Maurits.
Hoewel hrj een uitgesproken voorstander is van
een sterke centrale regeling, huivert hij op den
duur voor een monarchale regeringsvorm terug.
Daarin ziet hij te grote gevaren. Maak hem echter niet tot een republikein pur sang; hjj is
hoogstens opportunist.
Wat is nu zijn zwakke zijde? Dat hij ondanks
de onomwonden beleden noodzaak van een sterk
centraal gezag, het tegendeel gaat bewerken.
Hollands haan moet koning kraaien. Wie vergeet, dat Holland de kern van de nieuwe, in
haar eenheid nog zo labiele, republiek was, is
kortzichtig. Maar wie de betekenis, de eigenwaarde, de samenhang der overige provincies ■
voorbijziet of niet erkennen wil, is ook kortzichtig.
Hoe tragisch gaat het leven van deze noeste
werker omlaag. Hij, die zijn land onschatbare
diensten had bewezen — denk alleen aan de
O.I. Compagnie, zijn stichting en de basis van
ons land als grote koloniale mogendheid; aan de
Unie van Utrecht, onze, zij het geïmproviseerde, grondwet, maar dan toch maar .tweehonderd
jaar lang grondwet, aan welker ontstaan hij
het belangrijkste aandeel heeft gehad — hij wil
niet zien, dat zijn provincialistisch drijven de
staat aan de rand van een afgrond brengt.
Inderdaad, hij was egoïstisch, maar niet meer
dan de gemiddelde tijdgenoot; hij financieerde
's lands zaken en vergat de zijne niet.
Kijk echter in heden en verleden om U heen:
dan steekt deze man niet zwart af. Maar t.a.v.
de macht kent hij niet de gezindheid van het offeren. Zijn positie, zijn partij, zijn gedachte moet
heersen, desnoods ten koste van het land. Jammerlijke kortzichtigheid!
In zo kritieke jaren van onze geschiedenis, toen
een wapenstilstand gesloten was, laaiden binnenlandse twisten op, godsdienstige en politieke,
en verteerde het net bevrijde land zijn kracht in
een strijd tussen de oppermacht van een partjj
en het belang van het hele volk en van de pas
geboren, aan de kinderziekten lijdende, eenheid.

De landen om ons heen keken toe, konden ingrijpen, dreigden de vrijheid van het jonge Protestantisme te smoren. (Trek niet te veel parallellen met vandaag, de historie herhaalt zich
niet, maar is zéér leerzaam!)
Oldenbarneveit wil in de moeilijkheden, die gerezen zijn, met geweld ingrijpen, het leger gebruiken om de oppositie te dwingen of erger
Dan treedt de opperbevelhebber der Unie, Stadhouder Maurits, hem in de weg. Op bevel van
de Staten-Generaal wordt de oude staatsman
gevangen gezet met enige van zijn bekwaamste
helpers. Het proces, waarin de scherpzinnigheid
en helderheid van dit superieure intellect telkens
opblinkt, leidt tot het doodvonnis. De beul deed
zijn werk in opdracht van de regering, niet van
de Prins. Het was 1619.
Over dat vonnis en die gewelddadige dood is
veel geschreven. De meeste schrijvers — geestverwanten van de staatsman, — wiens devies
luidde: „niets te weten is het veiligst geloof", —
hebben hem eindeloos verdedigd of vrijgepleit.
Na en door Groen van Prihsterer is in de geschiedschrijving ook een ander oordeel gehoord
en gebleven tot heden. Oldenbarneveit was
schuldig. We betreuren dit einde na zulk een
staat van dienst, maar moeten zien en leren
verstaan, dat overspannen partijbelang de staat
schaadt.
Wie in de verwarring van vandaag en het gemis
aan waarachtige nationale kracht naar binnen
en naar buiten gevaren onderkent, kan uit het
verleden stellig leren.
In de brok historie, die ons even bezig hield, is
het gevaar van onnationaal drijven, voor wie
onbevooroordeeld zien wil, toch wel duidelijk.
Dr. J. BAX.

De terugkeer met de
„Nieuw Holland"
EEN GOED BEGIN
In vrijwel elk opzicht heeft de eerste groep gedemobiliseerden een goede terugreis gehad. De Commandant van dit troepenschip' leek ons een all round
officier toe, met begrip voor de aanpak van zo'n
reis. Verder een goede chef-kok, die na .al het
Indische eten weer de Hollandse smaak wist te
bevredigen. Dan onderweg Kerstfeest met Kerstbomen
uit Sabang en Batavia en wat de entourage betreft:
oliebollen en rhumgroc op de woelige Middellandse
Zee. Toen langs het Noordzeekanaal en op de kade
een hartelijke begroeting. En lest best: een vlotte
ontscheping. Eerst de Limburgers onder de klanken
van het „Waar in 't bronsgroen eikenhout
"
Tevoren was het schip verwelkomd met het
„Wilhelmus".
Gedurende de gehele nacht was er hard gewerkt
door de douane en de keurings-artsen.
WEER TERUG.
Onder de mannen zelf zijn er velen, die weer terug
willen of gaan en reeds een contract afsloten, zoals
bijv. een militair, die als omroeper bij Radio-Bandoeng komt, waar hij tot nu toe inviel.
Deze gezindheid wordt mede beïnvloed door de
vrees niet te kunnen wennen aan dorp of milieu,
waaraan men zich „ontgroeid" voelt. De mariniers,
die in de Verenigde Staten werden opgeleid, spreken dan ook zo heel gewoon van „Bij ons in
Amerika
"
SILHOUET EN PERSPECTIEF.
Bij ons vertrek stak de „Nieuw Holland" hoog af
tegen de grauwe januarilucht boven Amsterdams
bedrijvige haven. Twee mannen lopen op het voordek, de handen diep in de zakken, de schouders
opgetrokken. Twee vrienden nemen afscheid na
jaren op leven en dood samen te hebben gewerkt
op patrouille in alang-alang en oerwoud. Zij bekommeren zich niet om de ontscheping. Demobilisatie
betekent ook, dat hechte kameraadschapsbanden
worden verbroken.
En het perspectief voor deze mannen, die hun werk
in trouw en eenvoud deden?
Zal het bij ons zo gaan als in Engeland, waar de
eersten met overdreven enthousiasme werden ontvangen en de wat later aankomende Birraa-veteranen
werden vergeten?
Zal de afloop van de moeilijkheden in Indië een
kroon op bun werk zijn?
Zullen de goede verwachtingen, die deze mannen
koesteren van het hun hartelijk ontvangende Nederland, worden vervuld?
Aan ons allen de daad!
ANDREE.

THEORIE EN PRACTIJK.
Seyss Inquart heeft, — naar de „Volkskrant" weet
te melden — in een dezer dagen gepubliceerd geheim rapport aan Hitier van 19 Juli 1940 met trots
geconstateerd,--dat hij de Nederlandse secretarissengeneraal bereid heeft weten te vinden in functie te
blijven en zich daarmede de mogelijkheid heeft geschapen het aanwezige bestuurs-apparaat geleidelijk aan in banden te krijgen. Hij constateert verder
met voldoening, dat bijna alle mstructies die voor
het in beslag nemen en verdelen der voorraden getroffen zijn, -— alsook de verordeningen over de
beperking van de openbare meningsvorming en de
overeenkomsten over het vervoer van buitengewoon
grote voorraden naar het rijk — de handtekening
droegen van de Nederlandse secretarissen-generaal
of de bevoegde leiders van het economisch leven.
Dientengevolge droegen al deze maatregelen, aldus
Seyss-Inquart, een vrijwillig karakter.
„Degenen", aldus Minister Beel in een radiorede
van September 1945, die door telkens laveren,
schipperen en bakzeil halen, gebrek aan beginselvastheid hebben getoond, hun eigen persoon en
positie hebben overschat en de waarde van een
principieele politiek hebben onderschat, dienen naar
het oordeel der Regering, niet langer deel uit
te maken van ons bestuurs-apparaat. Ofschoon te
goeder trouw, beschikken zij niet meer over het
vertrouwen van regering en volk. dat voor een
juiste vervulling van het publieke ambt onontbeerlijk is.
*
PLICHTSVERZAKING.
Bij een onderzoek in een milüoenenzwendel met uitvoervergunningen van textiel is komen vast te staan,
dat verscheidene ambtenaren hun plicht hebben verzaakt. Door gebrek aan controle werden uitvoervergunningen, die in Augustus verlopen waren, door
exporteurs nog rustig gebruikt om textiel in dc
zwarte handel te doën verdwijnen.
Wanneer zal men in Nederland weer eens erkennen,
dat geen ongecontroleerde macht in handen van
uiteraard onvolkomene mensen mag worden gelegd?
De plichtsverzaking der ambtenaren is immers
slechts één kant van de zaak. Het is hier vooral de
wetgever dip tekort schiet door regelingen te treffen, welke dergelijke knoeierijen mogelijk maken.
♦
VRIJHEID VAN DRUKPERS.
„De Waarheid" schrijft o.m. :
Want alles wijst er op dat een nieuw plan
is uitgewerkt met een tweeledig doel. Enerzijds gaat
het er om de Indonesische vrijheidsbeweging, en haar
hoofdmacht, de Republiek, door nieuwe geweldsaanwending te onderwerpen. Anderzijds gaat het
om de uitbreiding en versteviging van de Amerikaanse greep op Indonesië.
De vorming van de interim-regering betekent dan
ook niet slechts een camouflage van het koloniale
bewind. Zij betekent tevens het overgeven van de
macht in de veroverende gebieden uit dc Nederlandse, in Amerikaanse handen.
Zullen de Nederlandse werkers echter blijven doorgaan hun zonen ter beschikking van Amerika te
laten stellen, om voor dat land de kastanjes uit het
vuur te halen?
Zullen de Nederlandse werkers nog langer de buikriem blijven aanhalen, alleen om de dollar-kapitalisten
en hun zetbazen van Nederlandse afkomst in de
gelegenheid te stellen hun roofzucht bot te vieren,
hun fascistische machtswellust de vrije teugel te
laten? Zullen zij nog langer ons land in dit Indonesische avontuur laten ruïneren? Dat is de vraag
waarop thans de arbeiders en werkers in Nederland
het antwoord moeten geven.
Dat antwoord moet zijn: de felste actie, in zo groot
mogelijke omvang, met alle de arbeidersbeweging
ten dienste staande middelen, voor de onmiddellijke
terugtrekking van de Nederlandse troepen en de
onmiddellijke vrede in Indonesië."
Hoelang nog krijgen de C.P.N. en „De Waarheid"
gelegenheid om dergelijk opruiend en landsverraderlijk vergif in ons volk te pompen? Hoeveel lichte en
zware gevallen van landverraad zullen elders nog
gekweekt worden?
(Ingezonden mededeling)
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KOOPMANS' KINDERMEEL
CtViorwU.

DE

BUITENLANDSE

DIENST

Het kwaad heeft altijd een erfenis. En dat
Het gaat erom, dat de straf, ook de disciplinaire,
is dan ook precies wat ieder kwaad besluit
heilzaam is, en, dat 't uitblijven ervan een verte beurt valt.
derfelijke nawerking heeft. Nederlandse burgers
Het departement van Buitenlandse Zaken met al
en met name zij, die in hoogheid gezeten zijn,
zijn aanhang is nooit gezuiverd. Men heeft daarook zij, die de dure posten in het buitenland bevoor een uitzondering gemaakt, omdat, zoals de
trekken, moeten weten, dat de zaak van het vaofficieuze bron verluidt, Minister van Kleffens
derland, ook en juist in de ure des gevaars niet
slechts tot het eerste na-oorlogse kabinet wilde
straffeloos genegeerd of weggeformaliseerd mag
toetreden, indien zijn dienst niet door zuiveringsworden.
acties zou worden lastig gevallen.
En die zaak was in de jaren van de oorlog:
De G.A.C. heeft onomwonden doen uitkomen, dat
strijd tegen de Duitsers. Geen collaboratie, zelfs
zij deze gang van zaken onjuist vond en zij heeft
geen neutraliteit, ja zelfs géfen welwillend toeschriftelijk en mondeling haar ongenoegen tot
zien op de strijd, maar actie om het front te
uitdrukking gebracht. Maar het mocht niet baversterken.
ten. De zuivering zou het aanzien van de- dienst
Van Harinxma was een schakel in de keten, die
schaden.
Engeland met Nederland verbond, waarlangs
De dwaasheid van dit standpunt ligt er auimenstrijders naar het front moesten ontsnappen. Hij
dik bovenop. De mantel der vergetelheid is de
noemde ze „jongelieden". Dat zegt alles. Ze
strandden op zijn „neutraliteit" en geringschatmantel der liefde nog niet en wie onze buitenting.
landse dienst een dienst wil bewijzen, die moet hen
De man, die in Zwitserland zat en later
eruit wippen, die het vaderland slecht gediend of
zijn nalatigheid in het helpen van Nederverraden hebben. Wie het aanzien ervan wil verlanders verklaarde met de veelzeggende
hogen, die moet de goeden niet compromitteren
en lugubere opmerking, dat „hij meende
door het handhaven van de kwaden, door oen
schemerdonker te creëren, waarin alle katten
met Joden te doen te hebben", deze man
grauw zijn, maar die moet de kwaden ontslaan
had een kostbare schakèl in de keten dwars door
en desnoods straffen en. zo indirect de goeden
het front heen moeten zijn. Hij had een stalen
eren, om tegelijkertijd het
Schakel moeten zijn,
\
aanzien van de dienst te
maar hij was er één van,
verhogen.
in andere
opzichten
Enkele, in verband met het artikel, veelzeqWe zijn bezig de erfenis
verdienstelijke, maar in
van het ministeriële
gende passages uit een radiorede van Midit verband ondeugdestandpunt te souperen.
nister Beel, gehouden in September 1945.
lijke stopverf. Een neuEerst kwam de militaire
traal manneke, met
De laatste grond van het Zuiveringsbesluit
missie in Berlijn. Een
kleine
antisemitische
spreekt van een in ernstige mate te korf schiecorrupte beweging die
aberraties.
Een keten is zo sterk
men maar weer met de
ten in hef betrachten van de juiste houding
als de zwakste schakel
in verband met de bezetting.
departementale mantel
is. Dat was de keten
Hier is sprake van een zo groot tekort aan
wilde bedekken. Maar de
tussen Nederland en
pers zweeg niet en beinzicht of aan karaktereigenschappen, dat een
behandeling op gelijke voet niet de ontrouEngeland ook. In Zwitwees eens te meer van
serland, in Frankrijk en
hoe onschatbare waarde
wen gerechtvaardigd is.
in Spanje, daar sprong
de vrije pers in een vrije
de ketting keer op keer
natie is. In 't kort, er
Degenen, die in ernstige mate het inzicht hebstuk, daar strandden de
werd noodgedwongen
ben gemist, dat in de geestelijke weerstand teEngelandvaarders op
open kaart gespeeld en
gen de drang van de bezettende macht om ons
formalismen,
wanbeopruiming gehouden.
volk tot een nafionaal-socialistisch volk onder
grip, neutraliteit, en
Daarna kwam het rapDuitse oppermacht te maken, de kracht en de
Joost mag weten wat
port van de pakkettentoekomst van ons volk lagen, alsmede zij. die
nog meer in de bol van
commissie. Daarin ging
door telkens laveren, schipperen en bakzeil
deze heren rondspookte.
het niet om de buitenhalen gebrek aan beginselvastheid hebben gelandse dienst, maar in
toond, hun eigen persoon en positie hebben
Dat zijn symptomen. De
velerlei opzicht trof de
overschat en de waarde van een principiële
ziekte zit dieper. Ze zit
kritiek van de commissie
politiek hebben onderschat en daardoor het
in de neutraliteitsleer
ook in dit geval personen,
geestelijk verzet van ons volk in belangrijke
van de buitenlandse
betrokken bij de buitenmate hebben ondermijnd, dienen naar het oordienst, die gekweekt is
landse dienst.
deel der Regering niet langer deel uit te main generaties van diploTenslotte kwam het rapken van ons bestuursapparaat, doordat zij, ofmaten, die gecultiveerd
port van de commissie
schoon te goeder trouw, in ernstige mate hebis in de kaste, waaruit
Cleveringa. Of beter, het
ben gefaald in hun beleid en als gevolg hierzij opbloeien als fletse,
kwam niet. Althans niet
van niet meer beschikken over het vertroukleurloze bloemen.
op tafel. Zeer geheimzinwen van Regering en volk, dat voor een juiste
Het euvel van ons denig werd het vertroeteld.
vervulling van het publieke ambt onontbeerpartement van BuitenEr stonden teveel builijk is.
landse Zaken met zijn
tenlandse koppen op 't
aanhang is de, isolatie
spel. Laat ze toch op het
ervan t.o.v. ons volk.
spel staan, heren, of lieDaardoor kon het bever, kegel ze eraf, want zo alleen krijgen we een
ginsel tot een formaliteit worden, en kon
ieder probleem geneutraliseerd worden. De tijd
respectabele buitenlandse dienst.
Alweer was het de pers, waardoor de regering
van de geheime en formele diplomatie, van het
gedwongen werd, althans aan de Staten Genejuridische diplomatenspel is voorbij. Nederland
raal, inzage te geven van het gereedgekomen
is achterlijk op dit punt. Het Is in de wereld
deel betreffende onze huidige gezant te Brussel,
ernst geworden met de diplomatie. Wie luistert
Baron van Harinxma, die in de bezettingstijd in
naar Marshall en Bevin kan de verandering speuPortugal dienst deed.
ren. Men legt elkaar niet meer in de watten, men
Nu schijnt er iets met dit rapport aan de hand
Iaat de problemen niet meer verzanden in het
te zijn.
juridisch slib.
Eén van de belangrijkste onderwerpen erin beEertijds dachten onze diplomaten iets anders dan
treft de hulp aan Engelandvaarders verleend.
Onder deze groep enthousiaste vaderlanders, die
ze zeiden en dikwijls dachten ze helemaal niet.
alles in het werk gesteld hebben om het front
(Waarom hebben we Hirschfeld anders zo note passeren, teneinde de vijand aan de geallieerdig?). Dat is bij de grote natiën historie gede zijde te bestrijden, heerst, zoals algemeen
worden (behalve bij de Russen, want die drukbekend is, de grootste ontstemming over de
ken zich principieel in het tegendeel van de
lauwheid, ja over de tegenwerking, die zij bij
waarheid uit; daar is dat methode geworden).
hun vlucht van officiële Nederlandse instanties
Als men toch vernieuwen wil, dan maar met
in het algemeen ondervonden in Frankrijk, Zwitonze diplomaten, de goede niet te na gesproserland, Spanje en Portugal.
ken, begonnen.
De conclusie van het rapport is nu blijkbaar,
Stuur openhartige en principiële kerels naar buidat de baron niet erg sociaal van aard was en,
ten, dan is er kans, dat Nederland invloed zal
dat hij de legale transporten niet in gevaar wilde brengen door illegale acties. Dit blijkt intuskrijgen op het wereldgebeuren, en in de UNO.
sen voor de rapporteurs geen aanleiding te zijn
Nederland zal met het uitdragen van zijn geestetot een scherpe veroordeling van Van Harinxma.
lijk en politiek klimaat waarlijk niet uit de toon
We hopen, dat de pers tot het bittere einde zal
vallen in het buitenland. Maar zoals het thans
blijven aandringen, deze man te geven wat hem
gaat,
komt er van de missie van Nederland niets
toekomt, hem te plaatsen voor de consequenties
terecht,
noch van enig verstaan van en respect
van zijn houding.
voor Nederland in het buitenland.
Er ligt geen vreugde of leedvermaak aan deze
hoop ten grondslag, ook geen onbarmhartigheid.
H. v. R.
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„De
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Blauwe Ster"

Onze 'Koninklijke Familie was gedwongen
kort voor de capitulatie ons land te verlaten en naar Engeland uit te wijken.
Stond ons Nederlandse Volk de eerste dagen na
de capitulatie van deze mededeling enigszins
verbouwereerd te kijken, al spoedig drong het tot
iedere goede Vaderlander door, dat het besluit
om het land tijdelijk te verlaten een zeer wijze
daad was. Men stak ,in die dagen zijn sympathie voor ons Vorstenhuis niet onder stoelen
of banken.
Ieder zal zich nog herinneren hoeveel felicitatiekaartjes er t.g.v. de verjaardag van de Prins
reeds in Juni '40 werden gepost en menige Nederlander is er getuige van geweest hoe duizenden door he.t leggen van bloemen op de trappen
van het paleis, onze Vorstin op haar verjaardag
een stille hulde hebben gebracht.
Ons volk leefde met ons Vorstenhuis mee in de
jaren van bezetting. En de liefde tot de Koninklijke Familie is gedurende deze lange jaren aanmerkelijk groter geworden.
Er waren echter ook „Nederlanders", die er anders over dachten. Het waren de lieden, die in
de jaren vóór de oorlog hun mond vol hadden
van trouw en aanhankelijkheid aan Oranje,
maar die, niet zodra de Duitsers onze landen
waren binnengevallen, alles in het werk stelden
om Oranje te verguizen.
Toen de Duitse rovers dan ook zo ver gingen,
dat zij zich aan de persoonlijke eigendommen van
onze Koningin gingen vergrijpen, waren er spoedig „Nederlanders" te vinden, die een handje mee
wilden helpen. Men ziet op de bovenstaande foto
de grote verhuiswagen van de N.V. De Blauwe
Ster, Vervoer Mij. (Dir. G. Th. Brand), J. van
Ghestellaan 36 N. Rotterdam, geladen met grote
kisten materiaal uit het paleis Noordeinde te
Den Haag.
Ten onrechte wordt deze collaboratie momenteel
een medewerker van de LO in de schoenen geschoven.
Neen, geen LO-er was hier debet aan.
Men kan van mond tot mond fluisterend trachten, een oud-illegaal werker hiermee in een ongunstig daglicht te stellen, doch na zorgvuldig
onderzoek blijkt de vork geheel anders in de
steel te zitten. De feiten -spreken trouwens voor
zichzelf. Op de oorspronkelijke foto is op het
bord boven de cabine (zie pijl) duidelijk het opschrift „De Blauwe Ster" te onderscheiden.
Deze firma heeft de moed gehad behulpzaam te
zijn bij de schandelijke roverij van de particuliere eigendommen van onze geliefde Vorstin.
Om verdere onjuiste beschuldigingen te voorkomen, hebben wij gemeend tot publicatie van deze
authentieke foto's over te moeten gaan.
RED.
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Waar ellende

door ]. W. Hofwijk

geregistreerd wordt.

Terug sleurde het schreeuwen in de zijgang
zijn gedachten: God! wat gebeurde er! Hij
voelde zich plotseling machteloos en werd
opnieuw totaal uitgeleverd aan de angst, die
hem vernietigde. Waarom duurde het zolang!
Nu bestudeerden ze de dingen, die ze bij zijn
fouillering hadden gevonden. Voor alles had hij
een verhaaltje. Hij was safe
ach ja, waarom
niet! Hij werd moe van het staan en voelde zich
flauw van de honger. De telkens opschokkende
vrees, wanneer er voetstappen dichterbij kwamen, maakte hem misselijk. Goedgevoede Moffen
in goed onderhouden uniformen kwamen haastig
voorbij, aktenmap onder de arm of bladerend in
klappers. Het leek een kantoor, deze gevangenis leek een zakelijke instelling; er was een administratie, er waren boekhouders om de ellende
te noteren in lange dorre kolommen en ze hadden keurig gepoetste glimmende laarzen aan en
ze hielden hun mappen in witte welverzorgde
handen, maar vèr weg klonk telkens schreeuwen,
gedempt en daardoor nog afschuwelijker, alsof
men moordde achter zorgvuldig gesloten gecapitonneerde deuren.
Een oude Duitser, waarschijnlijk kriegsunfahig,
mankte voor de derde keer de hoek om, belachelijk fier; hij had de allure van een dorps- .
veldwachter bij een burgemeestersinstallatie en
wekte de indruk of hij geen minuut van zijn
gewichtige tijd te verliezen had. De hinkstap was
nu in Van Dijks rug en hij zette zich schrap,
maar het geluid ging voorbij onder een tevreden
gewichtig mompelen. Toen zei hij plotseling
„ach" alsof hij zichzelf op een fout betrapte en
zwaaide om.
„Sie sind Van Dijk? Mitkommen".
Mitkommen-mitkommen
zo kreeg ieder zijn
beurt, ontkennen, hard zijn, maar zijn bloed
klotste zwaar tegen de rand van zijn keel. Hij
had geen speeksel meer; de Duitscher voor hem
zwaaide telkens het manke been schuin uit, een
passer, die cirkelbogen over de gladde stenen
vloer trok. Ook dit, dit lopen achter deze manke
Mof was een gevolg van zijn eerste onderhoud,
maanden geleden. Wat waren ze overmoedig geweest toen bij Paul thuis en daarna op de middag, dat het eerste rapport uitging — alles ontkennen — en elke week die reis naar, Amersfoort, waar Valken de envelop met codeberichten
van hem overnam: één envelop elke week
al die reizen met de opwinding en de kleine angsten en de kleine triomfen mondden nu uit in
deze onzekere stappen achter de manke Mof.
Weglopen? Als hij nu gewoon stéén bleef
Onzin. Hij was zich van niets bewust, voelde zich
onschuldig. Ontkennen! Verwonderd doen; hóógst
verwonderd doen en verontwaardigd. Protesteren!
Men moest bijna lachen om de onafwendbare
ijzeren consequentie van dit eerste onderhoud
met Paul
als hij toen Paul niet getroffen
had in dat café, of gesteld hij was ziek geweest
wonderlijk, alles hing van kleinigheden aan elkaar, het hele leven
Alles toeval?
Nee. Deuren, deuren; deuren met luikjes en
nummers
vreemde geluiden achter de deuren, niet bang zijn! Maar zo was deze tocht achter de manke Mof begonnen, op zijn eerste reis
naar Amersfoort reisde hij eigenlijk al naar
Scheveningen. — Ontkennen! ze krijgen me niet
klein..Wat weten ze?
Zijn eerste reis met rapport S.C. 24 was nog niet
ten einde. Ook Scheveningen was niet het eindstation. Oranjehotel, in deze bajes, enzovoort....
Maar hij wist dat niet toen hij naar Amersfoort

reisde. Bidden. Hij begon een verward gebed,
struikelde over de woorden in een bijgelovige
vrees, dat het niet helpen zou, wanneer hij het
niet voltooide. „Nu en in het uur van onze
dood
" Dood
reis naar de dood
enkele reis naar de dood
Deuren — nummers,
deuren — nummers en luikjes — in deze bajes
zit geen gajes — ha — maar
ha — de passer zwaaide om — schoolleraar: „we nemen onze
passers jongens en tekenen een halve cirkel"
hier liep nu een van de „jongens" op weg naar
het vraagteken. Van Dijks enkele reis naar de
Dood, tussenstations onbelangrijk: enkele reis
naar de Dood, enkel spoor
De Mof klopte aan en plotseling vluchtten al zijn
gedachten in paniek weg.
Alleen de Dood bleef zingen.
Ontkennen — protesteren — blufhard zijn.
„Herein!" — herein op reis naar de Dood. Bitte
einsteigen und die Turen schlieszen. Der Zug
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fahrt
in een hoog, zeer licht vertrek, witgekalkt, met bomen achter de ramen, of, nee, achter de ramen tralies, achter de tralies bomen Jn
de frisse Aprilmiddag — moest drie uur zijn —
honger — spruitjes
In één flits zag hij tevens de Mof tferug, menselijker nu, In burger, zonder overjas, zonder revolver; menselijker, maar juist daardoor veel ge-

vaarlijker en angstaanjagender. De weke kin
speelde nu mee en de mond, slap en glimmend ♦
als het spoor van een slak over grauw deeg; de
ogen, troebel en onrustig, speurden van achter
de bureauvesting, bestreken Van Dijk. Links aan
een tafeltje een blonde meid, niet lelijk, dikke
benen, vlezig in vleeskleurige kousen, samengehouden door een nauwe grijze uniformrok — behoorde tot de andere partij, tot de genadelozen,
waaraan hij was uitgeleverd — totaal uitgeleverd.
Hij stond nu geheel alleen.
„Setzen Sie sich."
Van Dijk bleef staan; de gedachte dat hij geheel
alleen tegenover deze overmacht stond — men
kon hem slaan en martelen en vermoorden achter
deze dikke muren zonder dat er een haan naar
kraaide — deed plotseling een harde korst om
hem heen groeien, een mengsel van onverschilligheid, angst, verzet en woede. Er waren nu
twee Van Dijks: de bange, die bijna zeker wist
dat het verloren was, en de harde, bijna vijandig
tegenover zijn innerlijk trillend weke ik. Hij bleef
staan.
„Ik spreek geen Duits."
„U is toch een eh
een gebildeter Mensch."
„Ik spreek geen Duits."
Hij was nu kogelrond, een egel, die zich ingerold
had tot een harde onkwetsbare bal. Hij kroop in
zijn afweerstelling en werd een mechanisch bewegende en mechanisch handelende pop.
Het vochtig glimmende slakkenspoor vertrok
tot iets dat op een lachje leek.
„Schon gut
ik zal wel Nederlands spreken."
Hij had een dikke, iets schorre stem, tikje vermoeid. „Gaat u zitten".
Van Dijk ging zitten. Hij sloeg zijn ogen niet
neer. Nu gaat het beginnen, dacht hij. Ontkennen! Laat je niet neerbijten. Nooit!
„Uw naam?"
„Van Dijk".
„Voornamen".
Hij antwoordde automatisch, maar bleef op zijn
hoede. De bureauvesting vuurde nog niet. Hij
keek naar de Mof; wijde slappe huid met grove
poriën. Bestudeerde het gezicht, onbeschaamd
vorsend; zag opnieuw de ogen, grijzig onbestemd,
een v/einig uitpuilend, het wit gelig gekleurd,
waardoor de blik iets troebels kreeg; tussen de
wenkbrauwen was een groef geslepen, die er in
gehakt leek wanneer de Mof zich opwond; daarboven het rozige ver doorlopende lage voorhoofd.
Van Dijk dacht plotseling, dat de weke mond op
latere leeftijd zeker zou kwijlen en voelde zich
superieur.
„Geloof?"
„Katholiek".
„Aha
Katholisch. Sie sind Katholisch, mein
lieber Freund
" Blik vernauwde zich, groef
werd dieper — waar maak je je dik over?L —
„Een katholiek mag niet liegen, hè?" Hij sprak
het Nederlands langzaam, het kostte hem waarschijnlijk moeite en hij rekte de klanken, of hij
een van buiten geleerd lesje opzei. Toen lachte
hij opnieuw, alleen zijn mond werd smaller; de
ogen lachten niet mee en de lach was zeker niet
diep.
„Katholisch
ja, ja". De blonde meid schreef,
alles werd opgeschreven. Het was een gemoedelijk verhoor, waarbij de Mof, zich zelfs verstrooidheden permitteerde. Hijzelf mocht dat niet: de
Mof was aan zet; nu was de Mof aan zet en hij
zou aan zet blijven. Even glipte zijn aandacht
weg: niet verslappen!
„Beruf?"
woonplaats, familie...... Het duurde lang. Hij begon hoofdpijn te krijgen van de
honger, maar de Mof stelde zijn vragen nu snel-

Ier achter elkaar; hij mocht niet rusten,..; de weg
was lang, eindeloos; men dreef hem met kleine,
niet onvriendelijke porren vooruit; de Mof porde,
de Mof blééf porren.
Van Dijk wilde vragen of hij even rusten mocht,
of er even een stilte werd toegestaan, waarin hij
niet hoefde te denken; wapenstilstand om de
doden te begraven aan weerszijden; doden? Er
waren nog geen doden.
„Ja, ik studeerde rechten in Leiden".
„Hebt u er veel vrienden?"
Opletten, opnieuw wilde zijn aandacht spijbelen;
buiten werd het avond, onmerkbaar, asgrauw,
door de tralies achter de ramen neersneeuwendhonger. Niets latên merken
Toen sprong de stem van de telefoon tussen het
vraag- en antwoordspel. Rust
Halftime
stand: dubbel nul. Van Dijk zag hoe de dikke,
vlezige hand de hoorn opnam: „Verzeihe
Ja,
Haubrock hier
Noch immer dasselbe?
Ach Mensch, es gibt doch...... Ach nein! Nein!
Nein! Man musz hart sein
Ja, hart, hart! Er
wird reden
bestimmt, er wird reden! Heute
abend, ja
ich werde selber kommen
" —
hij lachte zelfverzekerd en plotseling golfde in
Van Dijk de angst terug op: wat was er'achter
dit lachje? — „Er wird bestimmt reden
jawohl" — oh, dit klonk zo gruwelijk zeker; nooit
reden, nooit, nooit!
Hij hing de hoorn weer op en streek met de dikke
hand over zijn voorhoofd; de hand moest droog
en koud zijn. Hij had een zwaar beroep, natuurlijk had hij zorgen: zoals een ander moeilijkheden
had in zaken, zo zou ook Haubrock in zijn werkkring moeilijkheden
met slaan kon men die
moeilijkheden
niet aan denken, niet aan
denken.
Plotseling:
„U kent een zekere Van Hapert?"
Eerste schot, kruitdamp, in de kruitdamp zijn
verwondering: „Van Hapert
?"
Tijd winnen! God help me! Ze weten iets, heeft
iemand gepraat? Van Hapert's stem tijdens het
onderhoud bij hem thuis: „We hebben elkaar
nooit ontmoet, Van Dijk
"
„Ik ken zo'n hoop mensen. Als je studeert en met
sport en zo
ik bedoel
"
„Ja oder nein" — Kijk 'm recht in zijn ogen!,
goed geantwoord, Van Dijk; probeer 'm uit te
horen.
„Ik ken zo'n hoop mensen
ik meen
dat
ik die naam wel eens gehoord heb
" De dikke
hand verschoof.
„Mensch du bist Katholisch" — overredend en
dreigend — „Du darfst nicht lügen".
Van Dijk zweeg; in de harde koppigheidskorst
drumde de bons van zijn hart. Wij hebben elkaar
nooit ontmoet, Van Dijk.
„Also
u kent hèm niet perzoonlijk?" — perzoonlijk, perzoonlijk
de accentklank van
deze „z" kreeg in de schemer iets dreigends;
waar was de uitweg ? —
„Ik ken zo'n hoop mensen, misschien heb ik
hem wel eens ontmoet, maar
— dit was één
stapje achteruit!! —
„U mag niet liegen
de Katholische kerk
leert, dat u niet liegen mag
"
„Ik lieg niet; kunt u zich al de mensen nog
herinneren, waar u wel eens kennis mee gemaakt heb?"
Scherper: — God, hij werd kwaad!
— „Wer hat hier zu fragen? Sie oder ich?"
„Ik spreek geen Duits", onverschillig, inwendig
trillend. Hij zette zich onmiddellijk schrap toen
hij dit gezegd had, maar Haubrock keek plotseling op en lachte weer, vaderlijk vermanend over
zoveel domheid en brutaliteit.
„Mein Lieber, wenn sie wuszten
Wij weten
veel meer als jij denkt
Wij weten
alles
alles
Wat zou Van Hapert zeggen
als ie weer iemand naar jouw slot stuurde?
Zeventien treden telde de trap naar de bibliotheek
Maar de boodschap was, dat ie er
drie moest
"
Van Dijk hoorde hem niet meer; houdt de
kamer tegen!! De muren zakten plotseling weg;
dit was verraden! Van Hapert had gepraat; hij
zat plotseling midden op een oneindig wijde
vlakte, duizelingwekkend hoog. En de stem van
Haubrock knaagde, boorde. Hij voelde zich misselijk en zijn duizeligheid vlaagde beurtelings
koud en warm over hem heen.
De vraagstem zakte weg, kwam spottend
terug
Hij moest antwoorden, antwoorden,

antwoorden!! Wat had Van Hapert nog meer
verteld? Alles verraden? Nieuwe stap in de
gapende ruimte; alsof hij van zgn stoel klom
en over wilde steken naar het bureau: schijnmanoeuvre.
„Ja
ik herinner 't me".
'
Stem uit snel optrekkende kruitdamp: „Zo
dat is beter
Dus u kent Van Hapert?"
„Oppervlakkig".
„En toch is hij bij u thuis geweest
Op
het slot?"
„Ja". Hij kon weer zwak, maar normaal antwoorden. — Reden verzinnen! Waarom? Waarom kon'Van Hapert bij hem thuis komen? —
„Eigenaardig".
„Tóch niet onmogelijk? Ik mag toch
"
Maar u maakte zelfs een geheime afspraak
met hem?"
„Hoezo?"
„De trap naar de bibliotheek had veertien
treden
"
„Ik
ik zal u dat zeggen — Maar wélt ?
Wat!? Hij was moe en kon niet meer; alles
glipte weg, voor hij het kon grijpen.
„Ja
?"
In een flits: „Wij verkochten
thuis wel
eens
hout". — Ha!! — „Wij hebben grote
bossen rondom het kasteel
maar", hij lachte
zenuwachtig opgelucht, „maar we verkochten
dat hout zwart
"
„Ach
" de stem trof hem vlak in zijn gezicht; het ongeloof er in verstikte alles; maar
hij praatte nu door, hij wilde een heel verhaal
doen, wanhopig, over dit zwarte hout; tegen
beter weten in, wilde hij over dit hout praten;
de invallen duizelden van alle kanten op hem
toe
Praten, praten
Maar Haubrock onderbrak hem, verstrooid
bijna: „Ich werde
eh, verzeihe
U krijgt
gelegenheid om nog meer verhaaltjes te verzinnen
" — schoft, schoft!! — „Sie; eh," —
hij drukte op een knop — „U hebt geluk
U mag nadenken
mooie verhaaltjes verzinnen
maar wij weten alles
Van Hapert" — zeer nadrukkelijk — „Van Hapert hat
Angst
dèr hat Angst mein Lieber!! Und
Mensen, die Angst haben, sprechen die Wahrheit
"
Van Dijk wilde nog wat zeggen, maar de Mof
sneed hem de pas af.
„Wij hebben nog andere methoden
Mein
lieber Jungen, wénn Sie wuszten
De manke kwam binnen; het werd een droom,
alles gebeurde zoals het moest gebeuren; hij
wilde lachen, bevrijd en tegelijk gek van angst
om iets dat veel verschrikkelijker was, iets dat
men alleen maar raden kon uit de stem van
Haubrock „Wenn Sie wuszten
"
Hij voelde zich plotseling doodmoe.
Buiten schoof de avond dicht, achter de tralies.
De manke stond daar in de schemer; hij was
ineens nieuwsgierig of de meid alles had kunnen
opschrijven, of ze zich in het donker niet vergist
had... hij wilde het vragen, bedacht wanhopig
dat dit dwaas was.
Van Dijk liep naar de manke, op stijve benen,
automatisch. Hij durfde niet meer naar de
bureauvesting kijken, zag slechts de benen,
vlees in vleeskleurige kousen. Wij hebben nog
andere methoden
wij hebben nog andere
methoden
wènn Sie wuszten; mein lieber
Freund, lieber Freund
Hij meende, dat dit een einde was, dat hij niet
meer kon.
Hij wist zelf niet, dat dit nauwelijks een begin
was.
(Wordt vervolgd).

KWIJNENDE BELANGSTELLING
Een antwoord
aar aanleiding van het artikel in de Stichtingsrubriek
1^^ „Kwijnende belangstelling" van Toon, waarin de mening van de lezers wordt gevraagd omtrent de oorzaken van de geconstateerde kwijnende belangstelling voor
het Stichtingswerk, wil ik hierover gaarne mijn mening zeggen.
„Iedere oud-verzetsman heeft de morele plicht zijn volle
medewerking te verlenen als de Stichting dit van hem eist
en geen enkele medewerker mag zich hieraan onttrekken".
Vriend, dat heb je zeer juist gezien, maar dan moeten wij
er ook op kunnen rekenen, dat er een beroep op ons zal
worden gedaan, wanneer dat nodig blijkt. Dan moet men
niet later op een vergadering van oud-illegale werkers van
de districtsvoorzitter van de Stichting het verwijt te horen
krijgen, dat er niemand op de districtsvergadering aanwezig
was, terwij! van het houden van bedoelde districtsvergadering geen der medewerkers op de hoogte was. Bij navraag
aan een vriend, oud-KP-er, in een naburige plaats, die daar
als secretaris van het plaatselijk bestuur der Stichting optreedt, werd mij alsnog van deze vergadering kennis gegeven en tevens aangeboden om mij regelmatig de mededelingen
omtrent de Stichting en agenda's van te houden Vergaderingen te doen toekomen. Dit heb ik geweigerd, aangezien
mij is gebleken, dat men in onze afdeling blijkbaar geen gebruik meer van de oud-verzetsmensen wenst te maken. Oudmedewerkers, die zich geheel belangeloos hadden opgegeven,
of liever, die het als inlossing van een ereschuld beschouwden om enkele weken achtereen dag in dag uit te sjouwen
om maar contribuanten voor de Stichting te krijgen en daarmede veel succes hadden, werden nadien niet meer ingeschakeld. Ik had eerst nog verwacht, dat bij de aanbieding
van de kwitanties voor het jaar 1947 een beroep op de
medewerkers zou worden gedaan, zodat zij nog eens het
contact met de contribuanten op konden nemen om eventueel
de bijdragen verhoogd te krijgen en om nieuwe ingezetenen
te bezoeken met het oog op de uitbreiding van het contribuantental.
Zo althans had ik mij de taak van een medewerker gedacht.
Twee maanden na ontvangst werden de kwitanties echter
aangeboden door iemand, die als herstellend patiënt toch tijd
genoeg had en wie het in het geheel niet interesseerde of
de kwitanties werden geaccepteerd of geweigerd, hoewel hij
ervoor werd betaald. Het resultaat was dan ook zeker 15%
geweigerde kwitanties. Ik heb mij hier zeer aan geërgerd
en zeer vele medewerkers met mij, temeer toen ons bleek,
dat er plaatselijk een Stichtingsbestuur was gevormd, zonder
één oud-verzetsman of -medewerker hierin op te nemen.
Wij kunnen het ons zeer wel indenken, dat u begint te klagen, want bij een dergelijk bestuur, dat geen minuut meer
aan het Stichtingswerk besteedt dan strikt noodzakelijk is
en dat niets weet van plicht of verantwoording jegens de
gevallenen, moet de Stichtingsactie verlopen. Ik heb over
deze gang van zaken gesproken met de Stichtingsdirecteur,
Deze bleek niet op de hoogte te zijn met de wijze, waarop
het plaatselijk bestuur was samengesteld. Overigens was hij
van oordeel, dat het, nu het bestuur eenmaal was gevormd,
beter was hieraan niet meer te tornen om ongenoegen te
voorkomen. Dit is volkomen begrijpelijk.
Ik heb absoluut geen behoefte aan een plaatsje in het bestuur, doch het doet mij oprecht leed, dat een en ander in
deze m.i. ongewenste richting gaat. Niet alleen bij ons, maar
ook in andere plaatsen. Er zijn groepen, die er welbewust
Op uit zijn om al wat anders denkt uit het bestuur te weren
en die thans reeds maatregelen treffen om bij een eventuele verkiezing voor het provinciale bestuur hun invloed
te doen gelden. In de besturen bevinden zich zeer weinig
oud-verzetsmensen; immers, die dringen zich niet naar voren
en vragen niet om gekend te worden. Wij hebben onze plicht
gedaan en vraagt men ons om voor onze Stichtingsgezinnen onze plicht te doen, dan zal niemand in gebreke
blijven.
Daarom, waarde vriend, zullen gezellige avondjes heus niet
nodig zijn. Indien men de oud-verzetsmensen nodig heeft,
komen zij wel. Hoe echter de provinciale besturen deze mensen in kunnen schakelen in die plaatsen, waar men hen er
liever niet bij heeft, dat weet ik niet.
Toch zullen wij er voor hebben te zorgen, dat de schuld
aan de Stichting worde beschouwd als een Ereschuld, opdat
onze actie niet verloopt in een schooipartij.
Usquert.
KOOS.
In hoeverre Koos hier de spijker op de kop slaat kunnen wij
van hieruit moeilijk beoordelen, daar wij niet met de plaatselijke omstandigheden op de hoogte zijn. Binnenkort hopen
wij echter nog eens op deze zaak in zijn algemeenheid terug
te komen.
REDACTIE.

3imótp,afi(iet
Moeizaam en moeilijk tropenleven, maar
toch Kerstmis door de gave van vijl
simpele guldens.
De boot heeft de duizenden pakjes naar Indtë gebracht.
Ze werden in de havens uitgeladen en in trucks, jeeps
en bootjes gebracht naar de zoon, echtgenoot of verloofde op de eenzame post ergens in de Indische
Archipel
De Kerstdagen zijn overal — bij de een in meerdere,
bij de andere in mindere mate — een probleem geweest.
Het waren voor al onze jongens, te land, ter zee
of in de lucht, gevoelige dagen. Zij hebben in Indië een
heel ander karakter gedragen en vaak meer emoties
opgewekt' dan in Nederland. En dat is begrijpelijk. In
het Vaderland zijn deze dagen betrekkelijk gemakkelijk
beleefd en gevierd. Men was daar in familiekring, men
had daar de gezellige huiskamer, de speciale feestmaaltijden en de, kerkgang, de winterkoude buitenshuis en
de knuswarme sfeer met kaarslicht of kerstboom binnenshuis. En omdat op deze dagen bijna niemand arbeid
hoefde te verrichten, kon men zich rustig verdiepen in
de Goddelijke boodschap op de achtergrond van het
feestvieren.
Maar zo kon het helaas niet zijn bij onze jongens te
velde.
Er was geen vertrouwde familiekring, geen huiskamer,
lang niet overal een extra toebereide dis. veelal geen
kerkgang en helemaal geen sneeuw of klokgelui onder
een "koude vrieshemel, geen binnenkamersfeer en geen
kerstboom.
Het is natuurlijk wel zo, dat al deze omstandigheden
slechts de uiterlijke franje van het feest vormen, maar
een in Nederland geboren en getogen jongen kan het
jarenlange beleven van deze omstandigheden, die voor
hem een belangrijke bijdrage zijn geworden om het
feest ook innerlijk te beleven, niet zo maar een korte
tijd vergeten. Maar in Indië moet hij dit toch bijna
allemaal missen. En dat niet alleen, maar er zijn
bovendien verschillende omstandigheden, die het ware
feestvieren zelfs nog bemoeilijken.
Ook met Kerstmis is het hier b.v. nog lente en zomer
tegelijk. De huizen zijn open en luchtig, zodat het
knusse vervalt. De plichten van patrouillelopen en
wachtkloppen gaan ook op de feestdagen door. En de
onrust, de moeilijkheden en gevaren, belemmeren een
kalme, vredige gedachtengang. Onder deze omstandigheden nu hebben de mcesten onzer Kerstfeest gevierd.
En iedere Nederlander zal dan begrijpen, dat elk
teken van medeleven uit het Vaderland op zulke dagen
dubbel wordt gewaardeerd.
Ik was ergens op Zuid-Sumatra op een naamloze, afgelegen buitenpost
een van de honderden
Een dorpje aan een rivier, midden tussen de bossen,
waarin olifanten, wilde koeien, zwijnen en wilde vogels
een bijna ongestoord en verborgen bestaan leiden.
Van de lucht uit bezien, een onafzienbare, groene woudvlakte. Ergens een bruin lint, de rivier. Op de oevers
koestert zich hier en daar nog een krokodil in het
zonnetje. Èen rij houtvlotten, waar de dorpsbewoners
zich baden en kleren wassen. Boven op de oeverrand
een dorpsweg en dan de rij houten huizen op palen voor
de soms hoogstijgende vloed. In een van deze huizen
hebben 12 Nederlandse jongens en 14 Inheemse militairen met hun commandant hun woning.
Twee dagen voor Kerstmis.
Het is twaalf uur in de middag. Twee militairen zitten
op de trap voor het huis. Op de binnengalerij is een
korporaal bezig postbladen te openen. De wacht staat
soezerig aan de rivierkant te dromen. Er hangt een
lome stilte, af en toe verbroken door de kef van „Rikkie" naar een voorbijsnuffelende dorpshond. Motorgeronk.
Het hoogtepunt van de dag. De fouragewagen. Het
bivak wordt levendiger. Gezichten duiken op. „Is er
post?"....;. Gretige handen grabbelen de chauffeur het
stapeltje uit de vingers. „Wapenbroeders", het soldatenblad is er ook. Speciaal Kerstnummer, maar dan komt
de verrassing; de NIWIN-kerstpakketjes voor deze
buitenpost. Sommigen zijn vochtig geworden. „Van(Wordt vervolgd op pag. 8).
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IND1E

Aan de Redactie van het
weekblad „De Zwerver"
Naar aanleiding van enkele tendentieuze artikelen van de hand
van H, v. R. zou ik gaarne in de vorm van een ingezonden
stuk enige opmerkingen willen maken.
Het heeft mij meer dan eens verwonderd, dat ,,De Zwecver",
van huis uit het orgaan van de LO.-LKP.-Stichting, ten aanzien
van de Indonesische kwestie zo eenzijdig politiek georiënteerd
is. De LO. en de LKP. waren toch in wezen a-politieke organisaties.
Men zou verwachten, dat het orgaan van een dergelijke organisatie óf niet aan politiek doet, óf indien ze politieke problemen
behandelt een meer objectieve houding aanneemt i-c, beide
stromingen tot haar recht laat komen en aan de lezer de eindconclusie overlaat.
Stelling nemen in het Indonesische conflict op een wijze, zoals
,,De Zwerver" dat doet bij monde van H. v. R. is in feite
in hoge mate ondemocratisch. Nu wordt de indruk gevestigd,
dat het standpunt van H, v. R. het standpt/ht van de LO.LKP. zóu zijn. Ik waag dit wel zeer te betwijfelen en eigenlijk
valt het ook buiten de competentie van de LO. cn de LKP.
om hier positie te kiezen.
Indien ..De Zwerver" zich ten doel stelt het Indonesische
probleem als probleem te behandelen (zie het nr. van 29 Nov.
'47), dan zal zij moeten beginnen met een exposé te geven van
de politieke ontwikkeling in Indonesië voor deze oorlog. Het
probleem als zodanig is niet te beoordelen zonder kennis te
hebben genomen van de fundamentele politieke gebeurtenissen
in de Indonesische geschiedenis.
De vaak gehoorde bewering, dat het zclfstandigheidsstrcven,
belichaamd in de republiek, een Japans misproduct is, zal dan
even dwaas als dom blijken te zijn. Deze qualificatie zal evenzeer blijken fc gelden voor de meer dan simplistische opvatting
als zouden figuren als Sockarno en Sharir op één lijn zijn te
stellen met Musscrt, Quisling e.d.
Vervoljfens zal ,,Dc Zwerver", behalve de mening van H. v.
R., ook de andere stroming tot haar recht moeten laten komen.
Zij ral zeer zeker niet mogen vergeten de artikelen van prof.
Kraemer (gepubliceerd in ,,Wending") te behandelen. De mening van deze theoloog, die 13 jaar in Indonesië gewerkt heeft,
zal men zonder reserve als eerlijk kunnen aanvaarden.
Helaas kan men dit van zo weinig personen zeggen. Hoe vaak
toch nog. blijkt het oordeel bewust of onbewust vertroebeld te
zijn door egoïstische motieven, gekrenkte nationale trots e.d.
Of om met Prof. Kraemer te spreken:
Christelijk gesproken werd men voortdurend getroffen door
het feit, dat — het tegendeel van hetgeen men zou ver<—wachten van hen. die zich onder Jezus Christus en Zijn
Geest willen buigen — er nooit behoefte bleek te bestaan
de harten en gewetens van het lezerspubliek ervoor open te
houden, dat zich onder hooghouding van het gezagsbeginsel zo gemakkelijk de onwedergeboren instincten van nationale trots, machtsbegeerte, economische belangen, voortzetting der koloniale verhouding kunnen verschuilen en de
feitelijke leiding hebben en in feite ook vaak zich aldus
verschuilen en de leiding hebben.
Zo iemand voor deze gevaren een open oog behoort te
hebben en het .ter opscherping van de gewetens, behoort
te ontmaskeren, dan is hij het. die diep overtuigd is van
de zondigheid en arglistigheid van het menselijk hart.
Van deze profetische gevoeligheid en scherpziendheid. waarin bladen en partijen, die zich zo massief beroepen op
gehoorzaamheid aan God en Zijn Wet. behoorden uit te
blinken, blijkt in de voorlichting zelden of nooit iets.
Tegenstanders moeten verslagen worden, ideeën erin gehamerd. De felheid en — in het licht van het Evangelie —
wereldse ongebrokeoheid en ongeremdheid, waarmede dit
geschiedde en geschiedt herinnerde cn herinnert vaak pijnlijk aan de blijkbaar innerlijke ongeremdheid, waarmede
nationaal-socialisten en communisten hun tegenstanders verslaan en hun ideeën erin hameren.
Tot zo ver Prof. Kraemer.
Het heeft mij gefrappeerd, dat veel van het bovenaangehaalde
van toepassing is op de uitlatingen van H. v. R. Men leze
slechts zijn commentaar op het ingezonden stuk van J. P. Ruiting
(In een Sept. nr.), die terecht pleit voor nuchterheid cn objectiviteit, men leze in hetzelfde nummer ..zcepbeilefl", men
lezé in Nr. 51 ,,Indië".
Deze eenzijdige en kortzichtige en volgens democratische principes ontoelaatbare wijze van voorlichten, die inderdaad meet
lijkt op het inhameren van H. v. R.'s ideeën in de hoofden
van z'n lezers, is feitelijk een belediging aan de intelligentie
van de oud-verzetsman.
Belicht het Indonesische probleem ook van de andere zijde:
laat de tegengestelde visie, de visie van vele prominente Nederlanders, oud-verzetslieden, eens tot haar recht komen.
Pas dan zal men pro en contra tegen elkaar kunnen afwegen
en zal de lezer, i.c. de oud-illegale werker enigermate in staat
zijn uit de hem geboden gegevens een indruk te vormen van de
gecompliceerdheid van het probleem, waarvoor de huidige regering zich geplaatst ziet.
R. C., Warmcnhuizen.

Commentaar.
Het is vermoedelijk een vreemd en journalistiek ondeugdelijk
gebruik van de Zwerverredactie om tegenstanders zoveel plaats
in te ruimen. En dan nog wel zó'n tegenstander: ,.Ondemocratisch stelling nemen, oneerlijkheid, herinneringen aan nationaalsocialisme en communisme," zegt hij van het schrijven van H.
v. R. over Indië.
Eerlijk gezegd, de critiek van de heer P.' is op 't kantje af
van onbehoorlijk te worden en wij zijn niet gewend onze lezers
onbehoorlijke dingen voor te zetten. Intussen, willen we aannemen, dat de briefschrijver al schrijvend in toorn ontstak cn
niet al zijn opmerkingen hem aangerekend mogen worden. En
deze brief is toch wel interessant, omdat er lezers blijken te
zijn, die nog steeds niet begrijpen waarom het mogelijk cn
nodig is in ,.De Zwerver" over Indië tc schrijven.
Ik wil allereerst pegen een samenvatting tc geven van P s verwijt tegen mijn schrijven over het Indische probleem.
De LO. en LKP. waren a-politieke organisaties en H. v.
R. moet dus óf niet aan politiek doen. óf beide opvattingen
weergeven. Zoals 't nu gaat. geeft H. v. R. zijn mening
voor de mening van de LO. en LKP. uit en Is zijn schrijven een belediging voor de Intelligentie van de oud-verzettcr.
Nodig is het de historische ontwikkeling van Indië in het
geding te brengen.
Vervolgens wentelt P., doelend op oneerlijkheid uit cgoïsOische motieven en gekrenkte nationale gevoelens, een formidabel citaat van Prof. Kraemer op de schouders van
H. v. R-, waardoor deze zijn wereldse ongebrokenheid,
onwedergeborenheid en koloniale gezindheid moet leren zien
In het licht van de profetische gevoeligheid van Prof.
Kraemer, wiens profetenmantel een ogenblik overgenoimcn
wordt door de heer P.

Eerst dan maar het laatste. Prof. Kraemer is een eerlijk aan
en daarom moeten we hem aanvaarden. En die eerlijkheid brengt
P. in verband met zijn 13-jarig verblijf in Indonesië, welk feit
vermoedelijk bij hem de doorslag geeft voor genoemd aanvaarden.
Wat zegt mij dat, geachte heer? Als een eerlijk man met een
blinddoek voor tegen een lantaarnpaal aanloopt, moet ik- hem
dan volgen? En is een 13-iari'- verblijf in een land een garantie. dat iemand een fundamenteel staatkundig probleem over zo'n
land door heeft? Er zijn er immers wel, die langer in een land
woonden en nochtans dwaalden? En U en ik behoefden toch
nooit in Duitsland of Rusland geweest tc zijn. om te weten,
dat een prin' iecl onjuist beleid gevoerd werd?
Neen. neen, dat zijn geen argumenten.
En dan het betoog van Prof. K. Ik ken die betoogtrant van
hem en zij maakt waarlijk geen indruk op mij. Er is immers
geen bewijs van gelijk in gelegen, dat men een profetenmantel aandoet cn dan ergens heel hoog gaat ritten om anderen,
die zich ook Christenen noemen, te verketteren als onwedcrgeborenen? Niemand zal ontkennen, dat mensen, die uit het
gezagsbeginsel redeneren, ook last hebben van tal van andere
en dikwijls minder edele motieven. Maar wat zegt dat? Prof.
K. is toch geen zondeloos mens? Ik ben niet van plan allerlei
motieven, die hem parten spelen, te gaan opsporen.
Indien men een tegenstander aanvalt, moet men hem voor
waarachtig houden, d.w.z. hem netnen voor wat hij zegt. tenzij
zijn daden radicaal in strijd zijn met zijn woorden. Zo wil ik
Prof. K. bezien en zo wens ik. dat hij zijn tegenstanders
beziet, niet met een profetenmantel om. die hij zichzelf aanmeet, maar gewoon vanuit zijn eigen standpunt, (waaruit hij in
feite ,,tegenstanders bestrijdt en ideeën inharaert" op juist derelfde manier als de door hem gewraakten doen).
Alle respect voor Prof. K. maar geen z.g. profetische gevoeligheid. geen decorum van objectiviteit mag ons misleiden in
de discussie. Er dienen standpunten geconfronteerd te worden
en dat vordert fundering van Prof. K's standpunt, cn zakelijke
bestrijding van *t andere standpunt. Beiden ontbreken geheel.
Maar nu het springende punt: de politiek van het Indiëproblecm
in »,Dc Zwerver",
Indien ik op het voorstel van de heer P. inga en twee standpunten in ,.De Zwerver" ga vertolken, dan maak ik twee
fouten. In de eerste plaats doe ik onrecht aan alle overige
standpunten, want er zijn er heel wat meer dan twee. Het is
toch immers niet billijk om alleen Uw standpunt toe te voegen?
In de tweede plaats komen we dan in het vlak van de partijpolitiek cn eerlijk gezegd had ik de heer P. zo principieel willen zien. dat hij gezegd had: geen standpunten in ,,De Zwerver". Nu helt hij over naar toevoeging van zijn opvatting^
Maar wil ik dan in feite het recht verdedigen, dat slechts mijn
standpunt over het probleem- in ,,De Zwerver" mag komen?
Allereerst moet een misverstand uit de wereld. Er is een redactie. die verantwoordelijk is en er is een bestuur, dat de redactie controleert. Distancieer mij daarvan niet, want dan ,,béleligt LI de intelligentie van redactie en bestuur".
Maar nu terzake. De fout in de redenering van een aantal
personen en ook van de heer P. t.o.v. dit probleem is. dat zij
niet inzien, dat dit probleem in ,,De Zwerver" agn de orde
moet komen, omdat het ten diepste geen partijpolitiek probleem
is.
Wat bedoel ik daarmee? Het koninkrijk der Nederlanden inbegrepen Indië) is een constitutionele democratie. Daarvoor zijn
wij in het verzet geweest, d.w.z. voor de vrijheid om binnen
het raam van de orde door grondwet en wetten gegeven, in
partijpolitieke zin in het openbaar van mening te kunnen verschillen. Over die verschillen mag in .,De Zwerver" niet gediscussieerd worden, maar wel mag en njoet gediscussieerd
worden over de voorwaarde van de partijpolitiek, over de
grondwettelijke orde. Waar die ia gevaar is. daar moet ,,De
Zwerver" alarmeren.
En die orde is in het geding in de Indische aangelegenheid.
Zij is n.1. nog steeds niet hersteld in het gebied der republiek.
Ik behoef geen 13 jaar in Indië gezeten tc hebben om dit tei
constateren, noch daartoe een miniticuzc studie tc maken van
de historie van Indië.
De ontwikkeling van de volkeren van Indië naar zelfstandigheid. hun welvaart, de beleving van hun grondrechten, dat
alles is onmogelijk en wordt tenminste op reactionnaire wijze
onderdrukt door de omverwerping van de orde, door de republiek, de orde, die dat alles garandeerde, gebrekkig, zoals
alle mensenwerk gebrekkig is en zelfs doorspekt met kwade
motieven, maar niettemin een orde, die dit 'alles beter garandeerde dan de omverwerping ervan.
Want al was de democratische ontwikkeling voor 1940 in Indië
nog niet voltooid, zelfs al waren er feiten aan tc wijzen, die
dringend verbetering behoefden, dan nog houd ik vol, dat de
rechten van de bevolking ook daar tot ontplooiing kwamen,
dat zij waarborgen bezat, die haar nu zijn ontvallen door de
chaos en de dwingelandij van Djokja.
Dat is principieel in tc zien. omdat de consequentie van het
omverwerpen van de zich ontwikkelende orde, óf chaos óf
dictatuur mee moet brengen. Dat is ook concreet aan de feiten te constateren, thans na 2 jaren beheer van de republiek.
De ogen in de wereld gaan ervoor open, dat de Javaanse en
Sumatraanse bevolking onrecht aangedaan werd en wo^dt door
het wegnemen van hun in wetten vastgelegde rechten, door
het uitblijven van het herstel daarvan. De insiders constateren
dit thans aan de wanorde, aan het wanbeheer van de republiek.
Ziet ge. deze -feiten zijn consequentie van het ondemocratisch
optreden van de republiek. Wie het goede zoekt, voor de
bevolking van Indië, wie haar ontwikkeling naar zelfstandigheid
wenst, die moet haar de verzekering van orde geven, die in
ontwikkeling was en moet blijven in de wetten van het Koainkrijk.
Hoe men verder wil handelen, hangt af van partijpolitieke inzichten en is geen probleem voor ,,Dc Zwerver".
Maar wel is een probleem voor ,,De Zwerver", dat de orde,
waar de bevolking recht op heeft voor haar ontwikkeling, niet
hersteld is.
. . .
j i- ■
Ik ben niet van plan te ontkennen, dat ik in de behandeling
soms tot details geraak, waarvan men kan zeggen, dat er een
partijpolitiek standpunt uit spreekt. Dat is mogelijk en soms
glijdt de pen zelfs uit.
Maar dat is niet de essentie van het schrijven in ,.De Zwerver" over dit probleem. De essentie is. dat het herstel van de
constitutionele democratie niet alleen bevochten moest worden
in Nederland tegen de Duitsers, maar ook voor de Indiërs of
Indonesiërs als U wilt. en tegen hen. die daar als nationale
leiders dwalen en het volk onrecht doen.
Wie dit probleem negeert, zoals de heer P., zoals Prof Kramer, die begint aan het verkeerde eind en die komt met al
zijn sympathie voor Indië bedrogen uit, zoals de practijk in
Indië dag aan dag duidelijker bewijst. Ik ontken die sympathie
niet. evenmin als de gevoeligheid, (zij 't dat 't geen profetische is), noch ontken ik de eerlijkheid der motieven, (wie
mij van oneerlijkheid beticht, moet dat zelf raaar verantwoorden). Maar gevoeligheid, sympathie en eerlijkheid zijn niet
voldoende om de dingen juist te zien en juist te leiden, noch
in een gezin, noch in de staat, noch in het Indisch conflict.
Beslissend is welk standpunt men inneemt, welke motieven
ons drijven.
En waar het inzake dat standpunt om de essentie van dc democratie. van het staatsverband gaat, moet Indië daartoe en daartoe alleen een plaats hebben in ,,De Zwerver
Daarmee wordt niets opgelost van het gecompliceerde probleem,
waarvoor dc regering staat. De regering moet daarin haar
weg vinden en dc politieke partijen moeten er zich intensief
mee bezig houden. Op dat punt trekt ..De Zwerver" zich terug.
De vraag is slechts met welke sleutel men de oplossing wil
vinden cn over die sleutel wordt, mag en moet in ons blad
-geschreven worden, want hij betreft de keuze van orde of
revolutie, van de constitutionele opbouw of van dc afbraak in
Indië. Wie verkeert kiest, schaadt, met al zijn gevoeligheid,
en rijn kennis van zaken, de belangen van de bevolking in
lodié.
H. v. R
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PIET FILIUS
Geboren 24 ]ali 1925
Overleden 15 Febuari 1945 te
Sachsenhausen.
Verschillende malen was men bij
hem gekomen met het verzoek of
hij ook in ons rayon te Den Haag
mee wilde werken, evenzovele malen
had hij de strijd aangebonden met zijn
dokter om diens toestemming, maar zijn
hart was te zwak. Hij mocht niet. Hij
moest zich rustig houden, terwijl zijn
vrienden vochten.
Plotseling kreeg hij echter, door de omstandigheden gedwongen, een van de
zwaarste opdrachten, die het verzetswerk
kende.
De S.D. arresteerde bij hem thuis zijn
vriend, de LKP-er Piet Krol (•)•), die
een liquidatie verricht had. Toen gevraagd werd wie Piet en zijn medewerkers aan dit onderdak geholpen had,
greep hij zonder enige aarzeling zijn
kqns' en begon aan onze zijde zijn illegaal werk met zijn antwoord: „Ik heb
ze hier gebracht".
In de komende verhoren bleek zelfs "de
S.D. wel, dat hij dit niet kon hebben
gedaan. Hun bekende huichelmethodes
werden ook op hem toegepast. „Als je
maar een naam noemt ben je vrij, zelfs
uit het concentratiekamp. Anders moet
je het zelf maar weten."
Zo begon hij zijn zware tocht: Schcveningen, Vught, Oraniënburg, Sachsenhausen.
Steeds werd het zwaarder, maar hij
bleef' zwijgen en het werk in ons rayon
kon zonder onderbreking doorgaan. Hij
deed echter meer. Ondanks zijn zwak
gestel en zijn negentienjarige leeftijd
beurde hij zijn vaak veel oudere makkers op. Zo waren er velen, die bij
hem steun zochten. Hij poogde hen op
te heffen boven de dagelijkse ellende
door het zonnige getuigenis van. zijn
rijk geloof.
In Februari 1945 schrijft hij, juist hersteld van een zware roodvonk, de volgende woorden aan zijn ouders: „Voor
jullie vind ik het heel, heel erg, dat ik
hier ben. Voor mijzelf is dit de mooiste
tijd van mijn leven, omdat ik hier pas
goed mijn Jezus heb leren kennen en
van Hem kan getuigen." Eind Maart
kwam deze brief in Holland aan. Zijn
strijd was toen al ten einde.
Bij de nadering der geallieerden werd
hij vermoord, aangezien hij, pas hersteld van roodvonk, niet geëvacueerd
kon worden.
Bij het gloren der geallieerde overwinning ging hij de grote overwinning van
zijn Hemelsche Koning vieren. Ik weet
ook zeker, dat hij zo zijn sterven gezien heeft.
Een van zijn medegevangenen zei ons,
dat zijn eerste gedachte na zijn thuiskomst was geweest:
„Here, dat Gij hem daar deed sterven
en ^o 'n armzalige getuige als ik deed
terugkeren."
Piet Filius, jij hebt behoord tot de
ruggegraat van ons verzet. Door jou
kon het werk doorgaan en mochten wij
blijven leven.
En nu, nu alles voorbij is, maakt jouw
moedig getuigenis en voorbeeld in die
tijd van verschrikkingen, die alweer
zoverre van ons ligt, ons nog dagelijks
beschaamd.
Moge God je ouders steunen op hun
moeilijke weg.
J. M. C. J.

AR IE DE WAAL
CHR1ST1AAN JOZEFUS GIGENGACK
Geboren 18 December 1893.
Overleden 19 Maart 1945.

Geboren 4 Juli 1917 te Wijk en Aalburg.
■ Gefusilleerd 28 September 1944 te
Huizen (N.-H.).

Christiaan Jozefus Gigengack werd op 20 April 1944 te
Doetinchem door de SD gevangen genomen, nadat hij
reeds op 12 Maart 1944 met zijn gezin zijn woning had
moeten verlaten, met gedeeltelijke achterlating van het meubilair.
Deze gevangenneming maakte een abrupt einde aan een grote
verzetsactiviteit.
Want reeds wijlen C. Poulie, met wie hij bevriend was, nam
contact met hem op en schakelde hem in voor allerlei zaken
i.v.m. het verzetswerk. Hij stond immers bekend als iemand,
die de nood van anderen begreep en geen ophef maakte over
hetgeen geschied was of gedaan moest worden.
In eenvoud ging hij zijn weg, haalde geld op voor de onderduikers en zorgde, dat zij en ook de geallieerde piloten, van kleren
werden voorzien. De militairen, die in krijgsgevangenschap teruggevoerd moesten worden, voorzag hij van een Ausweis. Ziehier een kleine opsomming van zijn werkzaamheden. Wij zouden niet in zijn geest handelen, indien wij hiervan een uitvoerig relaas geven.
Een moeilijke weg viel hem na zijn arrestatie ten deel. Van
Vught werd hij overgebracht naar Oraniënburg, vandaar in
begin December naar Polen. Het zal een vreselijk transport
geweest zijn, voordat hij eindelijk in Bergen-Belsen aankwam,
waar hij volgens het laatste bericht, dat uit Noorwegen kwam.
op 19 Maart nog in leven was, ziek, zwak en hongerig.
Sedertdien kwam geen bericht meer van hem. Tevergeefs hebben wij gewacht en gehoopt op enig nieuws en gebeden om
een spoedige thuiskomt. Tenslotte bracht het Rode Kruis een
officieuze mededeling van zijn overlijden op 19 Maart 1945.
Het zal voor zijn vrouw en kinderen een grote trootst zijn te
weten, welk een goed kampgenoot hij is geweest; getuige de
vele brieven, die zij na de bevrijding over hun man en vader
mochten ontvangen. Zelfs onder de meest benarde omstandigheden verloor hij zijn goed humeur en de moed niet. Waar het
kon, bood hij ook in het kamp de helpende hand en deelde van
zijn ontvangen levensmiddelenpakketjes mee aan zieken.
Zijn strijd heeft hij met zijn dood moeten beëindigen, maar Gods
oneindige Rechtvaardigheid en Goedheid heeft voor hem echter
spoedig de zegevierende overwinning in het eeuwige vaderland
doen aanbreken. Dit zal zijn vrouw en zijn kinderen sterken in
hun gemis en verdriet.

Arie de Waal was Wachtmeester
bij de Marechaussee te Huizen
N.-H. Reeds van het eerste jaar
der bezetting df begon hij met nog enkele vrienden deel te nemen aan het
„illegale" werk. Dit breidde zich ook
in Huizen hoe langer hoe meer uit en
toen dan ook in 1943 de LO met deze
groep contact maakte, werd De Waal
door zijn ervaring en relaties direct een
waardevolle en niet minder ook een
gewaardeerde medewerker. Hoe nuttig
waren zijn tips van het Arbeidsbureau
aan jongens, die voor tewerkstelling
zouden worden opgeroepen.
Hoe belangrijk waren zijn waarschuwingen voor te houden huiszoekingen
en razzia's, die hij uit hoofde van zijn
functie bij de politie meer dan eens nog
bijtijds kon doorgeven.
Waarlijk, mede door zijn toedoen hebben velen hun vrijheid en waarschijnlijk
zelfs hun leven kunnen redden.
Doch niet alleen gaf hij zich met enthousiasme aan het werk tot hulp aan onderduikers enz., ook het gewapend verzet vond in hem een spontane medestrijder.
Toen dan ook op het advies van de
top LO in de zomer van 1944 de leiding der LO te Huizen zeer nauw ging
samenwerken met die der BS ter plaatse, stelde Arie zich direct beschikbaar
voor het uitvoeren van bijzondere opdrachten.
Eén dezer opdrachten was het redden
van de PHOHI-zender, die de Duitsers van plan waren in de lucht te
laten vliegen.
Door verraad van een z.g. goede Duitser, die zij hiervoor hadden ingeschakeld, werden Arie de Waal en zijn twee
helpers (Jacob Brands en Klaas Snel)
op 27 September 1944 door de Griine
Polizei gearresteerd.
De dag daarna zijn alle drie met hun
gezicht naar de zender doodgeschoten.
Een jong en moedig strijder was uit ons
midden weggerukt.
Een actief medewerker, die dag en nacht
voor de goede zaak klaar stond, was
ons ontvallen.
Zal zich bij hem, in het aangezicht
van de dood, de machtige bede: Vader,
indien mogelijk
hebben vermenigvuldigd?
We weten het niet.
Maar wel weten we, dat als we des
avonds met Arie de gedane arbeid en
het nog uit te voeren werk hadden besproken, dikwijls tot in de - nacht bleven napraten over de zin van het verzet en ons verdiepten in de mogelijke
consequenties ervan, we elkaar sterkten
door het Geloof en eindigden in de vertrouwensvolle overgave
niet onze,
doch Uw Wil geschiede.
Moge dit tot troost zijn.
Zijn vrienden vergeten hem niet en zullen hem steeds dankbaar gedenken.

BELIJDENIS
Temidden van het strijdgeweld
Schonk God Zijn liefde ah een kracht
Waardoor, welk leed ons soms ook kwelt.
De zielevrede wordt gebracht.
Al viel de weelde van ons af
En blééf ons slechts een stil geschrei.
De troost, die ons Zijn liefde gaf,
Maakt ons van hei verdriet weer vrij.
Ik dank U, God, voor dit geschenk.
Nu kan ik rustig blijven staan.
Gij gaaft mij liefdevol een wenk:
Ik zal in 't leed niet ondergaan....
Ik ga, het hoofd fier opgeheven.
Er blijft God's liefde en God's Woord.
Zij geven waarde aan mijn leven.
Wat zou er zijn dat mij nog stoort?
Nu-kan ik ieder leed verdragen;
Er rest mij nog een overvloed
Van onaantastbaar goede dagen.
Ik ga ze blijde tegemoet!
(Van foseph Gompers uit „Je
Maintiendrai: Een jaar nazi-tyrannie in Nederland").

K.

(Vervolg van pag. 6).
nacht op de boot", zegt de chauffeur, „een stortbui,
en het dekzeil lekte". Ze worden uitgeladen en even
aan de wegkant opgestapeld. Op elk pakje staat het
adres van een Nederlander, die vijf gulden heeft
gegeven om de jongens wat te kunnen sturen. Op het
bovenste pakje lees ■ ik een naam:
Weduwe /. Zwart, Minnertsga, Friesland.
Misschien nog een jonge vrouw of een oud moedertje, doet er nu ook niet toe, maar zij is een van
de velen, die aan onze jongens heeft gedacht
en de jongens hebben het gewaardeerd.
Jammer dat de Weduwe Zwart niet heeft kunnen
zien wat de ontvanger een voldoening van haar
gaven heeft gehad. Maar ik mocht het voor haar
zien.
Eerste Kerstdag.
De commandant heeft zoveel mogelijk rekening met
de Heilige dagen gehouden. De patrouille rukte niet
uit. Maar wel steken er bij het eerste hanengekraai
vijf jongens in een uitgeholde boomstam de rivier
over om ginds in het woud varkens te jagen.
Om half tien, als in Nederland de kerkklokken luiden, keren ze terug met twee jonge zwijnen. „Niet
veel spek", zegt de kok, „maar mals vlees des te.
meer". De veldprediker en de aalmoezenier komen

FA MILIEBERICHTEN
BARTHOLOMEUS SLOOF (Leo)
en
CATHARINA ANNE SCHUURMAN
(Ans)
hebben de eer U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking ral plaals hebben op het hulp Gemeentehuis te Hillcgersbcrg, 28 'anuari a.s., ri.m.
2 uur.
Kerkelijke bevest'ging in de Alexanderkerk
te Hil'ecersbcrg om 2.30 uur n.ro. door den
WelEerw, Heer Ds J. Beens van Hillegcrsberg
Rotterdam. 3 Januari 1948
Hoofdweg 391
Ommoordseweg 19
Toekomstig adies: Gicssendam. B 229
PIETER VAN NIEHOF
en
MARIA JOHANNA VREDENBREGT
hebben de eer U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk.
In de kerk van de H. Thomas van Aquino,
Rijnstraat 93, Amsterdam-Zuid, zullen zij
Deo Volente, op Woensdag 21 Januari '48
te 10.00 uur elkander het H. Sacrament des
Huwelijks toedienen, waarna tot intentie het
H. Misoffer wordt opgedragen, waaronder
de huwelijkszegen wordt gegeven.
Amsterdam, 4 Januari 1948
Bonaircstraat 28,
Uiterwaardenstraat 222.
Toek. adres: Witte Kruislaan 8, Hilversum.
Gelegenheid tot gelukwensen :
Na het H. Misoffer in de pastorie en tijdens
de receptie, des middags van 2.30 tot 3.30
uur in Huize Pax, Fcrdinand Bolstraat 194
Amsterdam-Zuid.

vandaag niet. Ze preken op een grotere buitenpost,
waar tachtig militairen zijn gelegerd. De jongens
hebben echter zelf zakbijbeltjes en in „Wapenbroeders" lezen ze: God heeft de wereld lief en
Hij staat midden tussen ons, en over; Kerststemming.
In de middagrust liggen ze op hun veldbedden en
denken. De kerststemming wordt getypeerd door een
sterk verlangen naar huis. Ze hebben hier rijst met
ruwgebraden varkenscarbonaden geschranst. Wel fijn,
maar moeder zou natuurlijk een voorafje en een of
twee keurige toetjes op de wit gedekte tafel gezet
hebben. En speciaal voor de Kerst \en konijn op een
witte schaal
Hier twee ijzeren bakjes. Je verlangt bijna elke dag naar huis, is het dan niet begrijpelijk, dat op dagen als deze het hart overloopt
en de weemoed je tot de keel stijgt? Een ogenblik
verwensen ze hartgrondig die hitte en al dat grove en
ongerieflijke. Waarom ZIJ hier? En juist NU
Ze worden geroepen. Pakketten uitdelen. De inhoud
van het pakje uit Friesland wordt op een kastje
naast de foto van een verloofde uitgestald. Een
blikje van dit, een doosje van dat, chocoladerepen
en een Kerstgroet. Alles keurig netjes. Past eigenlijk
niet in de rommelige, grauwe soldatenomgeving. Het
adres van de schenkster wordt genoteerd. Morgen
een hartelijke bedankbrief sturen. Het komt van
een goed hart, dat weliswaar niet precies wist hoe je

EEN ANNONCE
IN DEZE
KRANT
„ZWERFT"
WEEK'LI JKS
DOOR HEEL
NEDERLAND.
Wij wensen onze oude strijdmakker,
de 2de klas marinier
HENK v. d. HEERIK,
bij zijn vertrek naar Indië als oorlogsvrijwilliger, een hartelijk vaarwel toe en behouden vaart.
Namens je oude strijdmakkers,
Doorus
OudKP-er, sergeant O.V.W.er, terug uit Indië, thans incasseerder bij
een grote bank, 29 jaar, vraagt een
goede betrekking in een bosrijke omgeving.
Van goede getuigen voorzien.
Ook met magazijnwerk bekend.
Brieven onder nn 545, aan het bureau van dit blad.

1 N.V. VERENIGDE NEDERLANDSE VLIEGTUIGFABRIEKEN |
FOKKER i.o.
|
|
PAPAVERWEG 31-33 - AMSTERDAM-N,
vraagt:
BEKWAME ENT
AANKOMENDE MONTEURS,

|
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LEERJONGENS
voor de diverse bedrijfsafdelingen

|
=

Sollicitaties van 9 — 12 uur, uitgezonderd Zaterdags, bij de
Afdeling Personeelzaken.

=
i
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.Hier
wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
Uw drukwerk

C.V. DRUKKERiy/„QE RIJNSTREEK"
)EN

=

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiniMiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï;
A. LUIK staat altijd
voor U klaar.
*

Aangeboden bij oorlogsweduwe;
SLAAPKAMER
voor student(e) of dergelijke, met
of zonder pension.
Brieven onder nr. 543, aan het bureau van dit blad.

Luik's transportonderneming
Zaandijk
Tel. 81994
DEMOBILISATIE
De
RIJKSVERZEKERINGSBANK
te A'dam kan
ADMINISTR. KRACHTEN
tot 40 jaar plaatsen.
Schriftelijke sollicitaties te richten tot bureau Personeel.
Apoltolaan 15, Amsterdam - Zuid, onder vermelding van :
leeftijd, opleiding, vorige werkkring en verlangd salaris.
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PLAATWERKERS,

LITHO "ZAANLANDIA"

ZAANDIJK

hier op een buitenpost leeft, maar wel dat je zoiets
nodig hebt.
Dat is nu het enige wat hij van Holland merkt.
Post was er niet voor hem vandaag
Maar de
sigaretten en de speculaas daar kun je dan toch even
een prop van in je keel krijgen. Dus toch aan ons
gedacht. De sfeer is er nog niet. Het is ook bijna
onmogelijk. Het is zo warm en rumoerig
Maar 's nachts zit hij aan het wachthokje aan de
rivier. Het blikje sigaretten op het bankje. De dienstdoende wachtpost staat stil naast een boom met het
gezicht naar de oetan (woud), waaruit trillende geluiden uitstijgen en daarboven een twinkelende sterrenhemel. Het beeld van elke nacht, maar toch is
er nu verschil. Het beeld van Indië is vager dan
anders en dat van Holland scherper. Hij, naast het
oliepitje, kent de gedachten van zijn vriend. Immers,
dezelfde als die van hem
nu is het rustig en de
sfeer gunstig. Het pitje staat roerloos en verlicht
het schamele hokje. De donkere figuur leest de
Kerstgroet uit het vaderland
Wij leven met
jullie mee, jongens overzee
STILLE NACHT
HEILIGE NACHT
Toch een glimp van het Kind in de kribbe
Toch KERSTMIS.

Wie tijd of gehl dan de
Stichting besteedt,
Voorkomt veel zorg en
heelt veel leed.

STEENDRUK
CARTONNAGE

I
Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan
de administratie van „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152.
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen
kunnen deze bon voor zichzelf benutten.
Naam..
Adres ■■
Plaats-

. Provincie-

GROOT HANDELSKANTOOR vraagt door het gehele land

SIlCHTINii

Actieve Vertegenwoordigers
voor een gemakkelijk te verkopen artikel.
Brieven onder nr. 532, aan het bureau van dit blad.

★
Giro 194045
Bankiers: HOPE A Co., A'dam

r
Rlis U per auto de wereld
mI
rond zwerft en U komt
door AMERSFOORT,
kunt U de hulp voor Uw

Ingang abonnement
Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bi] aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichting
Doorhalen wat niet verlaagd wordt.)

1340-1845

AUTO vinden bij de

sr m
LS
STEMPEL F/VBR1EK
VAN DER BRUG
WESTZIJDE 202-ZAANbJVM
TELEF, 4128
POSTR. 2(7102

S
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In een dag gereed.
N.V.

Henri

Nefkens

Alles op het gebied van Stempels
Cllché's en naamplaten.
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Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-SfichHng.
'mmr
GEMEENSCHAP OPD-ILLEG*LE WERKERS NEDERLAND"
23 Januari 1948

LANDELIJKE ORG. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN
Losse nommers 20 cent

gaf de Zuidelijke provincies reeds in het begin van
1947 aanleiding om aan de Interprovinciale Raad
voor te stellen een tijdige reorganisatie of liquidatie
★
EEN NIEUWE FASE
*
van onze Gemeenschap te overwegen.
De genoemde overwegingen zijn de volgende:
Men hoort de laatste tijd nogal eens zeggen:
ten met een groot deel der verzetsmensen te maken
De taken, die wij ons gesteld hadden, kunnen óf
„Wij hebben de oorlog gewonnen, de vrede
te hebben.
aan anderen worden overgedragen, óf zij beginnen
moet nog gewonnen worden".
Toen in Mei 1945 het overige deel des Vaderlands
hun einde te naderen.
Zo zou men met het oog op het verzet kunnen zegbevrijd werd, bleek daar hij het voormalig verzet
Ik merk eerstens op, dat wij onze sociale taak gegen: „Het verzet heeft grote successen behaald tijverschil van opvatting over onze taak te bestaan.
heel aan de Stichting '40—'45 hebben toevertrouwd.
dens de bezetting, de mensen van het verzet hebben
Een belangrijk deel der oud-illegalen was tegenOp de gebieden van rechtsherstel, zuivering en bemet volharding en durf de strijd gestreden, maar na
stander van een individuele bundeling der oud-illerechting is principieel de strijd uitgestreden; er zijn
de bevrijding hebben zij moeite gehad, en hebben
galiteit en wenste zich te beperken tot een vertegenwaarschijnlijk geen nieuwe wettelijke regelingen meer
dit ten dele nog, om het evenwicht te hervinden."
woordigend college, de G.A.C., waarin voormannen
te verwachten.
Met dit gezegde hebben wij ons meteen midden in
uit de belangrijke verzetsorganisaties zitting hadden.
De zuivering is voor een belangrijk deel beëindigd,
het probleem der oud-illegaliteit verplaatst.
Vele anderen echter gaven te kennen voor ons
voor een ander deel zal ze in dit jaar ten einde
Men moet zich nog eens even indenken de mentastreven te gevoelen en zo spreidde onze organisatie
gebracht worden. Ook de berechting zal in de loop
liteit van de Jonge man, die wij als voorbeeld wilzich uit over, het overige deel van Gelderland, over
van 1948 in hoofdzaak moeten zijn afgedaan.
len nemen, de KP'er die, aan het hoofd van een
Drente, Overijsel, Utrecht en over een deel van
Tegenover hen, die aan reorganisatie of liquidatie
knokploeg staande, dag en nacht onder voortdurend
Zuid-Holland, (In Friesland en Groningen ontstondachten, stelde zich een groep, die integendeel naar
levensgevaar met gebruikmaking van wapenen en
den zelfstandige organisaties, die wat grondslag en
her-activering wilde streven en die een her-bundebeschikkend over leven en dood van zijn medemens,
doelstellingen betreft geheel met de onze overeenling van de oud-illegaliteit ging voorstaan.
de vijand wederstond en plotseling —
Er is over dit vraagstuk intern een
op het uur der bevrijding (dat hij
heftige strijd gestreden, die geëindigd
Op Zaterdag 17 Januari vond, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, te
met intense vreugde beleefde) — een
is met het besluit van de meerderDen Haag de plechtige installatie plaats van de
einde zag komen aan zijn taak.
heid, die gekozen heeft voor reorganiVan een groot idealisme vervuld, met
NATIONALE VERTROUWENSRAAD der GOIWN.
satie.
een geweldige drang tot daden, beDe minderheid, die nieuwe activering
Aan de toespraak van de voorzitter der GOIWN, Dr- Ir. N. A. J. Verhoeve,
grijpelijkerwijs vol afkeer ten open herbundeling eiste, trad uit. De
ontlener we het volgende:
zichte van zijn grootste vijanden,
voorgenomen reorganisatie nu is voorde landverraders, die mede oorzaak
namelijk gekenmerkt door de instelling
waren van de dood van zijn trouwste makkers, met
stemmen en waarmee wij in vriendschappelijke relatie
van een Nationale Verfrouwensraad.
gröote minachting ten opzichte van alle profiteurs
staan.) In Amsterdam vormde zich al spoedig de
* **
en collaborateurs, moest hij in het vrij geworden
B.O.I.W. en wat later ontstonden in Noord- en
i e vandaag te installeren Nationale VertrouVaderland, dat in de aanvang in een vrijwel chaoZuid-Holland verschillende organisaties, die voor
Jwensraad zal een belangrijke taak moeten
tische toestand verkeerde, zijn weg weten te vinden
een deel federatief samenwerkten.
d:
vervullen. Hij zal voor de GOIWN naar
In het eerder bevrijde Zuidelijk deel des lands heeft
Wij hebben met deze organisaties contact gehad en
buiten moeten optreden op de gebieden van rechtsde oud-illegaliteit vrijwel onmiddellijk na de beover en weer getracht tot samenwerking te komen.
vrijding de behoefte gevoeld alle vrienden van het
herstel, zuivering en berechting. Onze Gemeenschap
Een bezwaar bleek daarbij o.a. gelegen in het feit,
verzet in één grote organisatie. samen te brengen,
als zodanig zal zich met systematische behandeling
dat sommige van deze organisaties onze grondslag
van gevallen van zuivering en berechting niet meer
opdat zij daar althans een deel van hun idealen in
van dankbaarheid en trouw aan Oranje niet wensten
bezighouden. Het is onze wens, dat onze leden hun
vervulling zouden zien gaan, opdat zij elkaar zoute aanvaarden. Dit bezwaar was voor ons onoverden helpen de weg naar het normale leven terug te
aandacht voor zuivering en berechting gaan verkomelijk. Wij hebben er steeds met zórg voor geminderen en zich met andere, thans meer belangrijke,
vinden, opdat zij tezamen voor de achtergeblevenen
waakt, dat deze tweede peiler waarop de GOIWN
van de gevallen vrienden zouden zorgen en ten
werkzaamheden gaan bezighouden.
rust, onaangetast zou blijven.
De instelling van de Nationale Verfrouwensraad
slotte, opdat zij door gemeenschappelijk streven herOnze Gemeenschap, die zich, samen met de bemoet dus worden gezien als vaartverraindering, als
stel van geschonden rechten en rechtvaardige bestrafvriende organisaties in Friesland en Groningen in
overgangsmaatregel, totdat wij over enige tijd er toe
fing van begane misdaad zouden bevorderen.
het najaar van 1945 over alle provincies met uitzonbesluiten, onze activiteit op deze gebieden geheel
Het is van belang op te merken, dat de GOIWN er
dering van Noord-Holland en een deel van Zuidprijs te geven.
steeds voor heeft gewaakt, dat haar drievoudige
Holland, uitstrekte, zocht en verkreeg afvaardiging
In verband met deze reorganisatie moet ook worden
grondslag, de liefde tot het Vaderland, de dankin de G.A.C. Met dankbaarheid mogen wij constagenoemd de opheffing van ons orgaan „De - Vrije
baarheid en trouw aan Oranje en de erkenning van
teren in dit lichaam, trots diepgaand meningsverStem" en de samenwerking van LO.-LKP. en
de eis van een gezonde volksinvloed, gehandhaafd
schil, vriendschappelijk te hebben samengewerkt.
bleef, ook waar dit zoals ik U straks zal aantonen
GOIWN. in de Stichting „De Zwerver", die het
* *♦
tot moeilijkheden aanleiding gaf.
blad „De Zwerver" als orgaan van beide organiEnorm veel werk werd verricht op de terreinen
saties uitgeeft.
♦ * »
van zuivering,-berechting en rechtsherstel. Niet
Op principiële en zakelijke gronden heeft de Stichalleen dat vele leden actieve medewerking verting „De Vrije Stem" reeds eerder naar samenwerX Tan meet af aan en met toenemende duidflijkleenden door toe te treden tot zuiveringscommissies,
king met andere oud illegale bladen gezocht. De
\J heid hebben enkele belangrijke richtlijnen ons
tribunalen, P.R.A.'s enz., maar ook als Gemeenschap
fusie met ,.Op Korte Golf" is helaas geen succes
voor ogen gestaan.
traden wij op. Ontelbare adviezen over de politieke
gebleken. Het meningsverschil met betrekking tot de
Ten eerste beseften wij ons, slechts dan met recht
betrouwbaarheid van personen, die voor zuiveringstaak van de oud-illegaliteit nü, bleek voor een blijvan spreken bij ons volk en bij de overheid te kuncommissies en andere overheidsorganen in aanmerking
vend samengaan té diepgaand. Daarentegen werd sanen aankloppen, als wij inderdaad een belangrijk
kwamen, werden door ons verleend. Belangrijke adviemengaan met .„De Zwerver" juist door onze reordeel van de oud-illegaliteit vertegenwoordigden.
zen werden ook uitgebracht met betrekking tot de
ganisatie, waardoor LO.-LKP. en GOIWN. dichter
Wij zagen verder in, dat ons optreden steeds legaal
wettelijke bepalingen op deze terreinen. Al deze arbeid
bi] elkaar kwamen te staan, mogelijk.
moest blijven en dat wij de hl te wilde verlangens
heeft niet tot het succes geleid, dat velen gewenst hadvan sommigen moesten opvangen en in goede banen
Ik acht het mijn plicht U thans een zeer onaangeden.
Op
verschillende
takken
van
zuivering,
met
name
leiden.
name bijzonderheid te vermelden. In de pers, met
op de overheidszuivering, hebben wij niet geringe
Wij realiseerden ons voorts, dat wij ons van elk
name in „De Vlam" en in de herrezen „Op Korte
invloed uitgeoefend. Ons krachtig pleidooi in de zopartij-politiek streven afzijdig moesten houden. En
Golf', is de veronderstelling geuit, als zou ik een
mer 1946 tegen een ontijdig vrijlaten van niet bewij begrepen ten slotte, dat onze organisatie een
groot bedrag aan geld, namelijk f 50.000,— hebben
rechte politieke delinquenten, heeft ongetwijfeld intijdelijk karakter moest dragen. Immers, de taken
ontvangen om — zoals men het uitdrukt — „de illedruk
gemaakt.
Dat
thans
in
de
Noordoostpolder
vele
die wij op ons namen, behoorden óf bij de overgaiiteit te liquideren". Ik heb noch persoonlijk, noch
politieke delinquenten nuttige arbeid verrichten, is te
gangstijd, óf zij zouden straks aan anderen kunnen
voor de Stichting „De Vrije Stem", noch voor de
danken
aan
het
initiatief
van
de
GOIWN.
worden overgedragen.
GOIWN., noch van de N.V. Philips' GloeilampenWat
de
herwaardering
van
de
politie
aangaat,
wij
Toegevende dat ook wij fouten hebben gemaakt,
fabrieken, noch van Hijkseenheid, noch van wie ook,
mogen met dankbaarheid gewag maken van een
meen ik te mogen constateren dat wij van de eengelden voor dit of een dergelijk doel ontvangen.
prettige en vruchtbare samenwerking met het Direcmaal door ons aanvaarde drievoudige grondslag niet
toraat Generaal, in het bijzonder met Generaal de
Zijn afgeweken en dat wij volgens de genoemde richtWij hebben onze vroegere vrienden, die naar herKontngh en de heren La Croise en Witte.
lijnen — beter dan velen hadden verwacht — hebbundeling en her-activering wilden streven, tegen
ben gehandeld. Met name zijn wij er dankbaar voor,
dit voornemen ernstig gewaarschuwd.
***
dat wij vele oud-illegalen hebben mogen helpen de
De voorgenomen herbundeling moge bepaalde groeIn
de
tweede
helft
van
1946
vertoonde
zich
een
weg naar de normale maatschappij terug te vinden
pen van oud-illegalen bereiken, maar zeker zal men
kentering bij onze Gemeenschap. Door teleurstelen dat wij vele, meest jonge, mensen hebben behoed
thans niet meer 'bereiken wat de GOIWN. in '44,
ling of omdat men meende, dat de taak van de
voor excessen, die helaas buiten onze organisatie
'45 en '46 niet geheel gelukt is, nl. om alle oudwél zijn voorgekomen.
georganiseerde oud-illegaliteit ten einde ging lopen,
lllegalen in heel ons Vaderland in één verband saIn de eerder bevrijde Zuidelijke provincies Liraburg,
of omdat men het te druk had, bedankten vele lemen te brengen. Ook na herbundeling blijft men dus
den, terwijl in sommige gevallen hele groepen en
Noord-Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van
spreken namens een beperkte groep met een spezelfs een groot deel van een provincie (n.1. de proGelderland is de oud-illegaliteit vrijwel voltallig tot
ciale visie op de taak der oud-illegaliteit, die door
onze Gemeenschap toegetreden, zodat de autoriteiten
vincie Gelderland) tot liquidatie besloten.
de meerderheid der oud-illegalen niet wordt gedeeld.
met onze vertegenwoordigers sprekende, konden weDit verschijnsel, tezamen met andere overwegingen.
Het parool van nieuwe activering en heftiger voeren
(vervolg op pag. 2)

vervolg van pag. 1]
van de strijd zal verwachtingen opwekken, die naar
alle waarschijnlijkheid in rook zullen opgaan, zodat
ten slotte de teleurstelling alleen maar groter kan
worden.
Verder'zagen» wij het gevaar, dat de georganiseerde
oud-illegaliteit, die als zodanig in ons land, in gunstige onderscheiding van andere landen, buiten de
partijpolitiek is gebleven, door deze herbundeling aan
het einde van haar pad toch nog op het dwaalspoor
der partijpolitiek zou verdwalen.
De minderheid, die onze Gemeenschap heeft verlaten, heeft zich, tezamen met de door ons geroyeerde provincie Utrecht, gereorganiseerd tot een
„GOIW. in hersteld ver band "> Wf| protesteren
tegen het gebruik van deze naam, daar hij verwarring sticht. De toevoeging „in hersteld verband"
wordt, licht vergeten en dan ziet men het verschil
niet meer. In elk géval moeten wij dus uitdrukkelijk
er Voor waarschuwen, dat deze nieuwe organisatie
geheel buiten de GOIWN. staat en niet als een
voortzetting van onze Gemeenschap mag worden
beschouwd.
In de dagbladen heeft men kunnen lezen, dat de
voorgenomen herbundeling tot stand is gekomen
en dat men als overkoepelend orgaan een „Na'tionale Federatieve Raad der oud-illegaliteit in Nederland" heeft ingesteld. Deze Raad heeft kort geleden een congres te Amsterdam gehouden, waar
o.a. de heren van Heuven Goedhart, Scheps en
Sikkel het woord voerden. De heer Diamant heeft
verklaard, dat er een overkoepelend orgaan is geschapen voor alle organisaties van oud-illegalen. Dit
is onjuist. De belangrijkste organisaties van oudillegalen in ons Vaderland staan buiten deze herbundeling en wij onderhouden geen contact met
deze Federatieve Raad.
Men onderscheide dus wel ter dege de „Nationale
Vertrouwensraad van de GOIWN," en de „Nationale Federatieve Raad der Oud-illegaliteit in Nederland".
***
Alvorens nu over te gaan tot de installatie van
onze Vertrouwcnsraad, moge ik nog een enkel
ogenblik Uw aandacht vragen voor twee verschijnselen in ons Vaderland, die ik niet minder
dan ontstellend noem.
Een ontstellend verschijnsel is het discrediet, waarin de illegaliteit bij een groot deel van ons volk
na de bevrijding is geraakt.
Het is nu zó geworden, dat de oud-illegalen elkaar
de raad geven bij een sollicitatie vooral te zwijgen
over het gevoerde verzet, want wordt men als oudillegaal bekend, dan heeft men minder kans.
Ik noem dit verschijnsel ontstellend, omdat het verzet als zodanig, als beweging, de hoge waardering
bij ons volk, die het bezeten heeft en die het verdient, verliest.
Het verzet in Nederland heeft een goede naam in
het buitenland; het onderscheidde zich van het verzet in andere landen doordat het, van politieke inslag vrij, gedragen werd door hoge motieven van
geloof, vaderlandsliefde, liefde voor vrijheid en
recht en liefde tot de medemens. Het had meer dan
ih andere landen een geestelijke achtergrond.
Het is onze plicht als volk er voor te waken, dat
het verzet als zodanig, met ere in de'historie geboekstaafd wordt, dat het met ere genoemd wordt bij het
thans levend geslacht en met ere genoemd zal blijven bij het nageslacht. Opdat dat nageslacht navolge
het voorbeeld van hen die getrouw bleven tot in de
dood en dat nageslacht niet worde opgevoed bi] de
gedachte, dat het toch maar beter ware geweest om
met de wolven te huilen in het bos; opdat niet het
opportunistische, materialistische systeem van collaboratie en met de vijand meegaan zover als het maar
even kan zonder direct verraad te plegen, maar de
principiële, door geloof en idealisme gesterkte verzetshouding als de meest begerenswaardige, meest
edele en uiteindelijk ook meest vruchtdragende geprezen zal worden.
Ik ontveins mij niet, dat het door mij gewraakte discrediet is aangewakkerd door fouten, die aan onze
zijde, gemeenschappelijk of individueel, na de bevrijding zijn gemaakt, maar ik geloof dat de ware
grond voor deze houding dieper moet worden gezocht.
Een tweede ontstellend verschijnsel noem ik de
geestesgesteldheid van vele vrijgelaten gedetineerden. Deze mensen hebben over het algemeen in de
kampen weinig goeds en veel slechts geleerd. Zij
zijn vervuld van haat, voelen zich onrechtvaardig
behandeld, zouden wat graag wraak nemen als zij
de kans er toe kregen.
»
In een gesprek met één hunner voegde de man mij
o.a. toe: „Op 9e dag van de bevrijding is de satan
in Nederland losgebroken."
Deze mensen behoren tot onze volksgemeenschap.
Wij moeten onze verantwoordelijkheid ten opzichte
van hen diep gevoelen. Het ligt op de weg der
oud-illegaliteit, niet alleen om te vragen naar rechtvaardige bestraffing, maar ook om positief er toe
bij te dragen, dat al het mogelijke worde gedaan om
deze mensen op het rechte spoor terug te brengen.
Ook hierin zie ik een taak voor onze GOIWN, in de
toekomst.
Mijne Heren leden en plaatsvervangende leden
-van onze Nationale Vertrouwensraad! Ik heb
reeds gezegd welke betekenis wij in het algemeen hechten aan een Vertrouwensraad. Het ver-

BOLSJEWISTISCHE
Het Russische bolsjewisme en het
pan-slavisme als niet te scheiden
twee-eenheid.
Moskou, het
„Rome" van de Communistenheid"
Einde 1944 verscheen in Wenen, van de hand
van een bekend Litaus politicus, die naar Oostenrijk de wijk genomen had, maar daar in een
meer of minder geganteerde internering verbleef, een
interessante studie, handelende over de Moskouse
methodiek bi) de bolsjewisering van de, door het
Rode Leger onder het gezag van Sovjet Rusland
gebrachte landen. Het was een degelijke, wetenschappelijk gefundeerde studie, waarover de schrijver uit
rijke persoonlijke ervaringen had kunnen putten. In
weinige jaren immers werd Litauen kort achtereen
driemaal onder de voet gelopen, eerst door de bolsjewisten, dan door de nationaal-socialisten om tenslotte weer door de bolsjewisten voorgoed te worden ^bevrijd" in de lugubere betekenis, welke een
Sovjet Russische bevrijding allengs gekregen heeft.
De auteur wist dus wel alles van totalitaire stelsels
en hun totalitair optreden.
Nu is het jammerlijk, dat de Duitse propaganda zich
onmiddellijk van dit geestesproduct meester maakte.
Het verscheen juist op een moment, dat de Duitse
propaganda in een laatste samentrekking van krachten een groots opgezet geestelijk offensief ondernam
tegen het communisme, waarvoor de weg naar het
hart van Europa gebaand werd door de aanrollende
Russische tanks. Het vormde dan ook een hoofdthema op het anti-bolsjewistische congres, dat kort
voor Kerstmis 1944 in Palais Schönborn in Wenen
gehouden werd, alwaar men met hartstochtelijke exclamaties en de meest sombere profetieën een onuitgesproken appèl op de geallieerden deed om, nu het
militaire spel verloren was, het noodlot te voorkomen, dat het Derde Rijk over zichzelf afgeroepen
had. Het verging deze Litause studie daardoor, zoals
het alles verging, waarmee de Duitse propaganda
;ich bemoeide: men besteedde er eenvoudig geen
aandacht aan.
We zijn nu enige jaren verder. De vette Duitse duim
op het geschrift is al wel zover verbleekt, dat we
het opnieuw ter hand kunnen nemen. Het verdient
daarenboven ook onze aandacht, omdat de geschiedenis sinds 1944 bewezen heeft, dat de schrijver de
zaken buitengewoon goed gezien heeft, zodat er voor
ons alle reden is, er verder ons nut mee te doen.
Bolsjewisme — Pan-SIavisme,
de Twee-Eenheid.
Na bestudering van de vele Komintern- en andere geschriften en het daadwerkelijk optreden
van de Moskouse functionarissen in de veroverde landen, kwam de Litause schrijver tot de
vaststelling, dat de machthebbers van het Kremlin,
naar een tot in de puntjes uitgewerkt,. psychologisch
geraffineerd opgezet, maar star schema, n.1. de bolsjewisering van de onder hun macht gekomen landen
streven.
Let wel, de bolsjewisering, want de schrijver wijst
er uitdrukkelijk op, dat het er Moskou geenszins
om te doen is, de communistische wereldbeschouwing
te verbreiden, zoals deze integraal in de koppen van
voornamelijk Duitse denkers is geconstrueerd, maar
dat het hun om hel Russische bolsjewisme te doen
is, om de Russische modulatie van het communisme,
omhullend en doordesemend het eeuwenoude expansieve pan-slavisme. Het czarisme koesterde en voedde
in de voorbije eeuwen zijn pan-slavische, imperiale
wensdromen. Reeds Peter de Groote sprak van
Euro-Azië en van Antwerpen als de meest westelijke
havenstad van Rusland. En ook "deze czaristische
wereldveroveringsgedachte werd gevoed en gerechtvaardigd uit ethische bron: het zich van Godswege voorbestemd achten tot het brengen der ongelovige wereld onder de horigheid van de Russischorthodoxe leer. Aldus werd het agressieve pan-slavisme tot missioneringswerk verheven.
De erfgenamen van het Czaren-Rusland, onze huidige bolsjewisten, tonen de geweldige betekenis, de
dynamische kracht van de missioneringsraystiek goed
doorgrond te hebben. Wat zij heden ten dage opvoeren, is de voortzetting van het eeuwenoude stre-
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ven, maar thans gedragen op —, gevoed uit —, gedreven door de, de gehele wereld doordringende en
omvamende idee van het communisme; het communisme, aangepast, vermaakt, besnoeid, uitgebreid,
verwrongen, al naar gelang de eisen en behoeften
van de staatkundig binnen- en buitenlandspolitieke
belangen van het huidige Rome der „communistenheid", Moskou; het communisme, dat in de benaming
„Russisch bolsjewisme" zijn engere en nauwkeurige
omschrijving heeft gekregen. Dit eeuwenoude panslavisme en het moderne bolsjewisme vormen tezamen
een twee-eenheid, van elkander niet te scheiden en
tezamen vormend de monsterachtige bedreiging, waarover de overige wereld van zorg vervuld is.
In alle vermommingen, maar
•
steeds dezelfde.
Ziedaar de actuele vorm, waarin de communistische wereldrevolutie zich aandient. De oude
communistische doctrinairen en kerkvaders
draaien zich in hun graf om, wanneer zij zouden zien,
dat hun geestesproduct tot dit stalinistisch practicum
geleid heeft. Marx en Bebel zijn eeuwig stom geworden, ze zijn in Moskou nog slechts in stenen
conterfeitsels in ere; Lenin werd waarschijnlijk in het
hiernamaals bevorderd, vóór hij zijn waarschuwende
woorden over Stalin tot zijn vertrouwden kon richten; Zinoview, Radek, al die communisten van de
grote revolutie, waar zijn zij? Wie spreekt er nog
over hen? Slechts Trotzky koos en veroverde zich
de vrijheid en slingerde van zijn asyl uit zijn vervloekingen naar de Moskouse „verraders" der communistische revolutie, de kwekers van neo-kapitalisten, de heroprichters van bevoorrechte kasten, de
restaurateurs van het militairisme, de saboteurs van
de reine communistische leer omtrent politiek, kunst
litteratuur, huwelijk, familie
totdat de G.P.Oeagent hem in zijn werkkamer in het verre Amerika
de schedel insloeg en hem zo voor eeuwig het zwijgen oplegde. Nu is Stalin alleenheerser.
„Het communisme ben ik", kan hij — in variant —
de Franse koningen nazeggen. Laverend en intrigerend weten hij en zijn trawanten zich te handhaven, teruggrijpend op reeds lang gearchiveerde communistische doctrines, als het er om gaat tegenstanders te liquideren: maarschalk spelend als het nodig is populaire militairen duidelijk te maken, dat hij •
hun meester blijft; als haveloze boer verschijnend om
de werkezels van de kolchozen en sovchozen diets te
maken, dat hij een der hunnen is: aartspriesterlijk
zalvend, wanneer het erom gaat de orthodoxe kerk
en hiërarchie tot handzaam instrument van het
Kremlin in binnen- en buitenland om te smeden.
Maar steeds en overal het oog gericht op het grote
doel; het verder voorwaarts drijven van zijn Tweeeenheid.
De verklaring van schijnbare
onmogelijkheden,
In het licht van al deze verschijnselen wordt zoveel duidelijk, wat de argeloze toeschouwer uit
het westen dikwijls zo onverklaarbaar voorkomt:
waarom er die latente tegenstelling is tussen het
westerse communisme (voor zover dit ver genoeg
van Moskou is, om zich vrij te weten) en het bolsjewisme; waarom zoveel westerse communisten volkomen ontgoocheld zijn, wanneer ^e de werkelijkheid
in het Sovjet-paradijs gezien hebben; waarom bij
het binnenrukken van het Rode Leger en hun bagage,
de volkscommissarissen en N.K.D.V.-agenten in veroverde landen — de inheemse communisten evengoed
als de bourgeois — aan de strop komen te hangen,
gelijk in Hongarije, gelijk in Belgrado, waar menig bekende communist de Alexander-straat met zijn
dode lichaam, aan lantaarnpaal of uithangbord bengelend. mocht pavoiseren. Communist? Goed, maar
dan een communist passend in de kaders of het gevolg van de Twee-eenheid.
Deze Russische bolsjewisten nu, heeft onze Litause
auteur in zijn land zien binnenrukken, weer verdwijnen en weer terugkomen om er voorgoed te bjjjven.
Gelijk in Estland en Letland, in Gallicië, Ruthenië
en Bessarabië. Hij zag ze tegelijkertijd verschijnen in
het met nazi-Duitsland opgedeelde Polen en later
tijdelijk in Finland. Hij zag en doorzag hun bolsjewiseringstactiek en schreef zijn „Waarschuwing aan
de wereld". Hij schreef het zo juist, dat we er in
een tweede beschouwing op zuHen terugkomen.
C. H.

(Ingezonden Mededelingi
heugt mij LI en de vergadering te kunnen mededelen, dat gij niet alleen namens onze Gemeenschap,
maar ook namens de met ons bevriende organisaties
in Friesland en Groningen, zult kunnen optreden.
Ik wens U namens alle vrienden van de GOIWN.
en namens de vriendschappelijk met ons samenwerkende organisaties in Groningen en Friesland, Gods
onmisbare zegen toe. Moge Uw arbeid goede vruchten dragen, tot bevrediging van onze Gemeenschap
en bovenal tot nut van ons dierbaar Vaderland!
En hiermede verklaar ik de Nationale Vertrouwensraad voor geïnstalleerd!
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zich daar ernstig mee bezig wil houKJ r. van Heuven Goedhart heeft een
l.Vi retje gehouden op het Congres van
den, moet dat maar voor eigen
rekening nemen, maar ons volk is
de Oud-Illegaliteit bele.gd door de
Met luandeiend geweten
Nationale-Federatieye Raad der ouder niet mee gebaat, als^er velen met
Illegaliteit op 2 en 3 Januari te
die utopie gaan rondlopen en zeker
Amsterdam.
niet als hoofdredacteuren dat gaan
de
herbundeling
gebruikt,
of
beter
misbruikt,
worden.
Nu moet daar eerlijkheidshalve een kanttekening
doen.
Op
het
punt
van
de
zuivering
en
berechting
is
zelfs
bij. Slechts een kleine scherf van de illegaliteit
Over de rapporten van de commissies Vorrink en
veel te flensen overgebleven. Waarom zegt men
is bij deze Nationale Federatieve Raad aangeCleveringa kan ik kort zijn. Het is een voorbijgaande
ook niet eens een keer, dat de zuivering en de besloten. en voorzover ons bekend geen enkele van
aangelegenheid en bovendien houden Parlement en
rechting in Nederland ondanks alle moeilijkheden, en
de leidende figuren uit hef verzet. De verzetsbepers er zich ernstig en in voldoende mate mee bemet inachtname van alle gebreken, werkelijk plaats
weging omvatte omstreeks 30.000 personen en in
zin Geen enkele reden om daarvoor te herbundelen.
heeft gehad? Dat is immers het belangrijkste.
ieder geval staat vast, dat er ongeveer 15.000
Mr. van H. G. is een dergenen, die kan weten, dat
medewerkers in de LO. waren. Van deze aanNde ideële opdracht. De heer H. G. acht die
ons volk hier voor een onoplosbaar probleem stond
tallen heeft zich slechts een zeer klein percentage
belangrijk, want hij zeqt: „En bovenal, de geest
en zulks onder de ongunstigste omstandigheden, die
en dan nog vnl. uit hef Westen van het land gevan vertrouwen en kameraadschap, . ver uit9
men
zich
denken
kan.
In
dit
licht
moet
men
het
bebundeld in de' Nationaal Federatieve Raad, die
gaande boven zakelijk meningsverschil, dreigt te
zien, dat niet in alle gevallen de juiste bestraffing is
dus in haar naam haar toekomstverwachtingen
worden verstikt door het kop-opsteken van de splijtgevonden en wie het zo wil zien en met name, wie
reeds gecalculeerd heeft.
zwam."
beseft, dat hij mede-verantwoordelijkheid draagt, zal
Nu zegt dat op zichzelf niet veel.
want indien
Ik wil met nadruk zeggen, dat deze geest van verhet wel laten om op grond van enkele sprekende gedeze scherf gelijk heeft met zich fe hcrbundclen,
trouwen, ook ons dierbaar is, en ons aanleiding oaf,
vallen de zuivering en berechting in absolutistische
dan is aan het scherf-zijn geen argument te onthet reunistenverband te beoleiten, maar ik kan niet
zin te beoordelen.
lenen om de herbundeling te wraken. Dan is n.l.
inzien, waarom dit een reden is tot herbundeling. Ik
Sprekende gevallen. Er zijn er ons bureau heel veel
de oud-illegaliteit in gebreke te stellen. Intussen
kan mijn oud-illegale vrienden net zo goed vergepasseerd en ik kan U verzekeren, dat ze ons niet
moet men in het algemeen ernstig rekening houtrouwen.
zonder dat ik met ze gebundeld ben. Men
alleen
geërgerd
hebben,
maar
dat
wij
er
op
gereaden met de mogelijkheid, dat de overweldigende
verlieze
toch
vooral niét uit het oog, dat. wanneer
geerd
hebben
ook.
Het
waren
intussen
niet
alleen
meerderheid van de oud-illegaliteit het bij het
men actieve her-bundeling voorstaat, dit betekent,
sprekende gevallen over een tekort aan zuivering en
rechte eind heeft en een bewijs van gezond verdat men de herbundelde oud-illegale werkers voor
berechting, maar ook over een teveel. Wat denkt
stand en inzicht in de verhoudingen te kennen
het een of ander doel in actie moet brengen. Van
U van een oud-illegaal werker, die, d.ra.v. een zuigeeft, dat bij de scherf ontbreekt. Maar nog eens,
dat doel vind ik in het gegeven citaat niets, noch heb
veringscommissie uit verzetslieden samengesteld, een
in dit alles is geen bewijs.
ik her ooit gevonden in de omschrijvingen van de
berisping kreeg voor een bepaald optreden in de
heer 'Scheps en in de beschriivinnen van „Ons Rabezettingstijd en welke berisping door zijn chef dankken". Op dat punt zijn onze vragen aan de herWelnu Mr. van H. G. heeft een rede voor dit
baar aangegrepen werd om hem nog een extra straf
bundelaars onbeantwoord gebleven,
congres gehouden. Maar dat is het punt niet,
te geven, nl. degradatie in functie?
In het citaat van de heer van H. G. gaat het in
waar ik het over wil hebben. Het is slechts
Een degradatie, die men stelselmatig weigert op te
ieder geval niet om een ondracht. maar om een
een aanleiding. Want. Mr. van H. G. heeft uit zijn
heffen? Dat is één voorbeeld, en zo zijn er velen
sfemmino en voor het beleven van die stemming is
bezoek aan dit congres de inspiratie ontleend om een
Zolang sommige oud-illegalen de eenzijdigheid behoofdartikel over de bundeling te schrijven in zijn
herbundeling in geen enkel0 oozicht nod'a.
trachten
om
uitsluitend
die
gevallen
ten
tonele
te
blad „Het Parool" en wel op 6 Januari, onder de
Naar ^e posujeve 'ëde ' du* met zodoende duivoeren,
Waarin
te
weinig
gezuiverd
en
berecht
werd.
titel: „Opdracht". Dat is al weer lang geleden, maar
delijk r.emaakt. wat men mer de hrrbnndeling
missen deze de objectiviteit om adviezen te geven
voor heeft en l-otnr zodoende opn;euw ons
„De Zwerver" kan zich nu eenmaal de luxe permien
zal
ons
volk
hun
opvattingen
terzijde
leggen.
teren om zelfs na jaren nog eens op een artikel terug
bezwaar in het volle daahcht te staan, dat men bi]
Na F/j jaar, nu de zuivering en berechting met
gebrek aan concrete arbeid een aantal mensen, die
te komen.
hangen en wurgen haar einde genaderd is, wil de
zich daarvoor lenen, oaat opiagen met leuzen en
Mr. van H. G. is een impulsief man. Dat blijkt wel,
heer van H. G., met de Nationaal Federatieve Raad
eenzijdigheden.
want hoe is het anders te verklaren, dat hij, die in
op grond van de z.g. mislukking ervan, herbundelen.
Over de negatieve ziide. de bezwaren tegen dit onde jaren na de bevrijding zich niet geïnteresseerd
Dat betekent herzuiveren en opnieuw berechten. Wie
der hooasnanning bijeen houden van oud-illegale
heeft voor de bundeling, thans plotseling tot de ontwerkers hebben wii in „De 7,wer"--" uittentreure gedekking komt, dat er opnieuw gebundeld moet worschreven en de herhaling daarvan komt mij overbodig
den? „Beter laat.-'dan nooit", zal de Nationaal Fedevoor.
ratieve Raad zeggen en ik ben zo vrijpostig te beweren. dat ik er niet veel lijn in kan ontdekken.
Er is behoefte aan nuchterheid en aan gevoe. voor
verhoudingen in de oud-illegale kring. NuchterWanneer Mr. van H. G., na de opmerking, dat
heid in de beoordeling van de toestand in Nederde illegaliteit het wandelend geweten van
land en in de beoordeling van de zuivering, de
ons volk is, zich afvraagt of er op het
berechting en het stichtingswerk. Gevoel voor ver3A zm&ifhoudingen, wanneer het er 'om gaat de problemen,
ogenblik nog een taak voor de gebundelde illegaliwaarvoor Nederland staat, ten opzichte van elkaar
teit is, zegt hij: „Wij willen gaarne verklaren, dat
het juiste gewicht te geven.
naar onze wijze van zien niet slechts zulk een taak
de tuexeCd
er ligt, maar zelfs dat die taak sinds 1945 in natioHet is te betreuren, dat ten kleine groep van oudnale betekenis is toegenomen."
illegale werkers hier nog niet aan toe. Het is verblijHet betoog komt dan verder vrijwel overeen met
dend, dat het overgrote deel van de verzetsbewede algemeen gebruikelijke argumentatie voor de herging de werkelijkheid op een gezonde wijze is blijVMtd
ven bekijken.
bundeling en is dan ook even weinig overtuigend.
Reeds in de bezettingstijd heeft de leiding van het
In hoofdzaak zijn de argumenten in twee groepen te
verzet het aanbod om een leidende politieke rol na
splitsen, n.l. de concrete en de ideële.
de bevrijding te spelen afgewezen, omdat zij begreep,
De concrete opdrachten zijn, zoals bekend, de madat het verzet Nederland nog niet is en dat tot
tige verzorging van de nagelaten betrekkingen, de
elke prijs een isolatie van het verzet, ten opzichte
mislukte zuivering en berechting, en dan komen
van het Nederlandse volk vermeden moest worden.
daar nog bij in onze dagen, de wandaden, die door
Dat is het richtsnoer gebleven van de .verzetsbewede commissies Vorrink en Cleveringa op tafel zijn
BELANGRIJKE BOEKBESPREKING.
ging en dat is haar glorie voor en na de bevrijding
gebracht. Dat alles zou een reden zijn om voor een
geweest.
bepaalde afgebakende tijd de handen ineen te slaan,
,.Hct jog en de volkscommissaris."
De waardering voor dit standpunt kwam tot uitware het niet dat deze feiten de leiding van de ille(N.C.R.V. gids).
drukking in een artikel van een Lohdens tijdschrift
galiteit reeds 2'h jaar geleden aanleiding gaven om
Wij kunnen er naast zijn, maar wij dachten, dat de
in September 1945. Dit artikel besloot met de volIn de GAG en ook in de GOIWN. en vervolgens in
titel van het boek was: „Het joggie en de volksgende opmerking:
de Stichting 1940—'45 zich sterk te maken .voor een
commissaris",
„Wanneer de verzetswereld zich tenslotte, hetgoede berechting, zuivering, sociale verzorging enz.
*
geen niet onwaarschijnlijk lijkt, blijft laten leiIs de heer van H. G. dat vergeten en verliest hij nu
..Onze voedselpositie ziet minister Mansiiolt niet zo somber."
den door de realistische en verziende geest, die
maar geheel uit het oog, dat de leiding der illegali(De Tijd).
haar voormannen aan de dag legden, toen zij, meer
teit, naar bevind van zaken handelende, tenslotte
Minister Mansholt heeft zolang naar de voedselpositie
dan een jaar geleden, de verleiding weerstonden
medio 1946 tot de conclusie kwam, dat de GAG. opgekeken, dat de voedselpositie haar tijd gekomen acht,
zich van de rest van de bevolking af te scheigeheven moest worden, en zulks, terwijl haar beter
den, zou zij de hulde van het nakomelingschap
ook eens een oordeel over Minister Mansholt uit te
dan wie ook — en zeker beter dan de Nationaal Fespreken.
kunnen verdienen (om de woorden van de
deratieve Raad — bekend was hoe de situatie op het
grote Engelse staatsman William Pitt te
*
gebied van de verzorging, de zuivering en de begebruiken) ..for having saved the country hg
,,In die tussentijd hadden de militaire magen zich gevuld en
rechting lag? Wat thans bij genoemde Raad in overhun muziek galmde weldra door het inwendige der grote zaal."
her exertions in war and by her example in peaweging is, werd toen ook in aanmerking genomen.
(Strijdend Nederland).
ce". (Vertaald: Voor de redding van het land
Zelfs het vermoedelijk verloop van zuivering en bedoor haar inspanningen in oorlogstijd en door
Gezellige
pan
zal
dat
geweest
zijn!!
rechting, dat in de practijk ook bevestigd is.
haar voorbeeld in vredestijd).
♦
Ik ga alle argumenten voor de liquidatie van de
Uren,
die
maar
duren
GAG. niet herhalen, noch toelichten, waarom de
Aan dit voorbeeld heeft de verzetsbeweging sinds
En Uw bed wordt een pijnbank,
U kent dat. Door die. zangerige Rheumatische pijnen, nachten
GOIWN. op dat moment haar arbeid nog voortzette.
de bevrijding blijk gegeven. Een uiterste zelfvan hanewaken. draaien en wentelen, van links naar rechts,
De heer van H. G. heeft deskundigen genoeg bij de
beperking en een voortdurende neiging tot
voor
en
na.
Maak
daar
toch
een
einde
aanl
Neem
Kruschea
hand om hem in te lichten. Maar zeker is, dat in
toenadering ten opzichte van het Nederlandse volk.
Salts.
het licht van dit besluit het pleidooi van de N.F.R.
(Nw. Drentsche Courant).
Het is te betreuren, dat de actie tot herbundeling
voor herbundeling thans, ongefundeerd is.
hier tegenin druist.
Wij
nemen
voorzeker
nimmer
Kruschen
Salts.
Men kan de genoemde gronden slechts aanvoeren,
Het is eveneens te betreuren, dat een man als Mr.
Onze
rheumatiek
zingt
zoet
als
een
lijster
en
wij
indien men het beeld der werkelijkheid volkomen
van H. G. daaraan relief verleent. Te meer, omdat
zouden
haar
(zangerige)
liederen
in
de
(hanewakescheeftrekt, wat de Heer van H. G. dan ook doet
hij in December 1944 als Minister van Justitie de
rige)
nacht
voor
geen
geld
willen
missen.
Wij
vinden
Er blijft volgens hem nog veel te wensen over voor
GOIWN.
in het bevrijde Zuiden zelf verzocht een
dit (bittere) middel erger dan de (muzikale) kwaal.
de nagelaten betrekkingen. Dat vind ik, wat mijzelf
uiterste
zelfbeperking
t.a.v. haar taken aan de dag
*
betreft ook, en de meesten van ons zullen wel wente leggen, opdat zij niet in strijd zou komen met de
ALLE
KLEERMAKERS
van
Eindhoven
en
omstreken
worden
sen hebben, maar dat zegt op zichzelf niets. Het
rechtspraak.
Donderdag 29 Januari ora 9 uur v.m. verwacht in Hotel Stad
gaat erom, of de verzorging aan de verwachtingen
Rotterdam, Markt, Eindhoven, waar de heren W. Engel en
Zij moest slechts de wettelijke, organen adviseren.
H.
M.
Strong
uit
Den
Haag
een
lezing
met
de
bekende
film,
en aan het gestelde doel beantwoordt. En daar zijn
Dat wil ook zeggen, haar activiteit staken, zodra die
,,HET
COLBERT"
zullen
geven.
de insiders van overtuigd.
wettelijke organen opgeheven werden.
(Adv.
Eindhovens
Dagblad
Wat er verder te wensen overblijft, moet ons perIk heb het hierboven reeds gezegd: Ik kan er niet
soonlijk in het verzorgingswerk tot activiteit brenBeleven we in de geschiedenis van Frankrijk na Colveel lijn in ontdekken.
gen, maar moet door ons niet als springplank voor
bert' en het Directoire nu ook nog „Het Colbert"?
H. v. R.
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De_ waanzin als

doov ]. W. Hofwijk

celgenoot.
Men laat mij niet alleen.
De eindeloze dagen vallen als het droge
steenstof, dat uit de inkepingen in de
muur afkomstig is, langs het matglazen bovenlicht.
Zo zijn mijn dagen. Ik krab een streepje in de
muur en haast onzichtbaar reuzelt een paar
milligram dor steenstof naar beneden. Elke dag
één streepje. Zes streepjes — één dwarsstreepje
... één week. — Een week „Einzelhaft mit
Chikanen".
Hoe breed kunnen de Moffen dit zeggen......
deze zware, gewichtig klinkende woordencombinatie voor de meest geniepige en lage kwellerijen; „Chikanen"
Men heeft het krukje uit
mijn cel gehaald, zodat ik niet meer zitten kam
Ze namen mijn kam af, maar ik wérd niet kaalgeknipt als mijn medegevangenen. Toen de eerste
Vrijdag de „cantine" kwam, mocht ik wel zien
wat ik kreeg. Een ogenblik kon ik huilen, toen
haast onmiddellijk daarop de Mof binnen kwam:
„Van Dijk? Nein, der bekommt nichts..." Hij
nam alles weer mee: het potje jam, het stukje
boter... zo „vergissen" zij zich nu elke Vrijdag...
Het zijn beesten! En hoe ze dan lachen!
Maar men laat mij niet alleen... Geen_ogenblik
ben ik alleen in mijn cel, hoewel ik soms dagen
niets zie dan de hand, die thij voert door het
luikje, hoewel soms plotseling en onverklaarbaar
de speciale contróle wegblijft, die me van het
eerste moment af geen rust liet en soms drie
vier keren 'snachts mijn cel kwam inspecteren:
„Aufstehen!" — Mijn God! — Nieuw verhoor. Nu
komt het — de onbarmhartige lichtbundel van
de scherpe zaklantaarn, eindelijk... maar zet je
schrap! — En er komt geen verhoor.
Het aantal inkepingen -— ik tel ze niet, maar op
9 April werd ik gearresteerd! — wordt groter...
weken worden maanden... steeds meer dwarsstreepjes en men kan er gedachteloos langs
strijken met dorre droge vingertoppen. Mijn
kalender... het steenstof reuzelt droog en dor
naar beneden... Ik word niet verhoord.
Ik word niet meer verhoord.
Maar men vergeet mij niet.
Elke Vrijdag haalt men de „cantine" weer weg.
En telkens de schop in mijn maag — alleen de
angst en het gaat weer over — wanneer 's nachts
de laarzen komen en de sleutelbos rammelt...
Men laat mij niet alleen.
9
Toen men de celdeur achter mij sloot, meer dan
twee maanden geledén, — maar goed, de tijd
doet er niet toe en misschien vergat ik mijn
kalender bij te houden — gaf men mij als celgenoot de volgende personen (in volgorde .van
optreden).
A. „Wir wissen alles". Gekke naam, maar ongevaarlijk: als men alles weet, hoeft men het
executiepeloton maar te laten aantreden.
B. „Mein Lieber... wènn Sie wussten..." U moet
dit dreigend uitspreken, dreigend en met een
lachje, weet u wel zo'n lachje... dan ziet u deze
celgenoot. Nee, ik ben niet gek, zal 't wel worden, hoor; wees maar gerust! Hij heeft geen
gestalte en geen gezicht, zegt u?... Wellis! Hij
heeft de gestalte van duizenden gefusilleerden —
Voor in de borst vlekt hulpeloos en ontroerend
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klein het rode bloed, achter is hun rug één gat,
vertelt men... maar je voelt er lekker niks van!
Hij heeft het gezicht... — laat u me uitpraten!!
— ik sprak in drie maanden niet, heb recht, recht
om dit te vertellen, interesseert me niet of u
misselijk wordt! Hij heeft het gezicht van... Nee,
mijn gezicht is nog gaaf... ik voel 't, mijn eigen
vingers bedriegen me niet...
Nu krijgen we C. Ik werk systematisch... tot
goed begrip: A. en B. zijn filiaalhouders... Firma
heet „angst". Neen geen zonen. Gewoon „angst".
U lacht? Er is geen reden toe...
Ik ben leeg... men sloot mij op met mezelf.
Men laat me niet alleen
Waar was ik ook alweer...? O, ja... bij C.
Nou... eh, dat is natuurlijk onzin van die A. en
B. en zo. Ik ben hier totaal alleen. Helemaal alleen... Ik ruik alleen mezelf, mijn eigen zweet,
mijn eigen ongewassenheid, mijn eigen angst.
Verder leeg.
U kent mij niet? Anderen, beroemder, zijn ook
al gekrepeerd. Wanneer men mij na de oorlog
(la-me-nie-lache: „na de oorlog...") wanneer men
mij na de oorlog zeg ik, vraagt, zeg ik, zeg
vraag ik...
Opnieuw: Wanneer men mij na de oorlog vraagt:
waar ben je geweest, dan zeg ik; „In Scheveningen; gewoon in Scheveningen — Oranjehotel,
weet u wel, van dat rijmpje „In deze bajes..."
flauw. Als u „Hollands glorie" zitten zag...
Maar dit is Einzelhaft... geen kam en geen
krukje en geen „cantine": keihard en kogelrond,
want ze krijgen mij niet klein! Helemaal vergeten. Alleen extra inspecties, meestal 's nachts,
soms drie, vier keer 's nachts... gebeurde nooit
wat; nee, ze slaan niet. Ach meneer, — wélke
meneer? — 't zijn schoften... „Mein Lieber..."
zeiden ze, meneer, „Mein Lieber, wénn — nadruk
op „wenn" meneer — „wenn Sie bloss wussten..."
„Van Hapert hat Angst. — Zonder zonen, meneer; haha! moet ik onthouden! — Van Hapert
hat Angst... und Menschen, die Angst haben,
sprechen die Wahrheit..."
Van Hapert heeft gepraat.
Ik...? Nee, meneer... Maar angst wel... om heel
eerlijk te zijn: angst wel... Maar ik heb die Wahrheit niet gesproken...
Van Hapert was leider van een groep van de
Inlichtingendienst, heb één keer persoonlijk contact met hem gehad, op 't kasteel bij ons thuis,
maar dat ging natuurlijk niet over zwart hout
kopen; dat vertelde ik de Moffen, pracht verhaal!
Ik zat zelf in de top van de O.D. en had als
zodanig ook met de I.D. te maken. Onze zender
stond in Leiden op de kamer van de Ortskommandant. Ik was verbindingsman voor het Zuiden, bracht elke week één enveloppe naar
Amersfoort, waar Valken ze overnam; sommige
gegevens gingen met een koerier naar Engeland,
andere werden radiografisch overgeseind. Meer
dan twintig geheime rapporten heb ik in handen
gehad en doorgegeven. Toen werd de groep Van
Hapert, die naast ons werkte, opgerold. Ik moest
toen natuurlijk zelf ook op gaan passen en verzocht een onderhoud met een onzer eigen mannen, die Inspecteur van Politie'is; hij moest daar,
— luister goed, hoe slim! — twee van z'n agenten
die fout waren, bij uitnodigen. Ik klaagde over
de praatjes, waarin ik beschuldigd werd van
allerlei illegale praktijken, dat ik zelfs brieven
met gevaarlijke papieren over de post ontving;
ik had die tot nu toe nog altijd in de kachel
gestopt, maar voortaan zou ik ze naar het bureau
brengen... ik wilde rustig leven en me buiten alle
politiek houden. Knap niet waar? Was volkomen
gedekt
Drie weken later werd ik gearresteerd, men vond de teksten van twee geheime
zendrapporten; wilde ik net naar de politie gaan
brengen... knap hè? Maar ze geloofden me niet...
Sssst 't was ook niet zo, hoor! Maar dat vertel
ik ze niet! Nooit!
i

Soms moet ik vechten tegen de twijfel. Of mijn
werk dit alles waard was... Ik had rustig kunnen
leven, zonder angst. Angst zonder Zo... Nee,
schei uit... Ik wil ernstig met u praten... over
hoe leeg ik ben en hoe bang... U weet niet wat
angst is... Als ze 's nachts komen... Ze kunnen
alles met me doen... Ik wilde ook tevoren al altijd alles van hun methoden weten... ik kende
practisch alle gruwelverhalen over verhoren en
kampen en gevangenissen; men waarschuwde
mij, dat 't propaganda was, dat ze met opzet zelf
veel van die geruchten verspreidden...
Men kan alleen maar bidden en met God praten
... Hij kent dit. Hij weet, wat uiterste verlatenheid is, niet alleen werd Hij afschuwelijk gemarteld, maar reeds tevoren in de Hof van Olijven
stamelde Hij met bloed overdekt: „Mijn Ziel is
bedroefd tot den Dood..." en zocht steun bij de
aanwezigheid van Zijn zwakke leerlingen. Hij is
altijd bij me. Hij heeft alles doorgemaakt
Verzeker mij alleen, meneer, dat Hij me nu niet
in de steek zal laten, deze vertwijfeling zou te
wreed zijn! Zèg het me, het geeft me wat moed.
Ik vraag toch niet teveel...?
Maar Hij laat me niet alleen. Soms schenkt Hij
me iets; een goede gedachte, de kracht van het
geduld, of plotseling de moed oijr veel meer te
dragen... Zijn hand is zeer gul... ik meen het!"
*
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Verzeker mij alleen, meneer, dat Hij mij na iet in den steek za aten,
Droomen; Hij zeilt met een meisje, wat zjj
zegt, kan hij niet verstaan, maar ze is nu
zo dichtbij dat woorden nutteloos zijn. Hg
ziet haar mond en het weke weelderige wit van
haar achterover gebogen hals, die kloppend is
en warm.
En zij sluit haar ogen.
Hij kust haar, maar op het laatste ogenblik maakt
zich een krul uit heur haar vrij en valt over haar
gezicht. Hij strijkt haar weg met een ongeduldig
gebaar... opnieuw haar mond, de lippen iets vaneen, reikend naar zijn lippen. Hij wil haar wéér
kussen, opnieuw kust hij slechts de gouden losse
lus van het meisjeshaar... er zijn tralies voor
haar mond, gouden dikke spijlen van haar
haren... hij wil haar kussen drinken, maar kan
haar mond niet meer bereiken achter de dikke
tralies. „Beesten, beesten!"
God, ze hebben het gehoord! Daar komen ze! Ze

lachen om zijn verlangen, om zijn angst, ze
lachen om alles en ook de dreigende stap van
hun laarzen lacht in zijn koud bruut rhythme...
„Deze cel?"
„Nee, cel 38, 38, 38
Hou je stil. Misschien
merken ze het niet, gaan ze voorbij, denken dat
hij verhuisd is
Van Dijk, Van Dijk! Ze roepen. Niet antwoorden, al zullen ze ook harder
slaan daarna
„Aufstehen!" Hun laarzen beuken dwars door
zijn slaap en reeds schokt de angst in zijn maag.
„Aufstehen!"
Hij ziet de maskers, de ogen onduidelijk, starend kwaadaardig, neus en jukbeenderen scherper belicht
Aufstehen Mensch, Vernehmung?
Jetzt ist Schluss mit dem Schweigen! Heraus,
heraus!"
Men trekt hem overeind, is 't uit? Gaan ze beginnen? Waar is het meisje?
Ja
het gaat beginnen, kalm zijn
God
sta me bij
kalm zijn en hard
Ze trappen op zijn tenen, dit is het begin! Begin! Heksendans, de wereld is gek. Beginnen, beginnen.
Ze trappen op zijn tenen, terwijl hij probeert uit
zijn cel weg te komen! Heraus! Vernehmung!
Fanfare, fanfare! Voorzichtig, breekbaar
Niet slaan, niet slatin
Niets meer aan te
doen
En hij werd overgeleverd aan
In de andere cellen slapen de gelukkigen. Zij
mogen slapen. Hg wilde zijn leven geven als hij
nog één uur kreeg om zich voor te bereiden. Eén
uur
Door hun slaap marcheren de laarzen....
hem horen ze niet. Zijn kousenvoeten schuiven
schichtig voor het luide, opjagende stappen van
hun brute laarzen uit. Dit geluid alleen al jaagt
hem vooruit! Kop in de nek! Hij kan niet
Kop in de nek! Hij loopt nu al als geslagen.'
Men kan niet fier lopen op kousen. Maar hij zal
niets zeggen. God, wat zijn ze sterk!
deur staat al open. Wat had hij ook alweer
f verzonnen over dat geld, dat ze bij hem vonden,
1
die twaalf mille voor de organisatie? Zijn gedachten stuiven in paniek neer op het geld, nerveus pikkende mussen. Het geld, waarvoor?
Waarvoor? Als ze het wéér vragen. Ze zullen
het zeker vfagen
Hierop zul je natuurlijk
hangen. Hij weet het niet meer. God, help me,
help me! Een stomp doet de mussen verschrikt
uiteen stuiven, mussen weg. Van Dijk is verloren
(Wordt vervolgd).
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Bij de terugkeer van hei
Viciorie-iroepen schip

„DE GROTE BEER"
Jongens van stavast.
Ze komen terug, de mannen, die de spits hebben ajgebeten, de mannen, die onmiddellijk na de bevrijding in
1945, als de eerste soldaten uit Nederland naar Indië
gingen, die de grootste ontberingen hebben geleden en
schier onoverkomelijke moeilijkheden hebben getrotseerd.
In ons vorig nummer gaven wij een verslag over de te'
rugkeer van de „Nieuw Holland:'.
Thans kunt ge hieronder een indruk krijgen van de aankomst van het schip „De Grote Beer".
Een ongebroken geest.
„Je moet toch maar zo terugkomen", fluisterden een paar
employé's van de Mij. Nederland tegen elkaar, toen een
jonge infanterist, zwaar leunend op zijn stok, hen was
gepasseerd op weg van het schip naar de loods.
Inderdaad de gewonden en zieken van dit terugkerende
schip hebben een groot offer gebracht. Maar het blijkt,
dat de geestkracht van velen in ons volk nog even sterk
is als in de oorlog. Wie toen in concentratiekampen en
gevangenissen kwam, ontmoette ook steeds weer de figuren, die door alles hèen vasthielden aan- hun roeping,
en — dwars door alle eigen leed heen —, gelovig volhardden.
Ditzelfde viel ons ook op, toen we spraken met de terugkerende mannen van dit troepenschip met hospitaal-accomodatie.
Velen vonden het jammer, dat ze afgekeurd waren; want
dat betekende; Indië verlaten.
Het denken van deze mannen concentreert zich niet in de
eerste plaats om eigen persoon. Steeds weer hoort men:
„In Indië móét een oplossing komen èn spoedig."
„Laten de mensen hen niet „zielig" vinden, maar hun
politieke plicht .doen en een invloed ten goede uitoefenen!"
Deze mannen weten, waarvoor ze vochten èn wisten ook
welke risico's dat met zich meebracht. Die risico's willen
ze ook nu bewust aanvaarden. Zij hebben dat niet alleen
in het verleden gedaan, maar ze willen ze ook nu nog
aanvaarden met het oog op hun maatschappelijke toekomst.
Wie ziet hoeveel kracht, ondanks alle lamlendigheid en
slapheid hier en de fouten ginds in Indië, ons volk toch
nog bezit èn ontplooit, die weet, dat hier geen misbruik
van gemaakt mag worden. We hebben als volk een roeping, die we najagen willen èn moeten!
W aar schuwing.
We constateerden een ongebroken geest, ook en vooral
bij de zieken en 'gewonden van „De Grote Beer". Wie
het soldatenleven kent, weet niettemin dat er tekenen zijn,
die er op wijzen, dat er niet al maar kan worden voortgegaan in de hiervoor geschetste richting.
Dit was de achtergrond van de uitlatingen, die we hoorden op de kade en in de loodsen van de Mij. Nederland
Een bevestiging hiervan vinden we in het schrijven, dat
vrijwel het gehele eerste Bataljon van 8 R.I. tot de Tweede Kamer-Fractie voorzitters der grote politieke partijen
heeft gericht (K.V.P., A.R., C.H., P.v.d.A., P.v.d.V.).
Het 8e Regiment komt hoofdzakelijk van de Veluwe en
heeft zijn traditie hooggehouden op de Grebbeberg. Het
zal dit ook doen in Indië, maar toch blijft deze brief met
klachten over al het gesol een waarschuwend teken.
De mannen van „De Grote Beer" hebben bewezen, dat
Zij beter verdienen.
ANDREE.

Ma-(Sm£o^Ae ChtdenduikeM

Men zegt, dat onze vriend Kocjemans de enige journalist in de redactie van „De Waarheid" was. En
men zou bijna geneigd zijn te treuren over zijn heengaan. Maar, eerlijk gezegd, hebben we er nog niets
van gemerkt, dat er een andere wind waait. Dat
komt misschien nog wel. Een beetje geduld maar.
Voorlopig wordt er volgens het oude recept gewerkt.
Vorige week zagen we daarvan weer een typerend
staaltje.
Er stond een grote kop boven:
Onschuldig slachtoffer van schietende marechaussee.
Onderduiker ontsnapte uit Oostenburgervoorstraat.
We dachten een rechtbankverslag te zullen aantreffen, waarbij politiemensen terecht stonden wegens
jacht op onderduikers in de bezettingstijd.
Maar dat was een beetje naief van ons.
Het betrof een onderduiker-van-vandaag-dc-dag.
En de kogels kwamen uit de revolver van een militaire politie-agent (de Waarheid-redactie kent blijkbaar geen verschil tussen marechaussee en M.P.).
Wat voor een soort onderduiker het was, vertelt
het blad niet. Daarnaar moogt ge raden. En het raadseltje is niet eens zo heel erg moeilijk. Natuurlijk een,
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die deserteerde uit de militaire dienst. (Vandaar de
M.P.j.
Maar, het is helemaal niet nodig te vertellen wat
voor een onderduiker het was. Het gaat alleen maar
om het woord. Het woord wekt gedachten op aan
vervolgden door een genadeloos regime. En ieder,
die het woord hoort koestert onmiddellijk sympathie
voor zo'n man.
Kijk, dat is nu juist wat.„De Waarheid" wil.
Zo ongemerkt moeten de lezers vertrouwd gemaakt
worden met de gedachte, dat mensen, die zich aan
hun burgerplicht onttrekken „onderduiker*" zijn, die
een beroep op ons medelijden en onze hulp mogen
doen. En zo stilletjes aan wordt ons dan wel bijgebracht, dat we eigenlijk nog onder precies hetzelfde
genadeloze regime leven als tijdens de bezetting.
Natuurlijk richt de verontwaardiging zich in hoofdzaak tegen het optreden van de M.P., die „uiterst
onverantwoordelijk" optrad en een onschuldige trof,
terwijl de "onderduiker wist weg te komen.
Allicht zal er onder de Vrienden van de Waarheid
wel een actie gaande zijn om deze na-oorlogse „onderduikers" te helpen en te verbergen. Maar daarover zullen we wel niets te lézen krijgen, want ook
„De Waarheid" wil nog altijd legaal schijnen.
Ad.

Er zijn na de bevrijding in den lande
vele Stichtingen verrezen. Veel
werk moest verricht worden en
wanneer daarmee grote geldsommen gemoeid waren, was het onjuist de verantwoordelijke personen daarbij voor de
persoonlijke aansprakelijkheid te stellen.
Er moest dus een rechtspersoon gevormd worden en de eenvoudigste figuur
daarvoor is de stichting.
Maar met al die stichtingen is de situatie er niet overzichtelijker op geworden.
„Doe je mee aan de stichting?" „Ja zeker, jij toch ook?" Maar de een bedoelt de Stichting Landverhuizing en de
ander de LO-LKP-Stichting.
„Ik kom U winnen als contribuant voor
de Stichting." „Mijnheer daar geef ik allang aan." Maar de één bedoelt de Stichting 1940-1945 en de ander de Stichting
Toezicht Politieke Delinquenten.
Wij moeten met vereende krachten althans de Stichting 1940-1945 uit dit slop
trekken. En dat kan, want op vele plaatsen spreekt men reeds van '40-'45.
Dat gaan we nu voortaan algemeen doen
in spreken en schrijven. Ook van qfficiële zijde, d.w.z. vanwege '40-'45 zelf,
zal dit middel te baat genomen worden.
Dus voortaan: „Gaf U reeds aan
'40-'45?"
„Bent U medewerker van '40-'45."

&

De Nationale
Monumenten
Commissie
en '40-'45
Oftewel, de laatste loodjes wegen
het zwaarst.
Wij hebben nog enige weken om de
cm2 actie te voltooien en het zou ontzaglijk jammer zijn, indien één cm» van
de Dam eigendom van de staat bleef.
Maar U weet wel, dat dit de eigenlijke
kwestie niet is.
Waar het om gaat, is, dat het slagen
van de actie de verzorging door 'éO-'tS
ten goede komt en tevens de nationale
monumenten zal doen herrijzen. Het één
zowel als het ander Is een plicht van
ons volk. Welnu, hier wordt een eenvoudig middel geboden om een belangrijke
bijdrage te leveren. Niemand, die zichzelf respecteert als Nederlander, mag
achterblijven. Neem dan uw giroboek en
stort een bedrag, dat Uw geweten ontlast, op het gironummer 463000 van de
N.M.C. te Amsterdam, of koop voor dat
bedrag een of meer cm^ bij het plaatselijke comité.
En gij, oud-verzetters, laat het daarbij
niet, maar beweeg Uw vrienden en buren hetzelfde te doen.
Wij laten het hierbij, en eigenlijk is dit
hele stukje overbodig, want over een
vanzelfsprekende zaak moet men niet
schrijven. Maar wellicht was U het gironummer vergeten.
RED.

ê
Nationale vertrouwensraad der GOIWN.

Tonny-Zuid heeft twee maanden geleden een brief in
,,De Zwerver" gcpublicéerd, waarop wij commentaar gaven. Het ging daarbij over de herbundeling,
in het bijzonder in het belang yan de gedemobiliseerde
stoottroepers. Naar aanleiding van die Spreekbuis hebben wij een nieuwe brief van hem ontvangen, die wij
thans, helaas wat laat en door ruimtegebrek slechts
gedeeltelijk, o-pnemen en behandelen zullen.
In ons antwoord pleitten wij tegen de herbundeling,
<|mdat wij van mening waren, dat de opdracht van de
oud-illegale werker thans was, in ons volk op te gaan
en daar zijn idealen uit te dragen en er begrip voor
te kweken.
Tonny schrijft dan:
U spreekt over uitzaaien. Dat begrijp ik. Maar daarvoor moeten meer eisen gesteld worden, waarvan ik als voornaamste zie, dat èn de zaaier èn
het zaad goed moeten zijn. Naar het oordcel der liefdeneemt U nu aan. dat de oud-illegalen goede zaaiers
zijn en goed zaad bezitten. Ik ga slechts gedeeltelijk
met Uw gedachte mee. Maar U maakt een kardinale
fout als U zegt. dat geldt ook voor de terugkerende
illegalen uit de Indische Stoottroepers. Ik weet het, het
zijn prachtkerels en iedereen, die kwaad van ze zegt.
krijgt het met mij aan de stok, maar uitzaaien
neen.
Tenzij door een massale herbundcling hun mentaliteit in
goede banen geleid wordt. Tenzij zij door een massale
herbundeling langzaam ingeleid worden in — resp. vertrouwd gemaakt worden met de in Nederland ontstane
1 (^Z-mentalitèit. die ik liever niet zal kwalificeren.
Tenzij de onderling samenwerkende en gebundelde illegaliteit de scherpe kantjes voor hen er af slijpt en
probeert er een dragelijke stemming in te houden. Mis-,
schien, dat dan, na veel hollen en stilstaan en na veel
vallen en opstaan, de illegalen uit de Stoottroepers
geschikt gemaakt zouden kunnen worden om ook te
gaan uitzaaien. '
COMMENTAAR:
Om geen misverstand te wekken, wijs ik er op. dat
mijn pleidooi om idealen uit te dragen, niet gebaseerd is op het feit, dat de oud-illegalen zulke
goede mensen zijn. Maar wel mag gezegd worden, dat
zij door een ideaal gegrepen werden, dat zij gehoorzaamheid geleerd hebben in het vervullen van hun
vaderlandse plicht en dat zij begrip gekregen hebben
van en liefde voor dat kostbaar bezit, de vrijheid.
Nu wil de schrijver van dfe gebundelde illegaliteit een
paedagogisch instituut maken, om de scherpe kantjes
er af te slijpen. Ik zou zeggen, de gebundelde illegaliteit is de laatste, die dat kan en de werkelijkheid zelf
de eerste. Hij zegt dit met name. met het oog op de
stoottroepers. maar daar liggen de problemen precies
hetzelfde. Ik kan waarlijk geen argument in het betoog
van de schrijver vinden, om de bundeling te bepleiten,
afgezien van het feit. dat de bundelaars over het algemeen verre van een paedagogisch instituut wensen.
Tonny schrijft verder:
Nu is het erg gemakkelijk om inzake een herbundeling te spreken van losmaken van de werkelijkheid,
't Gevaar van-de vorming tot fanatici en querulanten,
'verlustigen in moeilijk te verwezenlijken leuzen,
idem van 't ontstaan van een antiquiteit waarover ons
volk meewarig zou gaan glimlachen, 't gevaar van
politieke ontsporing, van maatschappelijke steriliteit der.
oud-verzetters. vals idealisme enz. (alles uit Uw hoofdartikel van 22 Nov.) maar daarmee heft U de problemen niet op. Daarmee maakt U de verwijdering alleen
maar groter en ik dacht dat die al groot genoeg was.
Op mij persoonlijk heeft dit geen invloed, want ik
zal me niet bij de herbundelaars aansluiten, omdat ik
slechts heil in herbundeling zie als allen meedoen. Maar
velen kwetst U hiermee en wat heeft dat voor zin?
Klaarblijkelijk hebt U maar drie brieven ontvangen pro
herbundeling, maar ik weet heel zeker, dat er zeer
velen in den lande zijn, die precies zo denken als ik
en waarom stelt U cf geen prijs op om hun mening
te leren kennen? Waarom gaat U helemaal niet in op
dat voorgestelde opinie-onderzoek? Of laat ik het beteromlijnd vragen: Bent U er heel zeker van. dat Uw
blad de meerderheidsmening van LO. LKP. weergeeft?
Een andere vraag is of de verantwoordelijkheid voor
de gevolgen van een herbundeling te dragen zijn. Een
prominent ex-KP-er zei mij een dezer dagen: Misschien
zouden ze in Amsterdam ook wel willen herbundelen,
maar 't kan zijn. dat ze de zekerheid missen of ze
deze nieuwe massa wel in bedwang zullen kunnen houden. Een andere vraag, die mij persoonlijk bezighoudt,
is. of de regering gekant zou zijn tegen herbundcling,
want hiermee ontstaat een orgaan waarmee geducht
rekèning gehouden zou dienen te worden. Is het erg
brutaal als ik vraag of U hiervoor riclitlijnen 'heeft
ontvangen? Ik weet dat er indertijd ernstige plannen
zijn geweest voor een overkoepelend orgaan over exillegaliteit, herleefde B.V.L. enz. en hiertegen had de
regering indertijd wèl ernstige bezwaren, 't Zijn maar
vrag i, maar ik moet wel. want erg veel is mij in
Uw betoog niet duidelijk geworden. Waarom acht U
b.v. Je herbundeling, die voorgestaan wordt door de
heer Scheps, een gevaar voor ons land? Dat eist toch
wel enige verduidelijking.
De briefschrijvers die mij hun opinie deden weten aan
mijn adres, Trompenbergcrweg 5, Hilversum, zeg ik
hartelijk dank, doch tot mijn spijt moet ik voorlopig nog
even van de beantwoording afziet.
TONNY-ZUID.
COMMENTAAR;
Over deze passage zijn enkele opmerkingen te ma-,
ken. Wij hebben nooit voorgegeven de problemen
te kunnen oplossen, met de bestrijding van de herbundeling. Dat zou al te naicf zijn. De vraag is alleen,
of mèn door bundeling van de illegaliteit, of wel door
spreiding van de oud-illegale werkers de voorwaarden
voor de ^oplossing schept en naar onze vaste overtuiging is de bundeling een obstakel en de spreiding een

gezonde voorwaarde voor de oplossing van de problemen waarmede ons volk na de bevrijding te maken
heeft, wat intussen niet wegneemt, dat wij het persoonlijk contact tussen oud-illegale werkers van groot
gewicht achten en aanmoedigen. Ons bezwaar geldt een
strakke en actieve organisatie van oud-illegale werkers.
U stelt de vraag, waarom wij niet geantwoord hebben
op Uw suggestie om een enquête te houden onder de
lezers van .,De Zwerver". Dat is een omissie. H^j
antwoord volgt thans. Voor een enquête moet men duidelijke vragen stellen en de vraag: Bent U voor of
tegen herbundeling is zinloos, omdat beslissend is,
waartoe men wil herbundelen. Dat weten wij niet en
dat weten de herbundelaars ook niet, want zij hebben
ons op deze vraag nog geen concreet antwoord kunnen
geven.
Dan volgen er nog enkele andere vragen, die wij kort
kunnen beantwoorden. Zouden wij bevreesd zijn. om
de nieuwe massa in bedwang te houden? Wij wensen
geen massa, die leuzen volgt en daarom wensen wij
geen herbundeling, want een organisatie, die geen concrete taak heeft, gaat bij leuzen leven, en zo wordt
de massa gevormd. Indien men zo'n organisatie toch
bouwt, dan bestaat inderdaad de mogelijkheid, dat zij
aan de leiding ontglipt. Maar ook bestaat de mogelijkheid. dat de leiding er een spel mee gaat spelen.
Verder kunnen we mededelen, dat noch de regering,
noch enige andere instantie in Nederland ons ooit benaderd heeft of onder druk gezet heeft met het oog op
ons standpunt inzake de herbundeling. En het afwijzend
standpunt is uitsluitend ontstaan als vrucht van de
vrije discussie in ons zeer uitgebreide' hoofdbestuur.
Met de laatste vraag wordt alles weer opgerakeld;
,,Waarom acht U de herbundeling door de heer Scheps
voorgestaan een gevaar voor ons land?" Het komt ons
niet juist voor om thans daarop nogmaals uitvoerig in
te gaan. Dit onderwerp is meer dan enig ander onderwerp ter sprake geweest in .,De Zwerver" en ik
volsta met daarnaar te verwijzen, wat intussen niet
wegneemt, dat wij aan verweer tegen onze opvattingen
nog gaarne plaats inruimen.
H. v. R.
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KLEIN-HOLLYWOOD.
..Goeie morgen", zeiden wij.
..Laat me je ogen eens even meten." zei dc
redactie-secretaresse bij wijze van wedergroet.
Wc snapten 't niet direct.
Da's gek. maar we begrijpen zulke dingen nooit
onmiddellijk.
Ze plantte een liniaal tussen onze ogen. .Je
ogen staan te dicht bij elkaar." concludeerde
ze somber, alsof ze een belangrijke constructiefout ontdekte, die haar al die tijd was ontgaan.
Wij bemerkten bescheiden op. dat dit gebrek
ons nog nooit was opgevallen. ..Je ben niet
geschikt," sprak ze plechtig. ..Waarom?"
waagden wij het te vragen; wij vinden onszelf
namelijk heel geschikt.
..Voor de film" zei ze en ze keek meewarig.
Er gloeide plotseling een 200 Watt-lamp voor
ons op.* Er wordt een LO-LKP-film gemaakt,
bedachten wij ons in dat heldere ogenblik.
..Ja zie je," vertrouwde de CB-secretaresse
ons toe. ..we weten er wel niet zoveel van.
maar je ogen mogen in geen geval te dicht
bij elkaar staan." Voor we het wisten, zwaaide
ze met 'n centimeter over onze neus. ,,ZaI
misschien net gaan," weifelde ze. ..Maar |c
hebt er geen gezicht voor," troostte ze. We
bespeurden de eerste symptomen van een opkomend minderwaardigheidscomplex.
..Waar zijn Frits en H. v. R.?" vroegen we,
misschien een beetje kortaf, maar tenslotte
waren we niet gekomen om onze ogen te laten
meten.
,.Die zijn naar de kapper voor een permanent."
We voelden plotseling een liniaal tussen onze
ogen. ,,Mis" gromde Toon van de '40—'45kolom, ,,ga maar weg, je deugt niet." Nou
staan zijn ogen zo ongeveer aan weerszijden
van z'n hoofd, dus legt hij zeer strenge maatstaven aan.
Wc voelden ons kriebelig worden. ,.Is hier nog
iemand. die normaal is." schreeuwden wc.
..Sssstt, siste het koor, ,.de regisseur zit in
de andere kamer." ..Maar wat doet-ie d^ar
dan." kreunden wij.
,,Ogen meten. ' zong het koor. We renden de
deur uit. Bijna buiten, in dc vrijheid, trok
iemand aan onze jas.
,.Ga weg" kreunden wc getergd. Het was
Truus, het factotum.
,,Meneer," en er sprak medelijden uit haar stem,
„Uw ogen staan vast te dicht bij elkaar."
Na een kilometer stonden we hijgend stil. Twee
Munttorens zwaaiden voor onze ogen.
We waren zelfs niet meer geschikt voor een
gewone foto: zes bij acht.
We waren scheel

Op 17 Januari 1948 heeft in Hotel „De Witte Brug" te 's-Gravenhage de plechtige installatie plaats 'gehad van de Nationale Vertrouwensraad van de „Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland".
Bij deze installatie heeft H.M. de Koningin zich laten vertegenwoordigen door haar secretaresse. Mejuffrouw J. Geldens.
Om thans aan overheidspersonen en overheidsinstanties weer een duidelijk inzicht te geven omtrent de nog te vervullen taken van onze Gemeenschap en haar Nationale Vertrouwensraad is aan deze installatie
een plechtig karakter gegeven.
In de Nationale Vertrouwensraad hebben zitting:
S. Schootstra, (plaatsvervanger J. Russchen) voor Groningen en Friesland;
H. Gunnink, (plaatsvervangster Mevrouw Smeenge) voor Drente ea
Overijssel:
Prof. Ir. W. J. Dewez, (plaatsvervanger Kapitein de Vuist) voor Gelderland en Zuid-Holland;
Mr. H. B. S. Holla, (plaatsvervanger Mf. Meeuwissen) voor Limburg
en het Oostelijk deel van Noord-Brabant;
F. Huson, (plaatsvervanger Mr. van der Peil) voor Zeeland en het
Westelijk deel van Noord-Brabant.
De installatie werd verricht door de algemeen voorzitter van de GOIWN.,
Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, die in zijn inleidend woord zijn erkentelijkheid en dank uitsprak voor de aanwezigheid van de vertegenwoordigster
van H.M. de Koningin, van de vertegenwoordigers van de ministers
van Oorlog, Justitie en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voor de
persoonlijke aanwezigheid van Generaal Kruis en voor die van de vertegenwoordiger van de burgemeester van 's-Gravenhage.
De installatie-rede van Dr. Voorhoeve werd door de voorzitter van de
Nationale Vertrouwensraad, Mr. H. B. S. Holla, ongeveer als volgt
beantwoord;
Het instituut van vertrouwensraden is in onze Gemeenschap geen novum.
Het heeft een zeer bepaalde en goede klank gekregen. Iedere vertrouwensraad in onze Gemeenschap heeft slechts goed kunnen werken, wanneer hij naar twee zijden vertrouwen genoot; het vertrouwen van de
oud-illegaliteit, die, hij vertegenwoordigt, en het vertrouwen van de overheid, bij welke hij die oud-illegaliteit vertegenwoordigt.
Wij hopen ons het vertrouwen, dat de GOIWN. in ons heeft uitgesproken, waardig te tonen. Anderzijds hopen wij bij de overheid vertrouwen
te mogen ontmoeten. Wanneer immers het vertrouwen aan één van beide
zijden zou ontbreken, zou het ons onmogelijk worden onze taak naar behoren te vervullen.
Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om U, Dr. Voorhoeve, hier in tegenwoordigheid van vele autoriteiten en oud-illegale vrienden, te danken
voor al hetgeen Gij in de loop der jaren voor onze GOIWN. gedaan
hebt. Met al Uw grote bescheidenheid zijt Gij steeds de ziel en de motor
van onze Gemeenschap geweest.
De oud-illegaliteit heeft voor en na de bevrijding zulke hoge verwachtingen van de opbouw van ons Vaderland gehad, dat desillusies haast
niet uit konden blijven. Het is steeds de taak der vertrouwensraden geweest de gerechte wensen der oud-illegaliteit inzake de zuivering, berechting, rechtsherstel etc. op te vangen en onder de aandacht der betrokken autoriteiten te brengen.
De aanwezigheid van Generaal Kruis verheugt mi). Er heeft tussen hem
als Chef Staf M.G. en onie Gemeenschap, — ook bij verschil van mening —, steeds een geest van wederzijds vertrouwen geheerst. Ondanks
vele grieven heeft de GOIWN. zich nooit tegenover het gezag gesteld.
Thans voltrekt zich meer en meer een ontwikkeling in de oud-illegaliteit.
De belangrijke figuren worden steeds meer door hun maatschappelijk
werk in beslag genomen. Dit houdt het gevaar in, dat de vereniging zou
gaan ontaarden tot een gezelschap van malcontenten, die zich tegenover
het gezag zou gaan stellen. De oud-illegaliteit zal eenmaal genomen wettige beslissingen, inzake zuivering en berechting, moeten blijven respecteren. ook wanneer zij het met de concrete beslissingen zelve niet eens
zou zijn. Zonder de erkenning dier beslissingen is immers de orde in de
staat onmogelijk.
Dit vooropgesteld zijnde, is er thans geen specifieke taak der oud-illegaliteit op de terreinen van zuivering en berechting meer aan te wijzen.
Men is uiteraard vrij om bepaalde beslissingen der overheid al dan niet
te waarderen, maar ook bij herbundeling der oud-illegaliteit ontstaat op
deze terreinen geen taak voor de leden meer.
Op een dezer dagen te A dam gehouden congres van de Federatie heeft
Mr. van Heuven Goedhart zich m.i. zeer merkwaardig uitgelaten over de
taak der oud-illegaliteit voor de naaste toekomst. Ik noem deze uitlating
merkwaardig, omdat Mr. van H. G.. als Minister van Justitie, in zijn
radiorede van December 1944 zelf sterk heeft aangedrongen op beperking van de taak der oud-illegaliteit, en wel terwille van het herstel van
de rechtsstaat.
Ik aanvaard thans gaarne, mede namens mijn medeleden, de ons opgedragen taak en spreek de hoop uit, dat de overheidsinstanties met welke wij
te maken zullen krijgen, ons hun vertrouwen niet zullen onthouden.
Wij zullen ook beslissingen, die anders uitvallen dan wij gehoopt en
verwacht hadden, weten te respecteren.
Wij zullen echter in het algemeen wel op prijs stellen te vernemen, waarom de overheid tot andere conclusies is gekomen dan de onze.
Goed begrip van een eens genomen beslissing is immers de beste waarborg voor handhaving van het vertrpuwen.
Onder de aanwezigen merkten wij verder o.m. op. Mejuffrouw Mr. Dr.
Tellegen, Directeur van het Kabinet van H.M. de Koningin; Mr. Tenkink,
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie, namens de Minister
van Justitie: Jhr. C. G. van Lichth, Ritmeester-Adjudant van de Minister
van Oorlog, namens de Minister van Oorlog; de loco-Secretaris-Generaal van het Ministerie van O.K. en W., namens de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; Prof. Mr. R. Kranenburg, voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Mr. Haga, President van de
Bijzondere Raad van Cassatie; Generaal felr. H. Kruis, Chef van de
Generale Staf; Jhr, A. F. C. de Casembroot. Commissaris der Koningin
in de Provincie Zeeland; Luitenant-Generaal van Dijk; Luitenant-Generaal H. Koot, Landelijk Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten; de heer Stollen, namens Generaal van Holten; Mr. B. Terveer, Directeur-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging; Mr. Zaaijer, Procureur-Generaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage; Jkvr. Mr.
Wttevaal van Stoetwegen, 'lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; een vertegenwoordiger van de burgemeester van 's-Gravenhage: de
heer H. van Oord, Griffier der Staten van Zuid-Holland; Ir. H. van
Riessen en Kapitein Sjef de Groot, namens de LO. LKP. en vele anderen.

IN

MEMORIAM

INVASIEDAG TE BARENDRECHT
i;

CORNELIS KE1JZER
geb. 22-8-1890
overl. 18-12-1944

F

1

Él
JAN VELDHOEN
geb. 81-5-1894
overl. 28-1-1945

MARINUS^MAASDAM
geb. 17-1-1888
overl. 23-1-1945

1"^ e zonsopgang, na de nacht van 5 op 6 Juni 1944. is voor West-Europa
en voor heel de wereld, geworden, de dageraad der bevrijding. In die
nacht landden de geallieerde eenheden bij Baycux in Normandië op de Westkust van Frankrijk.
De aanval op de vesting Europa was begonnen. De Atlantic-wal werd
doorbroken. Het licht verscheen aan de kimme in de zwarte nacht der bezetting. In diezelfde nacht arresteerde de Rotterdamse landwacht, bij haar
speurtochten over het eiland IJsselmonde, een onderduiker. Een draad werd
gepakt, waaraan contacten bleken te zitten, met het verschrikkelijke gevolg,
dat in de direct volgende dagen acht werkers van de LO. in handen van de
vijand vielen. Drie van hen kwamen na de bevrijding terug, de vijf anderen
bleven in de strijd. Zij beëindigden hun leven temidden van de gruwelen van
het concentratiekamp. Invasie-dag werd voor Barendrecht een zwarte dag,
ondanks het licht aan de horizon.

BASTIAAN MOEKESTORM
geb. 29-11-1913
overl. 9-12—1944

JACOR V.D. LINDEN
geb. 27-3-1920
overl. 9-12-1944

Zoals bepaalde dorpen in ons land als echte „verzetsnesten" voor hun
streek kunnen worden getypeerd, zo kan voor Barendrecht deze typering gelden in het .gebied voor de Zuid-Hollandse eilanden.
Van dit dorp uit opereerde eens gedurende enige tijd de ploeg van Johannes
Post.
Verschillende grote „kraken" werden door hem en zijn mannen van Barendrecht uit ondernomen.
In dit dorp had het rayonhoofd van de LO. zijn zetel. Hij begon in de
onderduikersactie en vandaar kwam het werk over de eilanden tot ontwikkeling. Toen op geen enkeje wijze in deze streek in 1943 een behoorlijke
verspreiding van de illegale pers plaats vond, begon van dit dorp uit de
verspreiding van het toen voor kort opgerichte „Trouw". Het ving aan met
enige honderden exemplaren en in 1940—'45 werden op de eilanden 11.000
exemplaren verspreid.
Dit LO-werk en de lectuurverspreidin.g kostte Barendrecht op invasiedag
1944 zijn grote offer. Het beginpunt was de arrestatie van een onderduiker,
die prompt het adres van zijn verzorger noemde. Deze „In memoriampagina" is gewijd aan hen, die er het slachtoffer van werden.

WI/ GEDENKEN:
TE^ie Cotnelis Keijzer heeft
gekend, weet dat hij
geen verzetsman was van
het genre, dat de doorsnee
LO-er kenmerkte. Men ioekt
de LO-ers niet allereerst ver
boven de 50 jaar, doch onder
de jeugd.
De Heer Keijzer was een
alleszins geacht en waardig
man, allereerst religieus en
kerkelijk georiënteerd.
In
Rotterdam-Zuid, waar hij
/ele jaren woonde, diende
hij de Gereformeerde Kerk
als ouderling en bij de Holland-Amerika Lijn, waar hij
magazijnmeester was, diende
hij als Christen, die zijn geloof niet schaamde. In Barendrecht, waar hij later
woonde, was het niet anders.
Wat hij deed was voor hem
dadendrang van zijn geloof.
Hij droeg zijn rijkdom uit.
Zo, zo alleen zullen we zijn
verzetswerk mogen zien. Hij
zag de lijn van het geloof,
die naar het verzet in de
oorlog voerde niet direct.
Maar toen hij na de eerste
aarzeling deze lijn eenmaal
zag, was alle schroom weg.
Hij zag zijn roeping, hij deed,
hij verspreidde lectuur.
Hij deed dit getrouw, totdat
de landwacht op een zomerochtend hem uit zijn bed belde,
hem arresteerde en hem overjaf aan de vijand.
Wij behoeven er niet aan te
te twijfelen. Zijn dodengang
(met zijn gearresteerde vrienden):
Rotterdam,
Vught,
Oraniënburg, was een gang
des geloofs.

In geen ander licht mogen
wij het verzetswerk van
lan Veldhoen zien. Van
meetaf heeft hij het principiële verzetswerk de hand
der -verbondenheid toegestoken. In de oriënteringsvergaderingen van de illegaal werkende A.R.-partij was hij een
gaarne geziene gast. Als koster van de Gereformeerde
Kerk opende hij spoedig de
deuren van de vergaderlokalen voor dit werk.
Toen het verzetswerk groeide
werd hij een belangrijk man.
Hij, de hoeder van de grote
ruimten onder en in de monumentale Geref. Kerk op het
dorp, kon veel ruimte voor
het werk beschikbaar stellen.
Hij deed het graag. Spoedig
werd de bergruimte benut.
Toch deed hij meer. Weldra
was ook zijn huis een centrum van illegaal werk, dat
hij met zijn groot gezin en
a.s. schoonzoon beoefende.
In dit gezin was vader de
ziel van het werk.
Op invasie-dag viel hij in
handen van de vijand, gelukkig nog alleen. In dit huis
waren vele andere mogelijkheden. Met zijn vrienden
ging ook hij de lijdensgang
van de gevangenschap. Naar
de mens gesproken kwam
voor hem de zon der bevrijding te laat tot de middaghoogte.
Hij stierf voor zijn Vaderland. In het geloof.

j it een geheel ander gezichtspunt zien we het
verzetswerk van Marinus
Maasdam, de zoon van de
eilanden, geboren te Westland. In het geloof,
maas in de Hoekse Waard,
de reeds 50 jaar zijnde boekhouder. Direct na de Duitse
inval nam hij de verzetshouding aan. Het waren niet in
de eerste plaats godsdienstige
motieven, die hem daartoe
dreven. De beginselen der
humaniteit jegens de medemens brachten hem in de afweerhouding tegen het Duitse
barbarendom.
Toen dan ook de eerste maatregelen tegen de joden werden afgekondigd, behoorde
hij tot de eersten die huis en
hart voor de vervolgden
opende. Later groeide het verzetswerk uit en verzorgde hij
ook andere nazi-slachtoffers
dan joden. Hij bracht geld
bijeen en verspreidde lectuur.
Totdat ook voor hem, in de
eerste dagen na de invasie,
het laatste uur van zijn verzetswerk sloeg. De weg der
smarten, via Vught in het
concentratiekamp Duitsland,
ging hij, in de overtuiging,
jegens zijn Vaderland en zijn
medemens zijn plicht te hebben gedaan.

Q nder de gearresteerden,
oen bij het ochtenddie het leven lieten tengloren de geallieerde legevolge van dit verraad in gers voet aan wal zetten in
Barendrecht, behoorde ook de vesting Europa, legde de
Bastiaan Moekestorm, de een- landwacht de hand op de
voudige 31-jarige landarbei- schouder van Jacob v. d.
Linden. De eerste arrestant,
der.
als gevolg van de loslippigHij was een stille in den heid van de gevatte onderlande, die wellicht niet zou duiken zijn verzorger notazijn opgevallen als zijn naam bene. Hij was de jongste van
niet in de rij der LO-verzor- de groep, die gegrepen werd.
gers was genoteerd. Zulke Ook hij lief het leven.
stille werkers hadden we no- In jeugdige overmoed had
hij, de robuste jonge landdig. Ze zijn er bij duizenden bouwer. wel eens gezegd, dat
geweest, die met elkaar* het ze hem niet in handen zouleger der gezochten vormden, den krijgen, doch zijn vooren die met een rotsvaste spelling was te vroeg geuit.
overtuiging tegen de niets- Was het een onbewust geontziende vijand optornden. voel „dat het met hem verTegenover hen stond de keerd zou gaan", waarvan hij
vijand over het geheel mach- in stille ogenblikken wel eens
teloos.
sprak, dat hem deze robuste
Van zijn trouwe arbeid in zijn taal deed spreken? Wie zal
jeugdperiode heeft het Ge- het zeggen? In elk geval: hij
ref. Jeugdwerk geprofiteerd. was de eerste: de vijand kwam
en greep herfl.
Trouw was hij in alles.
Zijn actieve verzet was
slechts kort, maar fel. Met
Zo was ook zijn verzet.
grote activiteit gaf hij zich
Diep in zijn ziel leefde het aan het LO-werk. Niemand
geloof, dat hij om Gods wil deed op hem tevergeefs een
het heidendom van de Nazi's beroep.
moest weerstaan. In dat ge- Zelfs zijn jonge kracht bleek
loof werkte hij, in dat ge- tegen de ontberingen van het
loof ging hij de weg der Duitse moordkamp niet opgegevangenschap. In dat ge- wassen. Hij bleef erin en viel
loof kwam hij ellendig in het voor zijn Vaderland en zijn
overtuiging.
land van de vijand om.

Zo gingen ze heen.
Door deze ene slag bleven in Barendrecht, toen de kruitdamp van invasiedag 1944 uiteindelijk was opgetrokken,
in vijf gezinnen lege plaatsen achter. Drie vrouwen verloren haar mannen. Een verloofde haar geliefde.
Elf kinderen waren vaderloos. Ouders verloren kinderen.
Bij de dageraad der bevrijding kwam duisternis in het leven van velen. Wij zullen hen blijven gedenken.
Troost biedt waarachtig slechts God, Die in Zijn wondere wijsheid het woeden van de barbaren over ons toeliet.
Hij schenke die troost aan de geslagenen. Wij vragen niet, wij geloven!
E v R

KP. REÜNIE - UTRECHT
€en dikke, p&deinonnaie.,,.
"1
kan In deze tt|d goed van pas komen.
Het leven is ontzaglijk duur en weinigen zijn tegenwoordig in staat zich iets nieuws
aan te schaffen.
Toch zal hier en daar een vernieuwing zeker niet overbodig zijn. De mogelijkheid
hiertoe ligt voor het grijpen.
Een radiotoestel — rywiel — keukenultrustlng — nationaal ontbijtlaken
— kistje sigaren — vulpenhouder (met gouden pen) — schlldery —
haardfauteuil — een doos fondant — tafelkleed — schemerlamp — haard★
bankje — tydschriftenbakje — schoenen — brilmontuur met glazen
handdynamo — handschoenen — kettingkast — 10 gulden — verzetsboeken — rijwielbuitenband — electr. strijkijzers — bontmof — vulpotloden
— zakdoeken — kamerplanten — flessen wijn — pond koffie — worsten
— gummikruiken — padvindersmessen.
Dit zijn artikelen, die gij zonder in Uw beurs te moeten tasten gratis thuis bezorgd
kunt krijgen, wanneer ge slechts twee eenvoudige opdrachten vervuld.
Twee eenvoudige dingen? — JA!
De honderden goede oplossingen van onze Nieuwjaarsprijsvraag leveren duidelijk het
bewijs, dat onze opgave niet te zwaar is.
Deze opgave luidt: Lost de prijsvraag op en zendt de oplossing met een nieuwe
abonné in vóór 31 JANUARI aan het bureau van ons blad.
Daarvoor is een dikke portemonnaie dus geheel overbodig.
Door het grote aantal beschikbare prijzen is de kans op het winnen van een prijs
ook groot.
BENUT DEZE KANS VOOR HET TE LAAT IS!
J

Oc Utrechtse KP-crs hebben zo oaderhand een reputatie gekregen op het gebied van het organiseren van reünies.
Ze zetten dit jaar ook weer goed in. Er
wordt n.1. op Woensdag 28 Januari a.s.
een feestavond georganiseerd in het gehouw ..TRIANON", Oude Gracht.
(Aanvang 8 uur), ^
Alle punten van het programma mogen
aiet worden gepubliceerd; er moeten verrassingen blijven. Doch een enkele greep
mogen wij uit de variatie van hetgeen
men de KP-ers wil aanbieden, wel doen.
Oaar gaan we danj
Medewerking verlenen: de Chr. Muziekvereniging ,,De Bazuin"; de Toneel- en
Ontspanningsgroep ,,De Volharding" (uit
Zaandam); de meisjes-balletgroep o.l.v.
Bep Suurland en declamatie van Mevr.
Zaadnoorddijk.
Oe beschikbare ruimte laat geen mogelijkheid uitvoeriger bij deze feestavond
stil te staan. We kunnen echter nog
mededelen, dat de avond alleen zal kunnen slagen, wanneer niemand verstek laat
gaan. Noteert U de datum?
Wc moeten er allen komen 11
Kaarten kunnen worden besteld aan het
Secretariaat: Frcd. Hendrikstraat 51, Utr.
(telefoon 19280).

ZO...
DOET MEN NIET!
Vooe een verzctstentoonstclling, die kort
ia de bevrijding in Amersfoort is geaouden, zijn enige illegale curiositeiten
aeschikbaar gesteld, die tot op de huidige dag niet aan de rechthebbende
eigenaren zijn teruggegeven.
Hlet" betreft een elcctrisch kacheltje,
waarin een radio was gemonteerd, en
>en kist met diverse vervalsingen (stcmaels, papieren, persoonsbewijzen etc.).
Oeze goederen zijn na gebruik in Amcrsoort, in goed vertrouwen afgestaan voor
>en tentoonstelling, die kort daarop te
Hilversum werd gehouden. Alle naspodngen hebben tot nu toe gefaald en
niemand weet, waar dit materiaal is
gebleven.
Dit is een onbegrijpelijke zaak, die in
oud-illegale kringen niet zou worden
verwacht.
De eigenaren zullen het bijzonder op
prijs stellen, hun inzendingen terug te
mogen ontvangen. Zij verzoeken allen,
die hierover nadere inlichtingen zouden
kunnen geven, zich tot het volgende
adres te wenden:
G. G. Veenendaal Jr., Hof 7, Amersfoort.

Advertentie Kabriek
Plotseling nam de Heere tot Zich
n Zijn Heerlijkheid onze lieve
Dochter, Vrouw en Moeder
TRIJNTJE BIESHEUVEL
(n de ouderdom van bijna 55 jaar.
Wie haar gekend hebben weten wat
wij in haar missen.
Wed. J. Biesheuvcl-Dockes.
H. A. v. d. Munnik.
Truus en Jannie.
Groningen, 14 Januari 1948.
Brugstraat 27.

Bij De Maatschappij Wegenbouw NI

Wevers
en andere

Stationsstraat 2 — Utrecht
Tcxticlvakarbciders

kunneü geplaatst worden:

kunnen geplaatst worden bij de

Het behaagde den Almachtige in Zijn
eeuwige Heerlijkheid, na een lang
:n geduldig gedragen lijden, in volle
vrede op te nemen, onze lieve en
zorgvolle Man. Vader, Zoon,
Schoonzoon, Broeder, Zwager en
Oom.
JACOB VAN DEN HUL
(Radio Kees)
in den ouderdom van ruim 40 jaren.
Jesaja 43 : 2.
,, Wanneer gij zult gaan door het
water. Ik zal bij U zijn. en door
de rivieren, zij zullen U niet ovcroverstromen; wanneer gij door het
vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal U niet
aansteken."
E. G. v. d. Hul-Baerends.
Aalt Jouk.
Paul Johanncs.
Jacoba Margaretha Gouke
en familie.
Hilversum, 15 Januari 1948.
Kastanjelaan 10.
Liever geen bloemen en geen bezoek.
De begrafenis heeft plaats gehad op
Maandag 19 Januari op de Noorder
Begraafplaats te Hilversum.

^

HETAUDRAAItllS
Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN
KETELMAKERS

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND

SMEDEN
AUTO-en DIESELMONTEURS

WORDT U BINNENKORT
GEDEMOBILISEERD?

Eieren STOOM- en MOTOR-

praten op

WALSMACHINISTEN

afdeling

VERSCHURE
& Co's
SCHEEPSWERF EN MACHINE-FABRIEK N.V.
Meeuwenlaan 70
—
Amsterdam-Noord

Wie wil ex-i legale werker, tevens
oorlogsslachtoffer, wiens kofferschrijfmachine door de S.D. werd
vernield, helpen aan een goede
koffezschrijfmachine ? De vernielde schrijfmachine is nog aanwezig. Brieven onder nr. 564 aan het
bureau van dit blad.
Gevraagd te Amsterdam in klein
gezin (man en vrouw) P. G. hulp
in de huishouding tegen, vergoeding van kost en inwoning.
Br. ond, nr. 570 a.h. bur. v.d. blad.

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden:
DRAAIERS
BANKWERKERS
VORMERS
CONSTRUCTIEWERKERS
Gelegenheid tot algemene ontwikkeling door veelzijdige
werkkring in onze Machinefabriek, Uzer- en Metaalgieterij
of Constructiewerkplaats. Goede verdienstel U kunt nu
reeds schrlftel. of mondelinge sollicitaties bij ons Indienen.
N.V. Kon. Nederlandse Machinefabriek
BEGEMANN
HELMOND

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan
de administratie van „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152.
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen
kunnen deze bon voor zichzelf benutten.
Naam..
Adres..
Plaats

•

•

Provincie

—

Ingang abonnement
Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bi] aanbieding van een postkwltantle betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichllng
Doorhalen wat niet verlangd wordt.)

WIJ VRAGEN:
A.
Flink jong persoon, mnl. of vr.,
voor administratie en boekhouding:
bij gebleken geschiktheid goede
vooruitzichten, zelfst. werkkring.
B.
Vakbekwaam stoffeerder en
halfwas. Vast werk. Persoonl.
of schriftel. sollicitaties met bijzonderheden, verl. salaris enz. aan:
TOB Y's Woninginrichting N.V.
WORMERVEER
tel. 81273

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN.
*
''
'' AMSTERDAM-C,
SINGEL 281 - TELEFOON 32239

Ek Strijkijzer f 12.met 1 jaar volle garantie.

PEilOeiEKEi EN
HANDELSDRUKWERK

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,
A. LUIK staat altijd

N.V. RAKONA
GINNEKENSTRAAT 61
BREDA
TEL. 9683
Verzending door geheel
Nederland.

Advertentie-cliché's,
is/oÜ en

voor U klaar.
♦
Luik's transportonderneming
Zaandijk
Tel. 81994

DE BOER & VINK
ZAANDIJK
TEL. 81085

tS
9
S

t
Q

No. 4
4. AARGANG

Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-SHchHng.
GEMEENSCHAP OOD-XLLEGALE WERKERS NEDERLAND
30 Januari 1948

'mmr
LANDELIJKE ORG. VOOR HOLP AAN ONDERDPIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN
Losse nummers 20 cent

Wanneer je, na een
verblijf van bijna
twee jaar in de
ZE GINGEN
OMDAT HET
MOEST
Oost, terugkeert in Nederland, sta je, om een
door Ds. J. D. KOERS, Vlooipredikani
mariniersuitdrukking te geAls er iets niet klopt, of als er iets niet geklopt heeft
bruiken, wel even met je oren te klapperen, als een
bieden van Java en Sumatra w waarlijk hun schuld
niet onbekend zakenman je de vraag stelt of je met
in het verleden, doen wij goed de fout niet te ver
niet en kan men hen niet. verwijten.
van ons zelf te zoeken. Is niet één van de eerste
de mariniers nu altijd gevaren hebt of dat je ook
Men kan slechts de, grootste bewondering hebben
dingen, die een militair VSn zijn volk mag verwachvoor de geweldige zelfbeheersing en discipline, zoals
nog iets gemerkt hebt van de gevechten met de
ten, dat dit volk hem van alle kanten laat merken,
extremisten op het land. Je vraagt je af hoe het modeze openbaar werd* in de lange perioden van wachten en nog eens wachten, toen elk uitzicht ontbrak,
dat het achter hem staat.
gelijk is dat iemand, van wie men toch veronderstelNiemand mene, dat een militair zich voor eigen pletoen men niet begreep waar het naar toe moest, toen
len mag, dat hij dagelijks zijn krant leest, zo onwezier in de waagschaal stelt. Hij doet het, omdat het
tend kan zijn. Je eerste conclusie is, dat je bepaald
men gedwongen was tot niets doen, toen eenzaammet een zeer dom mens te doen hebt. Maar spoedig
moet. Ik weet wel, dat er mensen zijn, die nu schamheid en verveling hen als verscheurende beesten omgenoeg merk je, dat deze conclusie er volkomen
per op zullen merken, dat niemand een oorlogsvrijringden.
naast is.
williger heeft gezégd, dat hij naar Indië moest gaan.
Vele waren de ogenblikken, w jarop de tanden met
Na mijn verlof heb ik tamelijk veel gereisd en heel
Zulke mensen waren er in de bezettingstijd ook.
extra kracht op elkaar moesten worden gehouden.
wat treingesprekken gevoerd. Mede door mijn uniZe hadden slechts een smalende en quasi zeer verIk zie hen nog staan, met verbeten gezichten, star
form ging het practisch altijd over de Marine en
standelijke glimlach over voor de „dwaze heethoofvoor zich uitkijkend, vlak voor een rouwdienst in
de Darmokapel, straks boven op eec truck achter de
den", die zo gek waren om in de ondergrondse strijd
Indië. Als ik dan vertelde, dat ik bij de Marinierslijkwagen, die, een majt naar zijn laatste rustplaats
tegen de Duitsers hun leven te riskeren. En ze voebrigade werkzaam was geweest, bleek mij hoe ontlen er meer voor om voor al deze „gederailleerde knabrengt.
stellend weinig de doorsnee Nederlander van zijn
pen" neurologische en psychiafrische klinieken te laten
strijdkrachten afweet en hoe weinig men op de hoogIk lees aan het graf het slot van Romeinen 8:
„Wat zullen wij van deze dingen zeggen?" Deze
bouwen dan dat zij hen in de burgermaatschappij met
te is van hun verrichtingen en prestaties.
open armen zouden ontvangen. Hun grootste rem zou
vraag brand in veler hart. Men begrijpt het niet
Voor sommige mensen is dit een verblijdend verschijnsel. Met een zekere trots verklaren zij, dat deze
wellicht zijn dat die klinieken geld kosten en re
meer. Zelf niets doen
en ondertussen moet er
onkunde toch wel het beste bewijs is, dat de grote
moeten al zo veel belasting betalen
telkens weer een graf gedolven. Voelen deze manmeerderheid van ons volk niets moet hebben van al
Ik zeg nog eens: omdat het moest, zijn onze mannen
nen nu ook het geweldige van wat er volgt in de
en onze zonen naar Indië gegaan. De regering heeft
Romeinenbrief; „In dit alles zijn wij meer dan overdat militaire gedoe, dat wel bij een Duitser maar niet
bij een Nederlander past. Ik weet niet hoeveel Nehen niet gedwongen. God zij dank, dat het niet nowinnaars door Hem die ons heeft liefgehad"?
derlanders deze mening delen, maar het zal ieder
dig was. Want dat betekent in ieder geval, dat er
Wat is er gevochten
tot bloedens toe om in
duidelijk zijn, dat een dergelijke onverschillige houdeze verwarring en verbijstering niet ondev te gaan!
in ons Nederlandse volk nog kernen zijn, üe iets
ding ten opzichte van ons leger, onze jongens niet
En natuurlijk, er zijn verliezen geleden, soms ernstige
over hebben voor het Rijk en de ^volken daarvan.
ten goede komt.
verliezen.
*
En nu zeg ik het nog heel zacht. Men behoeft waarMaar hopeloos was het niet.
\\7ie praat hier over avonturisme en uit het lood
lijk niet militairistisch te zijn of er een Duitse menUit het vérlies kwam soms wonderbaarlijke win#,.. .1
* * geslagen mensen? Ik heb ze meegemaakt van
taliteit op na te houden om mee te leven met ,,onze
dag tot dag en ik heb ze gezien in de critieke ogenjongens over zee". Wie hen in de steek laat of in
blikken en ik kan u zeggen, bij alle gebreken en teT k denk nog aan iets anders, aan het moment, wa-v
een lauw en verachtelijk indifferentisme aan hun dakortkomingen, die zich ook bij hen openbaarden, (en
I op werd medegedeeld, dat een voorgenomen acde
den voorbij gaat, heeft de verradersdolk in zijn handat is zo vreemd toch niet?), dat bet hele Nederniet
zou doorgaan.
den.
landse vofk en daarbij de volken van Indië, hoogst
Nooit zal ik vergeten met welk een enthousiasme
Het merkwaardige is, dat de gesignaleerde onverdankbaar mogen zijn, voor wat deze mensen in de
men zich gereed maakte, toen het lang verbeide uur
schilligheid overigens geen beletsel vormt om met
Oost hebben verricht. En dat er op het ogenblik
van ingrijpen scheen aangebroken. De stemming,
grote luidruchtigheid zijn mening te uiten over zanog steeds geen vrede en rust heerst in de wijde gemaanden lang reeds ver onder nul, laaide hoog op.
ken, die ten nauwste samenhangen met de taak, die
Eindelijk mochten ze dan zich zelf geven voor het
ons leger in Indië verricht. Is het misschien toch
doel, waartoe ze gekomen waren.
waar, dat een groot deel van ons volk meer geToen alles tot in de puntjes geregeld en ieder reisïnteresseerd is bij coupons en dividend, bij koffie en
vaardig was, kwam plotseling het bericht, dat de
thee, bij rijst en .specerijen?
Hoe gaai
/
actie niet doorging.
De houding van ons volk was in Indië nog wel
uwe
jwetvct
„di
Ik had, het slechte nieuws al gehoord en heb bij de
eens het onderwerp van gesprek. Daar kon men
algemene bekendmaking slechts gekeken naar de gede wonderlijkste verhalen Over horen. Maar door
zichten van de mariniers. Eerlijk gezegd, was ik een
allerlei acties van thuisfronten en soortgelijke instanbeetje bang voor de reactie! Zouden ze dit wel
naar Indië ?
ties kreeg men toch de indruk dat de belangstelling
kunnen verwerken?
van het Nederlandse volk voor de strijdkrachten in
Men had het moeten zien. Een enkele vreesachtige
Indië met de dag toenam.
Dat kaa op twee manieren: over ZEE en door de LUCHT.
keek opgelucht, maar de grote meerderheid hield de
Wie, zoals ik, met N deze mening thuisvaart, moet
Sturen we het blad per ZEEPOST naar onze jongens, dan
tanden op elkaar. Ik was diep ontroerd en tegelijk
echter niet in treinen gaan reizen. Want de belangberekenen wc niets meer dan wat een abonné in Holland
grotelijks verbaasd over de geweldige geestkracht,
stelling moge groeiende zijn, zolang een groot deel
betaalt. Geen extra port, geen extra verzendkosten; gewoon
die hier openbaar werd.
van ons volk in onkunde verkeert over de verrichf 1.50 per kwartaal. Het enige nadeel van de ZEEPOST is
de tijdsduur. Het duurt minstens zes weken voordat ons blad
Er was een klap gevallen, maar het moreel was niet
tingen van zijn eigen zonen, is en blijft het een
in Indië zwerft.
gebroken.
droevig geheel.
Zelfs de vrees, dat het nu 's avonds wel een bende
En het is zo nodig, dat ons volk dit zo langzamerWe gunnen de krant ook per LUCHTPOST verzenden. Dat
zou worden in de stad, werd volkomen beschaamd.
gaat heel wat vlugger. Slechts enkele dagen, nadat U het
hand eens goed leert inzien.
..Kraakjc"
en
,,De
ogen
open"
gelezen
hebt,
weet
Uw
zoon,
Het was zelfs bijzonder rustig, „geen spatje pijn",
*
Uw man of Uw verloofde in Indië ook reeds, wie en wat
om zo te zeggen.
er alzo in de wereld rondzwerft.
Het is nu reeds meer dan twee jaar geleden dat
Toen enkele weken later het plan tot ingrijpen wél
De luchtpost mag niet als drukwerk worden verzonden. We
de eersten naar Indië vertrokken. De meesten
moeten er dus brieven van maken. Elke ..Zwerver" wordt tot
werkelijkheid werd, was het enthousiasme weer even
gingen daarmee een onbekende toekomst tegemoet.
twee brieven gemaakt, omdat het blad te zwaar is om als
groot. Op de landingsboot, die ons naar het doel
één brief verzonden te worden. Hier zijn dus extra kosten
Het zal altijd moeilijk blijven om vast te stellen, welbracht, kon ik geen enkele marinier ontdekken, die
aan verbonden. Wij moeten deze kosten in rekening brengen.
ke motieven hen precies hebben geleid. Als iemand
niet mee wou. Er was bij velen slechts één angst,
De prijs van een LUCHTPOST-abonnement wordt f 4.50 per
zegt, dat hier en daar de zucht naar avontuur de
kwartaal.
n.1.
dat op het laatste moment de geschiedenis zich
gemoederen bewoog, of dat de begeerte naar verKunt U het geld ervoor missen? Ge ziflt het er o.i. graag
zou
herhalen en het ook nu weer niet door zou
voor
over
hebben.
Het
is
van
groot
belang,
dat
Uw
zoon.
Uw
andering sommigen heeft geleid, dan zal ik dat zeker
gaan.
man of Uw verloofde op de hoogte blijft van de dingen,
niet tegenspreken. Maar het is wel heel simpel en
die gij zelf met interesse volgt.
Gelukkig ging het wel door en met de grootst mobovendien heel onrechtvaardig om in deze te geneVoor hen, die nog geen Indië-abonncment hebben afgesloten,
gelijke toewijding heeft men zich van zijn taak geis op de achterpagina een invulformulier opgenomen,
raliseren.
kweten, onverbiddelijk tegenover ieder, die orde en
Een zeer groot aantal wist drommels goed waar het
BETALING. Het abonnementsgeld moet in elk geval in Nederrust wilde verstoren, tegemoetkomend en vriendelijk
om te doen was. Als zij teleurgesteld terugkomen,
land worden betaald. De administratie van ons blad moet
tegenover allen, die in vrede hun land wilden bedus steeds over een adres in Holland beschikken. Op dit
dan is dat zeker niet, omdat zij met valse inbeeldinwonen.
adres
wordt
periodiek
de
kwitantie
gepresenteerd,
tenzij
men
gen zijn vertrokken. En dan kan men zich hier in
bijtijds per giro afrekent.
Nederland niet van hen afmaken met een goedkope
U kent nu de verschiflendc mogelijkheden. Wij garanderen U
een goede verzorging en schenken steeds aan dit onderwerp
verwijzing naar hun „stom avonturisme", of hun
Nederland kan trots zijn op zijn mannen en zonen.
bijzondere
aandacht.
„door de oorlog verwrongen psychische gesteldheid".
Moge het blijken; straks, als zij, na volbrachte taak,
(Voor opgave van Indië-abonnementen zie men de BON op
Zeker, wij moeten de zaken nuchter bekijken. En we
kloppen aan de poort van de burgermaatschappij en
pëgina 8).
mogen onze mannen, die naar Indië zijn gegaan, niet
nu, in een hartelijk medeleven en een warme belangIdealiseren. Daar is niemand mee gebaat. Maar we
stelling. Ze hebben er recht op en ze zijn het ook
mogen hen geen onrecht doen.
waard!

BOLSJEWISTISCHE PLANOLOGIE
De calculaties van het Kremlin
bij het uitbreken van de
tweede wereldoorlog.
:
,
X
Het schema van de bohjewisering
der onder de voet gelopen landen.
Toen de machthebbers ^n het Kremlin bij het
uitbreken van de oorlog in Europa in 1939
nog over de "wereldkaart gebogen zaten en hun
plannen nog aan 't uitbroeden waren, marcheerden
reeds de Duitse Soldaten op de cadans van bet, uit
de natiOTaal^ociafetischc machtshelustigbekl en
machtsbeneveldheid voortgesproten soldatenlied: ,,Hcute gehort uns Deutschland, Morgen die ganze Weit".
Steïin Tal dat liedje toen misschien ook wel eens in
de radio gehoord hebben, misschien er de tekst wel
eens van gelezen hebben. Het moet hem ongetwijfeld
hebben ontroerd, hoe twee verwante zielen één. gedachte hadden. Want wat Hitier zich in zijn wensdromen voor de ogen toverde, is ongetwijfeld Stalins heetst verlangen: Thans behoort mij Rusland,
morgen de gehele wereld.
Maar Stalin is realist genoeg om te beseffen, dat
zulk een geweldig doel slechts met geduld en overleg en in étappen te bereiken is. Jaren tevoren had
hij bet al eens op een KominteTnvérgadcrmg gezegd:
Partijgenoten, weest geduldig. De wereldTeviolntie
laat zich niet "verhaasten. Wij moeten wachten, tot
de bourgeois-wereld zijn tweede wereldoorlog voert.
Dan is ons ogenblik aangebroken.
De rode vlaggetjes werden mtgezeü
Nu was er die lange voorziene oorlog. Het moment
voor de start van de bolsjewistische opmars. De
overrompelende Duitse successen in Polen verhaastten de beslissingen. De strategen zetten de rode
vlaggetjes uit
Letland, Estland, Lïthauem. Gallicië en Bessarabië
waren tot 1917 integrerende delen van het Czareurijk. Wel waren zij op grond vaa bet zclfbestemmingsrecbt der volkeren na /ie eerste wereldoorlog
zelfstandige staten geworden of, gelijk Bessarabie tot

3£l
de wereld
tand

De Aavst-crdaHhse gefaecnteraad nam dezer dagen een
jréuwe verondening betreffende de ütrijd tegen de zwarte
ixandel aan, die a.v. luidt:
„Het is verboden, op of aan openbare wegen of markten
zich heen en weer te bewegen, of zich enige tijd achtcr«en, ter beoordclrng vim de polifcic, op dezelid'' plaats op
it* houden..
_,
(AJSLP.)
Het wordt «r niet plezieriger op in Amsterdam
voor onze'jonge mensen. Hoe gaat dat, niet waar?
Je maakt een afspraakje met „haar" en moet dan
wel eens „een ogenblikje" geduld oefenen^ Nu kun
je rustig je tijd afwachten, je kunt ook wat ,,ijsberen", maar in beide gevallen loop je kans, dat
de Politie je in de kraag grijpt als verdacht van
zwarte handel. Komt het meisje wel, dan kun je, je
misschien nog vrijpledten, maar laat ze ,,verstek
gaan, ddn sta je in dubbele zin Jin de kou' .
Gistermiddag* om 4 uur meerde aan de steiger van (ie Mij.
,,Nederland" de ..Nieuw-liollaiuJ". die het eerste flrotc
contingent gedemobiliseerde militairen uit Indië naar het
vaderland heeft gebracht.
(Nwe Prov. Gron. Crt.).
Dappere kerels, die Landwachters. Eerst hebben
vijl jaar tegen plutocraten en bolsjewisten
gevochten, toen nog twee jaar in ïndiê. Maar nu
worden ^ze dan eindelijk gedemobiliseerd.
Nou, eerlijk gezegd, "t werd toch tijd, niet?
♦
Aan de snelweg 's-Gravenhage—Utrecht zal dezer dagen
bet eerste benzinelaadstation in gebruik worden gesteld. Het
nieuwe snufje van dit station is niet, dat 't 's nachts geakrt-en is. ra aar dat in de telefooncel, waar de E.fi-B.O.. etc.
Vag worden aanjjevxaagd, eveneens blikken met benzine
wOTden geplaatst. Deze kunnen door gestrande automdbilisten worden gebruikt. De blfkken" zijn voorzien v-an een
label, waarop aan de verbruiker wordt verzocht de kasten
te fiireren en het bdik terug te zenden. Van de houding vgp
het publiek zal bet afhangen of deze proefneming zal' slagen
cn misschien bestendigd kan worden.
(Dagblad van het Noorden).
Wij vrezen het ergste van zo'n proefneming.
Dat hetekeni: onherroepelijk het einde van een
mooi Nederlands spreekwoord. „Zonder blikken
of blozen" zeiden -we tot nu toe. Dat wordt straks
natuurlijk „Met blikken ea zonder blozen'.
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het moederland teruggekeerd, maar dat zou Sovjet
Rusland niet verhinderen, die landen bij de eerste
de beste gelegenheid weer op te slokken. Finland
was een lastiger probleem. Ook dat land vormde
in een personele unie tot 1917 een deel van het Russische Rijk, maar hier moest met de sterke Amerikaanse relaties en westerse sympathieën rekening
gehouden wordèn. Desahaiettemui, ook Finland zou
de bolsjewistische hand ter gelegener tijd wat te doen
vinden.
Daar zweefden de gedachten vanzelf naar het
eeuwig-vijandige buurland Polen. Voorzichtig, voorzichtig, gezien de reiaties met Frankrijk en Engeland,
maar nu de Duitsers het land dreigden in te palmen kon er gevoegelijk handelend worden opgetreden.
De gedachten zweefden verder: de Balkan, de Slavische volkeren, altijd de zorgen- en troetelkinderen van het Czarenrijk geweest. Hoop van de toekomst. En wie weet
in de toekomst
Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-SIovakije
nog meer;
Frankrijk, Italië om tenslotte Franco-Spanje revanche te geven voor 1936.
Jtriste calcainties.
Dit is een retroprospectieve beschouwing, maar men
kan uit de ontwikkeling der geschiedenis Van de
laatste jaren, uit het systematische .optreden van het
Kremlin, in de tot nog toe onder zijn overheersing
gekomen Europese landen en de maar al te duidelijk
blijfcende, heimelijke bedoelingen voor de toekomst,
duidelijk aflezen, dat de calculaties een dergelijke
loop van zaken hebben verdisconteerd.
Eerst beleefden we de Russische overval op Finland
roet ak voornaamste doel de 'verovering van strategische posities «op Fins territoir. Slechts de positieve démarches der Verenigde Staten redden Finland,
ook na de tweede Fins-Russische oorlog, voor een
definitieve berinlijving in het Sovjet-Russische staatsverhand.
Daarna werden Estland, Letland en Lithauen onder
de voet gelopen. Hier legde Moskou zich .geen beperkingen op en deze landen werden zonder meer in
de LLS-SJR. ingelijfd, met al de rampzalige gevolgenvan dien.
Bij de spanningen van die dagen, bij de aan de zijde
van de westerse mogendheden nog heersende onzekerheid over de definitieve frontvorming en vooral
met het niet-aanvalsverdrag roet Duitsland in de hand,
dat Duitse tussenkomst volkomen buitensloot zag het
Kremlin de kans schoon, nu meteen ook Roemenië
onder druk te zetten en het te bewegen tot „vrijwillige" afstand van Bessarabië. zodat niet de Djnestr
meer de grens was, maar de westrand dezer historisch,
demografisch en cultureel tot de Balkan behorende
landstreek.
Het ongelukkige Poleit.
De Duitse inval in Polen bracht daarenboven de
meevaller, onder het motief van de Poolse bevolking
,,in bescherming" te moeten nemen, een omvangrijk
deel van dit oude Russische wingewest te bezetten.
Alle tekenen wijzen er op dat, indien later niet de
Duitse aanval op Sovjet-Rusland ware gevolgd, dit
stuk van Polen toen reeds eenvoudig in de II.S.S.R.
ware opgegaan. De methodiek der bolsjewisering
daar, toen onmiddellijk toegepast, de massa-deportatie
van soldaten en burgers, de likwidatie van ontelbare
personen, welke de bolsjewisering en russificatie wel
eens in de weg konden staan, tonen aan, dat Polen
niet anders werd beschouwd en behandeld dan de
vermoorde Bakische Staten, Trouwens. . de definitieve jnlfjving van Oost-Polen in de U.S.S.R. na de
Duitse capitulatie, bewijst afdoende van welke soort
de „bescherming" was, welke Sovjet Rusland in
1939 de Oost-Polen wilde verlenen,
In de geweldige dimensies van de daarop gevolgde
Duits-Sovjet-Russische oorlog, zijn met wisselend
succes de legers wederom over al deze landen gerold, ^totdat de Duitsers op de knieën werden gedrongen en het Rode Leger kon doordringen door
heel de Balkan tot Linz in Oostenrijk, tot Praag en
tot de Elke.
Een profetische blik.
Keren we nu terug tot ons uitgangspunt, de in December '44 verschenen beschouwingen van de Lithause politicus. Hij blijkt geen brood-etend profeet te
zijn geweest. Hij heeft dit alles tevoren zien gebeuren, Hij beschreef ook het schema volgens hetwelk
het Kremlin de successen van bet Rode Leger zou
exploiteren ten bate van de Twee-eenheid, bet holsjewistisrae en het pan-slavisroe. Hij onthulde aan
de hand van de eigen geschriften en uitlatingèn van
het Kremlin het uiteindelijke , doel: de stichting van
een Sovjet-Europa, ja zelfs van een Sov'jet-EuroAzië. Maar, zo stelde hij somber vast, ofschoon wij
dat aMes weten, ofschoon wij het programma punt
voor punt zullen zien afwerken, zullen wij het, .als
waren wij fatalisten, laten gebeuren, gebiologeerd
als wij zijn door de spookachtige dreiging, beangst
als wij zijn voor de het menselijk begrip te boven
gaande terreur, argeloos als wij zijn tegenover deze
wo)f, die zich zo gemakkelijk in een lamsvacht weet
te hullen, maar bovenal zorgeloos als we zijn, omdat
we het hopen en daarom ook denken, dat het zo'n
vaart niet xal lopen
C. H.
(Wordt vervolgd).
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DIPLOMATISCH.
Een lezer uit Wilrijk (België) schrijft ons naar aanleiding van een in ons nurmner van 19 November
194.7 geplaatste „Were Di" over de wenselijkheid
van een sluiting der benzinetankstations op Zondag, omdat op Zondagen toch haast alleen Belgen,
hier mogen rondtoeren en dan hun zwarte guldens
opmaken:
„Dat gaat dus tegen de Belgen.
Maar
hebt U zich wel eens afgevraagd wat
die duizenden Nederlanders hier in België dagelijks (en al van de bevrijding af) kopen met
voor 99% van hun zwarte Belgische franken?
Dat is fantastisch!
Ziet Antwerpen, Mechelen, Brussel, Namen,
Luik, enz., enz., elke dag en ziet hoe overal en
nergens, hier met zwart geld gekochte goederen
•worden weggemoffeld. Had deze zomer de kost
eens gezien, Luxemburg enz. enz.
Stelt U zich nu eens voor dat de Belgen, en
met veel meer reden dan de Hollanders kunnen
doen, omdat hetgeen hier door de Hollanders
met zwart geld gekocht diverse malen een veelvoud is van hetgeen de Belgen in Nederland
met zwart geld zouden kopen, gingen zeggen:
Laten wij de winkels voor Hollanders verbieden,
wént onze deviezen vliegen met honderdduizenden de grens over!
Hoewel U in feite gelijk heeft, meen ik wel
dat Uw opmerking niet erg diplomatisch is geweest."
.— Dit gaat niet tegen de Belgen, maar tegen de
smokkelaars, zowel de Nederlandse als de Belgische.
Zwarte Belgische franken in handen van Nederlanders en zwarte Nederlandse guldens in handen
van Belgen zijn beiden resultaten van smokkeltiansacties. Een sluiting van de winkels in België voce
de Nederlandse smokkelaars zou dus ook cte Nederlandse deviezenpositie slechts kunnen versterken.
Gaat alstublieft Uw gang.
PECH.
De Nederlandse collaborateurs hebben pech gehad.
De Duitsers, die gewoon waren op alle leveranties
aan de Duitsers een soort belasting te heffen van
één per Tnille, hebben hiervan nauwkeurig boek gehonden onder vermelding van de namen der leveranciers. De Zentral AuftragsteTe in Den Haag verzamelde deze gegevens en zo kon het gebeuren, dat
een lange lijst met namen van collaborateurs in handen viel van de Bijzondere Rechtsplegmg. die aan
de band van de vermelde bedragen nauwkeurig kan
becijferen, welke omvang de leveranties of de bewezen diensten hébben gehad.
— Ofschoon het Bijzonder Gerechtshof zich alleen
met de zwaarste gevallen t>ezig houdt en de licrcte
gevallen niet zullen worden berecht, vallen deze
laatste onhemaepelijk in handen van de fiscus, van
wie niet verwacht kan worden, dat hij bepaald
zachtzinnig zal optreden.
*
NOG NIETS GELEERD.
De Duitse advocaten, die in Neurenberg de vorlcgsmlsdadigers verdedigen, leggen een steeds grotere
brutaliteit aan de dag: zij protesteren en provoceren tegen het oproepen van een bepaald aantal getuigen door het Hof en gaan daarin, naar bet Vrije
Volk weet te melden, zover, dat het Hof hen de zaal
heeft moeten uitwijzen.
Beledigd door deze uitwijzing Van één hunner door
de Amerikaanse rechters, hebben toen ahen de zaal
verlaten.
Thans zitten zij in een cel vlak naast hun cliënten,
maar m een verklaring hebben zij gezegd, dat htm
onrecht is aangedaan.
.— Het moeten kennelijk sterke benen zijn, die de
weelde van een democratische vrijheid kunnen dragen.
OPENBARE LES.
De scheidende «ecretaris-generaa! van het ministerie
van buitenlandse zaken heeft er de departementsambtenaren in zijn afscheidsspeech op gewezen, dat
de positie van de secretaris-generaal niet te vergelijken is met die van de chef van de generale staf,
maar met die van de chauffeur van de minister: de
chauffeur verzorgt de wagen, maar de minister bepaalt -waarheen gereden Zal wprden. Ook als er
een muur in de weg schijnt te staan, kan de chauffeur de minister waarschtrwen, maar over diens beslissing behoort niet te worden nagekaart.
In het .departement -bestaat aldus maar één man, en
dat is de minister.
.— Konden alle ambtenaren hun taak zo zien, dan
zou de huidige geheime hij-regering der ambtenaren
inderdaad spoedig verdwenen zijn.

VOOR DE
BOVENSTE
ekett

PLANK ?

fV
„Leed en Lied". — Verzetspoëzie bijeengebracht door P.
de Zeeuw J.G.zn.
Uitg. H. A. van Boftenburg's
boekhandel en uitg.mij., Amsterdam.
„De heerlijkste poëzie komt
dan, wanneer er mensenbloed
vergoten wordt." Dr. A. Kuyper aldus citerend', begint de
samensteller van bovengezijn woord vooraf. Het benoemde bundel verzetspoëzie,
wijs voor de houdbaarheid
van deze stelling is deze verzameling zelf. /Gereedgemaakt
tijdens, de bezetting geeft zij
een keur van de. beste en
meest popuTaire verzetsgedichten.
Uitgegeven ten voordele van een uiterst sympathiek en ons het meest'na aan het'hart liggend
doel, de Stichting 1940—'45, kan het ons alleen
spijten, dat dit werk niets nieuws heeft gebracht.
De samensteller treft hier geen schuld, daar hij
tijdens de bezetting het schoonste, dat hem onder
ogen kwam heeft vergaard. Maar of er momenteel
zon grote behoefte is aan een bundel als deze,
wagen wij te betwijfelen. Er zijn reeds zoveel
bloemlezingen _uit de verzetspoëzie verschenen,
dat deze, die a.h.w. het meest bekend uit al
deze werken in één deel verenigt, ons — het zij
nogmaals gezegdniets nieuws brengt De inhoud is overbekend. Is er iemand, die het aandurft een verzameling onbekende oorlogsgedichten. waaronder ongetwijfeld ook veel goeds te
vinden moet zijn, aan te leggen en uit te gevent
Ondanks dé bezwaren, die wij tegen, deze uitgave
hebben, kunnen wij een ieder, die in het bezit wil
zijn van deze verzetsgedichten, dit werkje van
harte aanbevelen.
Het doel van de uitgave is bet alleen al waard.
„Verlof' door Franz Hoellering — Uitg. Jacob
van Campen te. Amsterdam 1947.
De Duitser, het Nationaal-Socialisme en de oorlog. Zie hier de drie elementen, waaruit Ffanz
Hoellering, een Oostenrijkse journalist, zijn roman
„Verlof" opbouwde. En hij heeft dit gedaan op
een wijze, die ons de confReten, voortkomende
uit het botsen van deze elementen, haarscherp
tekent.
Het is de geschiedenis van een SS-soldaat die
aan het Russische front een kameraad doodschiet en met diens verlofpas' naar Duitsland
terugkeert. Hij vindt dit Duitsland, terug iii een
toestand, die hem alle illusies ontneemt. Zijn
vader en moeder en yerdtere familie zijn tewerkgesteld in de oorlogs-industrie en als hij zijn
meisje wil opzoeken wordt hem verte,ld, dat zij
in de nachtploeg van een munitiefabriek werkt.
Niets van het verlangen, dat hem de hel van het
front deed ontvluchten, wordt vervuld. Het eerste
woord van welkom, dat hem door een vrouw
's avonds Iaat wordt toegeschreeuwd,, is; „Frontzwijn". Zelfs de oude nationaal-socialistische geest
blijkt ver te zoeken, integendeel, er heerst een
stille geest van verzet, die zich soms ontlaadt in
wrange en bittere woorden, gepaard gaande met
een schuwe blik — de Gestapo! —, een geest,
dfe zich op enkele plaatsen demonstreert in het
verbergen van Jodenkinderen,, het luisteren naar
verboden zenders en het verspreiden van opruiende pamfletten.
Hiertegenover staan zij, die nog altijd geloven,
dat de Fübrer eens alles ten goede zal doen
keren. De grote err kleine opportunisten; de
fanatieke nazi, niets en niemand ontziende; de
SS-soldaat Hans, cfie in zich de zekerheid voelt
groeien, dat er voor hem nog maar één bestaan
fs: het front, waar slechts twee mogelijkheden
zijn; doden of gedood worden, èn zijn meisje Leni,
dat van hem houdt, maar weet, dat zij eeuwig
zijn vijand zal zijn, omdat ook zij in de ogen van
een paar vluchtelingen een felle aanklacht en
het leed heeft gelezen.
Zij het niet altijd even duidelijk getekend, in
hun karakter heeft de auteur deze figuren toch
weten te groeperen in situaties, die ons op aannemelijke wijze de Duitser in de oorlog tekenen.
Het mag dan zijn, dat het slot ons niet geheel
bevredigt, dat de vertaling ons hier en daar niet
ge'akki T vcferkomt. dat - ; boek -vrano ■ n H'rter
fs, zonder antwoord op een wanhopige vraag,
dit alles neemt niet weg, dat de eerlijke bedoeling
van de schrijver, om onbevooroordeeld tegenover
het probleem van het Duitse volk te gaan staan,
duidelijk uit zijn werk spreekt, ja een interessant
boek heeft opgeleverd.
KEES

DES

T

IJ

D

S

Naar luid van art. 143 der grondwet, stelt de
Koning in elke provincie een Commissaris
aan, met de uitvoering Zijner bevélen en met
het toezicht op de verrichtingen, der Staten belast.
De provinciale wet en, op haar voetspoor, de bij
Kon. besluit van 27 September 1850 vastgestelde
Instructie duiden de hier bedoelde ambtenaar met
uitdrukkelijke woorden aan als „Commissaris des
Konirigs". Zolang een Koningin de Kroon draagt
spreken wij. krachtens het bepaalde in art. 1 der
wet van 22®Juni 1891 (Stbl. no. 125) van de
„Commissaris der Koningin". De^e titel is sedert de
grondwets-herziening van 1848, naar grondwet, wet
en historie de enig juiste.
De bezettende macht, die in het afgemeen. onze
grondwettelijke en in de historie gewortelde staatsinstellingen terzijde heeft geschoven, brak ook met
de titel ,,Commissaris der Koningin". Zij schonk het
aanzien aan een nieuwe betiteling, die van „Commissaris. der provincie". Dit blijkt niet alleen uit de
bekende Verordening 152/1941^ doch kon reeds
daarvóór uit de verordening van de Rijks Commissaris van 20 Augustus 1940 en — nog eerder — uit
het rondschrijven van de Commissaris der provincie
Naord-Holkmd van 1 Augustus 1940 worden afgeleid.
Terstond na de bevrijding op 5 Mei 1945 werd de
oorspronkelijke en zuiver Nederlandse titelatuur van
„Commissaris der Koningin" wederom in ere berbers teld.
Het is ons bekend, dat ih de eerste tijd na de bevrijding sommige dagbladen zich nog een enkele maal
aan het gebruik van de» aanduiding „Commissaris der
provincie" hebben bezondigd. De redacties dezer
dagbladen hebben zich deswege somtijds een vermanend woord van de zijde van het kabinet van enige
Commissarissen der Koningin moeten laten welgevallen
Sindsdien mag men de kolommen onzer dagbladen,
wat de staatsrechtelijke teframologie op dit punt
betreft, wel als gezuiverd beschouwen.
Kan dit getuigenis van de dagbladen afgelegd worden, het schijnt, dat een onzer departementen van
algemeen besttrar, wat het gebruik ener staatsrechtelijk zuivere terminologie aangaat, twee en een half
jaar na het tijdstip der bevrijding van vreemde smetten nog niet geheel vrij is.
Wij hebben, hier het oog op het Departement van
Oorlog, dat bij, circulaire van 20 November 1947,
.(Afd. B 5, Bur. 1, no. 164), aan verschillende instanties enige medelingen heeft gedaan met betrekking tot het overbrengen der stoffelijke resten van
hier te lande begraven Britse militairen naar En-'
geland of de Dominions. Aan de achterzijde, van
deze circulaire is een verzendlijst opgenomen. Uit
deze verzendlijst — die ook overigens enige merkwaardige fouten bevat — blijkt, dat de bewuste circulaire o.m. is verzonden aan ,.Ieder van de Gom-,
missarissen der Provincie".
Hoewel deze terminologie uiteraard niet kwaad bedoeld is, achten wij haar niettemin, zonder ons aan
overdrijving schuldig te willen maken, niet geheel
en al onbedenkelijk.
Eerbied voor grondwet en wet — ook in -bet gebruik der Nederlandse taai — achten wij één der
voorwaarden voor een terugkeer naar zuivere", vooral Nederlandse, verhoudingen.
In onderscheidene toonaarden heeft men na de bevrijding in ons vaderland gewaarschuwd voor het
voortwoekeren van overblijfselen uit de Duitse tijd.
De door ons gesignaleerde terminologie, zo geruime
tijd na de bevrijding, achten wij een symptoom van
deze voortwoekerfng.
Een syrdptoam, waarop wij op deze plaats in gemoede de vinger hebben willen leggen.
„COLEBRANDER".
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DEVALUATtE.
Mijn levensverzekeringspolis is zoek. De brave agent,
die dat ding klaarblijkelijk moet gebruiken — wie weet
krijg ik binneakoct wel een uitkeriiig — waa, reeds
drie tOcTal aan de deux geweest. Toen gaf bij maar een
aanvraagformulier af voor een duplicaat.
Als ik thuiskom, lees ik direct de kop. Het is de naam
van een algemeen bekende, grote ea solide ma at schappij.
Op de laatste balans stonden grote reserves. Tientallen,
millioencn waarborgen mij, dat ik straks mijn kleine uitkering werkelijk ral ontvangen. Ik prijs mijn ouders,
dat z4 indertijd zo zorgzaam ea solide het geld voor
mij belegd hebben.
Z.O.Z. staat op- de zij4e van het formulier. Ik kees
het automatisch om en schrik
Zijt gij jood in de
zin van de verordening no. 189 / 1940?'" Dan volgt de
toe Lichting' uit art. 4 van die verordenin-g: ,,1. Jood is
een ieder, die uit tenminste drie naar ra's vol joodse
grootouders stamt. 2~ enz. enz."
Even heb ik mij de ogen uitgewreven, maasr bei stond
er inderdaad. Nu, fn 1948, heeft deze algemeen bekende
grote en solide maatschappij- met haar millio en-en-re serves,
het nog steeds niet nodig geacht enkele honderden gui>
'dens te spenderen, aan nieuw drukwerk. Nog steeds loopt
zij met eigen schande te koop. Nog steeds wordt deze.
aanfluiting en beledig-hrg van alle cultmrr en christendom door een geren otn-meerde maatschappij., aan haar
cliënten voorgelegd. Drie jaar na de bevrijding heeft
de directie klaarblijkelijk nog nimmer nagedacht over
de bfaa-m, in dit drukwerk ohs volk aangedaan.
Ik maak mij sterk, dat deze directie zich fel verzetten
zou tegen een evewtucle moaetaiire ittHatie. Maar de
morele devaluatie die uit deze gedragingen blijkt, lijkt
mij nog bedenkelijker.
GEALE,

Weinig tact
of veel barmhartigheid?
Te Breda werd in het atelier van wijlen Paul Windhausen. bekend kunstschilder en leraar aan het Onze
Lieve Vrouwe Lyceum in deze gemeente, een tentoonstelling gehouden van de Brabantse Vrije Kunstenaars.
Paul Windhausen was één dergenen, die bij de beruchte overval der Duitsers op de radiopost der O.D.
op de Vloeiweide werd neergeschoten. In zijn atelier
is tegenwoordig gevestigd de ex-politieke delinquente
Mevrouw Bohnen-Feuser, die n.b. in bet „eervolle"
bezit was van een eigen Duits Veldpostnummer,
De voormalige Gewestelijk Commandant der O.D. —
en als zodanig eveneens voormalig chef van Paul —
de Heer Drs. A. v. d. Poel, hield ter gelegenheid van
deze tentoonstelling een toespraak, waarin hij . stilstond bij de verdiensten van Mevrouw Bohnen, die
zo bereidwillig was haar ruimte (de kunstzaal Bohnen) voor dit doel 14 dagen af te staan.
Deze waarderende woorden werden bovendien nog
bevestigd met de aanbieding van een bouguet bloemen.
Over Paul Windhausen werd niet gerept. Velen hebben zich hieraan, zoals te begrijpen valt, geërgerd.
Een beetje meer tact en gevoel voor oude trouwe kameraden. die vielen in. hun werk voor de vrijheid, is
toch wel gewenst.
'
C. H.
jjS)^ Vaêendafn" teAuq»
Interesseert het de pers nu al. niet meer, als grote
groepen van onze jongens, die er in Indië een paar
zware jaren hebben opzitten, terugkeren?
Wij hebben de aankomst van „De Volendam" bijgewoond en het is ons weer opgevallen, dat het goed
doet, de jongens zélf te horen vertellen over hetgeen
zij hebben meegemaakt. Maar ook viel het ons op,
dat de pers daar geen belangstelling meer voor blijkt
te hebben.
'
Zijn de „Niéuw-Holland" ên de „Grote Beer" premières geweest, die dienden om de krant het aanzien
van „bij-zijn" te geven?
Als we nu ook eens een. beetje aan de jongens zelf
dachten. Zij hebben recht op een goede ontvangst
' en de belangstelling van heel ons volk. Wat maakt
hier politieke gezindheid uit? Nu komen er jonge
kerels terug, die een paar van hun beste jaren hebben doorgebracht onder de moeilijkste omstandigheden. Luister maar naar hun verhalen!
Of heeft het Nederlandse volk niet het recht om te
weten, dat duizenden van zijn jongeren vragen om
opgenomen te warden, in de maatschappij?
„De Volendam" is terug. De plicht om. hoe dan
ook. de demobilisatie te steunen, blijft dringend om
onze aandacht vragen. Daar kan zelfs de pers zich
niet aan onttrekken!
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IV „Dauervernehmung"
Hij loopt op de maat van een krankzinnige
dans, die hij zelf niet hoort
zijn oren
suizen, de angst perst zijn hortend hart
leeg, bloed tegen de rand van zijn droge keel, die
niet meer slikken kan; het gaat beginnen, gaat
beginnen, de kamer waar men hem binnen
stompt stort achteruit, de vloer draait snel onder hem door — hou je overeind, hou je! Niet
vallen! — Hij blijft duizelig staan.
„Setzen Sie sich."
„Ik spreek geen Duits" — stuk van zijn rol, kent
hij van buiten, maar dat geld! Een vuist slaat
zijn adem af en terwijl de pijn tot boven zijn
ogen verschiet, likt hij onhandig bloed.
„Setzen Sie sich" — dezelfde stem, toonhoogte
gelijk. Bloedneus.
Men stampt hem neer in de stoel, eiland van wit
verblindend licht, hel van licht.
Dit was bekend, straks komen de andere dingen
de meeste angst voor zijn nagels.
Achter hem staan de twee Moffen, die hem
haalden. Wanneer hij ze niet hoort, wordt hij zo
bang — twee beelden met vuisten — dat hij omkgkt tegen zijn wil,
„Kopf still!"
„Het bloed spat tegen zijn wang." Je hebt een
flinke bloedneus. We beginnen met een flinke
Niets zeggen. Zijn handen trillen op de stoelleuning; hij tilt de rechterhand op om het bloed af
te vegen, dat jeukt aan zijn kin. De vuist van
het beeld slaat zijn hoofd weg, snauwt iets dat
zo hard klinkt, dat hij het niet verstaat. Licht
is niet heet. De hand achter het bureau geeft een
teken. Hij wil het gezicht zien, maar het. is
slechts een schemerig ovaal met donkerder vlekken voor ogen en mondlijnen, onder de kin niets.
Links achter een groen eiland van de bureaulamp zit een vrouw. Alleen het haar ziet hij duidelijk, goed opgemaakt, platina. In drie maanden
heeft hij zelf zijn haar niet gekamd, maar terwijl hij hierover na probeert te denken — onbegrijpelijk is dit — hoort hij achter zich — hij
trekt de hals in — beweging van de twee: de
beelden achter zijn stoel, figuren op een draaiorgel, schokken om en verdwijnen.
❖
Hij is nu alleen met de stem, vrouw telt
niet mee; kam lenen?
Naam, voornamen, geboortedatum
Hij
dacht rust te hebben, om over andere dinüs
gen na te denken, vooruit te denken, maar
het kan niet. Alles voor de vuist, geen rust.
Eekhoorn in een razend wiel.
„Also Van Dijk
Sie können uns ruhig
alles sagen
" Hiertegen, tegen deze volkomen overtuigde, kalme stem helpt geen
verweer. Hij likt het bloed af, dat ook
achter langs zijn keel warm en dik naar
binnen loopt. Zijn mond is droog; hij kan
bijna niet antwoorden
Het begint, krachten sparen voor later,
dit wordt een lange reis
Maar hij kan
deze welwillende stem geen plezier doen;
„Ik heb vorige keer al alles verteld
"
stoot hij er schor uit.
„Alles ?"
„Ja" — de platinablonde schrijft, 't is niet
die vroegere, toen hij gearresteerd werd....
„Aber Sie werden sich bestimmte Ereignisse doch etwas
eh schèrfer erinnern ?"
„Zeker na deze maanden, na drie maanden
volkomen afzondering, na de nachtelijke
bijzondere controles
" Niet hysterisch
worden.
„Ach
" Nee, dit is niet belangrijk, nietwaar gore rotschoft! Hij bijt zijn woede
neer.
,Haben Sie noch etwas von ihrer Familie
gehört? Briefe von ihrer Mutter
?"
" „Nee."
Stilte
stilte
stilte.
Eindelijk
met een schok
moeder
dood? gearresteerd? ziek? — „Na gut...."
Anders niets.
Anders niets.
Opnieuw komt de bruine stem op hem af,
een eentonige stroom, die zonder haast de lichtgoot afkomt — mond in het donker —. Het
schijnbaar eindeloze geduld, dit haast vriendelijke praten als met een ziek kind, maken hem
onzeker. Hij heeft nu al hoofdpijn van de vuist-
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slagen, maar het bloeden is opgehouden. Wanneer hij antwoordt, voelt hij telkens kleine barsten in de drogende bloedkorst springen. Hij
trekt met zijn bovenlip.
„Bring etwas Wasser."
„Mensch... Mensch" terwijl hij zijn gezicht afbet
en een ogenblik kreunt om de koelte van dit water. „Dies alles war gar nicht nötig gewesen
Sei doch vernünftig
Wenn Sie uns alles
erzahlen
" Scherper: „Ihre Lage ist nicht
ungefahrlich, Herr Van Dijk
"
„Ik heb alles verteld
"
De stem begon opnieuw, maakte jacht op zijn
gedachten, probeerde hem te vangen. Posthoorngalop-trompetten hikken in een steeds sneller
tempo. Tempo-terhpo! Maar we zijn geen beulen.
Herr Van Dijk
Mijn stem is rustig en vraagt
beleefd. Geïnteresseerd beleefd en overredend.
MSAr ze vraagt, Herr Van Dijk.
Aan één stuk door, Herr Van Dijk.
En de steno-typiste schrijft, Herr Van Dijk.
Aan één stuk door, Herr Van Dijk.
En U liegt, Herr Van Dijk.
Aan één stuk door, Herr Van Dijk.
Zijweg
,Ik zei u toch, dat ie hout kwam
kopen
"
Dan beginnen we weer van voren af aan. Hij
moest zich plotseling beheersen om niet te
schreeuwen.
„Sie habe^i zuerst erklart: Van Hapert sei Ihnen
völlig unbekannt"
„Nee
ik heb gezegd: misschien heb ik hem
wel eens ontmoet
"
„Das war eine Lüge
"
„Nee, dat was een uitvlucht."
„Warum?"
Ik kan niet meer. „Warum, warum?" Alle zijwegen lopen dood, alles loopt dood op een muur,
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Het schemert opnieuw,
hierachter ligt mijn waarheid. Tegen de muur,
tegen de muur
de muur van de waarheid.
Dreigender; „Warum ?!"
„Ich habe
ik heb
dat heb ik al verteld.
Ik heb alles al verteld
Alles alles!"

„Wie lange meinen Sie nog weiter zu gehen...?"
Bijna smekend; „Mein Lieber wenn Sie wussten
es gibt noch andere Mittel
"
„U kunt alls met me doen
ik kan alleen de
waarheid maar vertellen
"
„Und diese geheime Nachrichte?"
„Wilde ik naar de politie brengen
Ik ben
zelf van te voren al bij de politie geweest daarvoor
"
„Schade"
de hand tikt met een potlood op
een stuk papier, speels.
„Schade
schade
" — ik kan niet'meer
verder
— telkens zwerven zpn gedachten
weg, ongeordend
hij wil slapen
, de hoofdpijn hamert dof
„Reden Sie doch
Heden Sie doch
"
Buiten werd het licht...... nu werd de wereld
wakker
vrouwen zouden neuriënd het koffiewater opzetten
door heel de stad begon
het stromend zingen in de gasbuizen, het ruisen
van waterkranen
De eenzaamheid maakte
hem plotseling zo ziek, dat hij op wilde staan.
„Sitzen bleiben!" gebood de stem.
Het zou wel afgelopen zijn
zijn cel werd een
paradijs
de stilte van zijn gedachten
Rust...... rust
„Ich liebe unsere Mittel nicht zu sehr
Aber
Sie zwingen uns dazu
Was wollen wlr
machen..
über eine Stunde kommt Herr
Schreieder
Hauptmann Schreieder
Offen
gestanden, er ist mein Genre nicht
Nein
Aber (hysterie van Hitier) Sie werden keinen
Moment Ruhe bekommen ehe Sie alles erzahlt
haben!"
„Ik heb alles verteld»" Gramofoonplaat van laten
maken
„Wer ist Valken?"
Hij was zo moe dat alleen zijn handen even ■
krampten om de stoelleuning.
Waar kenden ze dien van! Valken was niet gearresteerd. Stond ook niet in contact met Van
Hapert. Als Valken gepraat had.
Nerveus: „Ik ken geen Valken
"
„Es gibt ein gewisses Café „Het wapen Van
Holland
"
„Nee
"
Zeer verwonderd: — O, God, wat héb ik
gezegd!? — „Nein?"
„Ik bedoel
"
Messcherp; „Neue Lüge?"
Hardnekkig; „Ik bedoel dat IK dat café
niet ken."
5^
„Nein, anfangs erinnerten Sie sich auch
Van Hapert nicht
"
Mijn God, laat de stem ophouden, het
wordt dag, buiten wordt het dag en dit
is eindeloos. En op elke vraag een antwoord, elke vraag een antwoord. „Reden
Sie!"
Nieuwe por. Doodmoe: „Ik heb alles ver■ teld
"
Dit is het begin. We gaan verder dames
en heren met een foxtrot van Valken
geen rust, geen rust in het Wapen van
Holland. Dat was een tijd! Nooit mee moeten beginnen. Nu te laat.
„Reden Sie
über eine halbe Stunde
kommt Hauptmann Schreieder
Sei
vernünftig, Mensch
"
Niets kan me nog wat schelen
knip
dat licht uit! Kan er niemand anders komen om te ontkennen? Nee, Herr Van
Dijk moet 't zélf doen. Zelf liegen, Herr
Van Dijk, zelf ontkennen, Herr Van Dijk...
het is bijna acht uur. Herr Van Dijk. „Sitzen bleiben!" Zo maken ze je kapot. Hier
kom je niet uit. Nooit meer Nooit
Nooit!
❖
Aflossing voor! We gaan verder. Schreie
der is een schoft met een bril, een
dikke bril met bolle glazen. Daarachter
steken zijn ogen, zwarte puntjes, rattenogen. Stoel uit de kamer! Staan 1
Rechtop staan! Het is een zegen te kunnen staan! Op kousen. Maar 't is een zegen. Het
eerste kwartier. Schreieder is wild. Hij
schreeuwt, wat schreeuwt hij! Hij slaat als hij
niet schreeuwt. Hij slaat 'met een dun latje.
Tikje. Op je hoofd, tikjes op je hoofd, dat hét

nèt pijn doet. Niet meer dan, nèt pijn. Hij heeft
geïnteresseerde oogjes, soms trilt zijn mond,
waarmee hg eens een vrouw kuste. Nu kust hij
niet, maar is aan zijn werk. „Xot vanmiddag",
zei hij. In 't Duits natuurlijk. God, vermoord alle
Duitsers! En hun kinderen. Heeft Schreieder
kinderen? Zeker vermoorden. Ik ben moe. Niet
slaan. Ophouden met tikjes! „Reden, reden,
reden!!!"
Lach niet.
kleine tikjes...... de laatste loodjes
iedereen is nu aan zijn werk. Heb 't ontbijt gemist. Ik heb dorst. Staan blijven. Kop in
de nek! Ook als hij slaat, 't Zijn maar tikjes. Hij
tikt met zijn oogjes. Nee met een latje, dun
ijzeren zwieplatje. Dag latje. En antwoorden.
Natuurlijk antwoorden.
Zelfde vragen.
Zelfde antwoorden. Niet verslappen! Geen moment! Zal wel gauw afgelopen zijn. Als u me
naar m'n cel laat gaan, hoeft God die kinderen
„Wer ist Valken?"
„Ken Valken niet" — ik ken 'm wèl. —
„Jede Woche hat ein gewisser Herr Van
Dijk
", klets maar door.
„Nee......" hij antwoordt nu „nee" op alle vragen. Dit is gevaarlijk.
„Aber Sie haben doch Herr Van Hapert gekannt?"
„Nee". Pats! Nu wordt hij wild. Hij kan ook met
zijn vuisten slaan. Waar is 't tikjes-latje? zijn
mond bloedt
Alle kinderen van Duitsland,
God! Vergeet er geen! Géén!
Zijn mond bloedt. Hij zegt met een bloedende
mond; „Nee".
„Nee". Uren ontkennen
Niet verslappen.
❖
Het moet middag zijn.
Hij zit nu weer, de handen geboeid op de
rug.
Schreieder is weg. Er is een ander die me ondervraagt. Misschien waren er al twee. Hij wordt
niet geslagen, men brult niet: degene die het
verhoor afneemt is een heer. De „heer" kijkt
steeds naar de plas onder de stoel. Van Dijk
vroeg verlof om even naar het toilet te mogen.
Schreieder tikte met het latje en luisterde niet.
Er moet een beetje bloed zijn in zijn haren, niet
veel. Hij smeekte met gezwollen mond om even
naar het toilet te mogen
later toen hij het
water voelde lopen, rilde hij om deze afschuwelijke vernedering. Nu kijken twee zachte bruine
ogen voortdurend naar de plas en van de plas
naar de man. De mond vraagt. De mond is een
ding apart. Een andere mond antwoordt, gezwol-

len en koortsig. Ook deze mond is een ding
apart. De verbindingsdraden tussen de afgebeulde logge hersenmassa klopt-stoft-veegt-zuigtklopt en de mond worden dunner, nog later zullen ze doorknappen. Maar de mond zal blijven
praten.
„Ik ken Valken niet. Nee, nee!"
„Nee, Nee!"
Het schemert opnieuw
Maar wij gaan verder. De hazenlip komt. Hij
zit zelf achter de schrijfmachine. Men vraagt
me telkens hetzelfde
of niet
De vragen
staan op een papier, men kan de antwoorden er
achter tikken. De hazenlip stelt de vragen, gehandicapt door zijn gebrek, wetend dat degene
tegenover hem een gave mond heeft en deze verhemelte-klanken nog altijd slechter zijn, dan het
gestamelde doffe: „Ik heb alles verteld" uit de
gezwollen mond. Daarvoor zal hij boeten
Aan het einde van het verhoor — het moet reeds
ver na middernacht zijn, staat hij op en komt
op Van Dijk toe — „Sla maar! Ik ben geboeid!"
„Unterschreiben!" de palatale klanken fluiten.
Van Dijk ziet de tong.
De geboeide kijkt met starre ogen
ik kan
niet meer lezen! — Water, dorst. Hij is geboeid,
wat is het stil.
„Unterschreiben!" getypte zinnen brokkelen door
tot zijn bewustzijn.
„Haben Sie Valken gekannt?"
„Ja ." Hier staat de waarheid. In paniek leest
hij verder: „Was für Briefumslag wendeten Sie
für die Nachrichte an. Ein gelbes oder ein blaues ?
„Ein blaues". Elke week de blauwe enveloppe
voor Amersfoort.
„Nein!" niet schreeuwen.
Hij wordt overeind gerukt. De hazenlip is vlak
bij hem, hij kan er zijn ogen niet van afwenden, de spleet glad en rood aan de randen
„Unterschreiben!"
„Nein
" Hij voelt de hand aan zijn keel.
„Nein, nein!" Hij is geboeid, kan niets terug
doen, maar deze hand butst zijn hoofd tegen de
muur.
Dan breekt het los. Alles! Niets is te keren. Eindelijk. Terwijl het bloed roodbruin voor zijn ogen
springt, schopt hij de Mof tegen de schenen, hees
schreeuwend van woede. De Mof wijkt achter-uit
trekt bevend — kijkt naar zijn bevende
bek met de gele tanden! — -een gummistok te
voorschijn — apart zakje voor — en komt op
hem af.
„Moeder!"
(Wordt vervolgd).

Wij bouwen een Monument óók voor hen die achterbleven ! !
„Nee, nee, hij was bij de Waf [en S.S."
De verkoop van certificaten der Nationale Monumenten-Commissie voor
En zo waren er meer!
oorlogsgedenktekens in grote warenhuizen en postkantoren is begonnen!
En weer een ander:
„Koopt U een certificaat?"
„Nee, ik heb geen interesse!"
is toch iets bijzonders. De gevallenen ga"TVe ervaringen der dames-verkoopsters
f—' van de certificaten van het Dam„Maar weet U waarom het is?''
ven hun leven toch ook voor Uw vrijheid!"
„Nee, maar het interesseert me toch
plantsoen zijn wel *zééT verschillend geniet!"
„Nonsens, we zijn nog steeds niet vrij",
weest op de eerste dag der verkoop in
is het antwoord.
Opvallend was het dat vele militairen
de grote warenhuizen en postkantoren.
En weer een andere;
van hun karig zakgeld certificaten kochHet eerste half uur zitten de twee daten, en dat van de rijkspolitie, die het
„Och, ik zal even aan mijn man vrames in hun stand, waarboven en waargen, die zit buiten in de auto!"
postkantoor bezochten, waar schrijver deop grote plakkaten, die de verkoop der
zes zich bevond, niet één een certificaat
Maar de dame keert niet weerom, miscertificaten propageren! „Wij bouwen
schien wel als zovelen, die zeggen;
kocht.
een monument óók voor hen die ach„Ik heb nu weinig tijd, maar morgen
Maar een oud mannetje, die wellicht
terbleven!", staat op het plakkaat en
alleen maar om zich even te warmen
zal ik het doen!"
„Wij bouwen een monument van de groIn de namiddag moet echter de dame van
en te schuilen voor de regen binnente strijd!"
de auto weer in het postkantoor zijn. Ze
Ieder kijkt naar de plakkaten en naar
kwam, zei:
is echter anders gekleed en het is dui„Ik heb geen twee kwartjes, maar......
de keurige stand, maar niemand koopt.
delijk zichtbaar, dat zij zo nu en Jan
ik heb nog een zilveren dubbeltje, lang
Wel komen ze vragen:
schichtig naar de dames-verkoopsters
bewaard, maar
hier heb je hef
„Dames, verkoopt U postzegels? De rij
kijkt, die op hun beurt de dame reeds
dat helpt toch ook hè?"
is zo lang daar!!'
herkend hebben. Voor ze weg wil gaan
Kijk, dat waren de besten. Dat was een
%„Nee mevrouw, maar koopt U een certificaat van ons?"
vraagt één der verkoopsters:
offer
een groot offer!
„Nee, ik moet postzegels hebben!"
„Mevrouw, U zou vanmorgen Uw man
Een heer kocht een certificaat van f 100.
Dan verlaten de dames hun stand en
vragen of hij een certificaat wilde ko„Dat hang ik op in mijn kantoor, opdat
gaan de rijen langs.
mijn kinderen en kindskinderen als ze
pen voor ons monument?"
mij opvolgen, het weten zullen, wat er
Ze doen aardige ervaringen op!
„I don't understand you!"
Enige van die ervaringen, willen we
gebeurd is van 1940 tot 1945", zei hij.
„Maar mevrouw, U sprak vanmorgen
gaarne memoreren:
Gedenken
zie dat is het!
toch ook de Nederlandse taal en U...."
„Goede morgen mijnheer, mogen we U
Gedenken hen die vielen.
„Ik ben hier vanmorgen niet geweest
een certificaat verkopen?"
Aan al die duizenden!
en ik koop geen certificaat", was het
Voor onze vrijheid!
antwoord in zuiver Nederlands.
„Wat is dat?"
Daarom willen we een monument bouAl mopperende loopt de dame van de
„O mijnheer, U koopt dan een cm2 van
auto naar haar wagen en rijdt weg.
wen!
het Damplantsoen en stelt die grond ter
Daarom staan daar deze dagen de verDe dames-verkoopsters, die niet werkebeschikking van de Nationale Monuloos in hun stand blijven zitten, doch
koopsters, waaronder ook moeders met
menten-Commissie voor Oorlogsgedenkieder, die binnenkomt aanklampen, progrote gezinnen, die zich los moeten
tekens! Weet U, in de oorlog zijn er vee!
beren het steeds weer en vaak met sucmannen en ook vrouwen gesneuveld en
breken om de hele dag te offeren en hun
gefusilleerd. Wij willen gaarne allen meeces.
plicht te doen — voor hen die vielen!
helpen voor hen een monument te bouDan wordt weer een vrouwtje aangeDaarom vragen wij U allen, stel deze
wen!"
*
klampt.
dames niet teleur!
„Mevrouw, koopt U een certificaat van
„Dat interesseert me niet! Ze bouwen
Stel de Nationale Monumenten Comvoor mij ook geen monument!"
ons?"
missie niet teleur!
Laten we als Nederlanders strijders teDe volgende:
„Nee," is dan het antwoord, „ik heb
„Je kunt overal aan geven tegenwoorgen anti-Christendom blijven — strijders
een zoon, die is ook in de oorlog gesneuveld en ik trek maar [ 12,— van het
voor de goede zaak!
dig. Ik doe het niet meer! Je wordt er
Maar dat moet óók uitkomen in onze
arm van!"
Burgerlijk Armbestuur!"
„Ja maar, mijnheer, als U nergens aan
giften daarvoor.
„Maar mevrouw, dan kan de Stichting
geeft, kunt U niet arm worden. En dit
Holland! Were Dill!
C. H.
1940-45
"
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Een avond
vol blijdschap
Er zijn in ieder mensenleven van die
ogenblikken, dat je, door de omstandigheden murw geslagen, moedelcos neerzit. Je zit in je kamer en het
Is alsof de muren op je neervallen. Dat
je eindeloos moe bent van al de teleurstellingen, die je in je werk opdoet.
In zo'n toestand was ik, toen ik op Zaterdagavond 17 Januari 1948 „De Zwerver"
ter hand nam om even ongestoord te lezen.
Ik was moe.
Moe, niet vanwege mijn werkzaamheden,
maar van al de teleurstellingen der laatste
maanden.
Avond na avond heb ik gesproken voor de
Stichting 1940—'45 op vergaderingen, waar
de oud-verzetsmensen waren uitgenodigd. Je
kon daar een behoorlijk aantal mensen verwachten! Half Nederland heeft immers verzet gepleegd.
Denk maar eens aan al die vergaderingen direct na de bevrijding, waar men bonden of
verenigingen ging oprichten van „oud-illegalen". De zalen waren niet groot genoeg
om alle aanwezigen te bevatten.
Hopen „oud-illegalen".
En nu op deze vergaderingen voor de Stichting 1940-1945?
Hoopjes mensen!
Zes in een stad en vier in een dorp.
Is het een wonder dat ik een ogenblik moedeloos bij de pakken neerzit?
Ik denk op het ogenblik aan het onderwerp:
„Schade eigen Verzet".
Is dat de geest van het offer, waarover Frits
de Zwerver zo dikwijls heeft geschreven, als
tientallen oud-verzetsmensen hun „schade
eigen verzet" opgeven en deze schade bestaat dan uit een fiets of een costuum of
een paar schoenen of een vulpen.
O, ik weet wel hoe men redeneert: „Iedereen plukt en waarom ik dan niet?"
Maar ik vraag U; Is dit de geest van het
offer?
Is het een wonder, dat ik moedeloos terneer zit?
Er zijn echter belangrijker teleurstellingen. Ik denk op dit ogenblik aan de talrijke klachten van de vrouwen van onze
gevallen vrienden. En deze klacht is zeer
ernstig.
Deze klacht is een slag midden in ons gezicht!
Want
waar blijven de bezoeken van
onze oud-verzetsmensen bij de vrouwen
van hun gefusilleerde of overleden vrienden? .
Wij lezen over berechting en zuivering,
over bundeling (wat een onmogelijk
woord) van de „illegaliteit", over teleurstellingen hier, over teleurstellingen daar.
En onze eerste plicht verzaken we!!
En die hun nastaan 't allermeest.
Jan Campert heeft in zijn geest deze verzaking gezien.
Waar blijft de hulp die wij, in allerlei
vorm, aan de gezinnen van onze gevallen
vrienden kunnen geven?
Is het wonder, dat ik moedeloos terneer
zit?
Ik ga „De Zwerver" lezen.
Het kostelijke stuk van H. v. R. over onze buitenlandse dienst.
Met „onzef bedoel ik Nederlandse dienst,
want je kon eens menen, dat GOIWN.
en LO.-LKP, een buitenlandse dienst bezaten.
Dat was dan natuurlijk een gezuiverde
dienst.
Dan lees ik onder de Stichtingsrubriek het
artikel van Koos uit Usquert: Een antwoord op: Kwijnende belangstelling.
En dat artikel bezorgt me de ingeving
voor de „headline" boven dit artikel: Een
avond vol blijdschap!!
Mijn moeheid verdwijnt met één slag, ik
recht mijn rug, die krom was van de zorgen.
Want er is nog hoop: Hoop voor de toekomst.
En Koos heeft aan die hoop gestalte gegeven.
Nee Koos, schud je hoofd niet. Mijn schrijven is vol ernst. Jij geeft me hoop.
Ik zal in een volgend artikel dit nader omschrijven.
G. B.

é

„AHASVERUS OF WE€ NAAR HUIS".
Geachte Redactie,.
Het artikel onder bovenstaand opschrift, van AD in het
laatste nummer van ,,De Zwerver, is een typerend voorbeeld' van de vergaande invloedi eter moderne propagandamethoden.
AD meent het ongetwijjEeld goed met de Joden:, hij maakt ze
complimenten over hun prestaties bij de o4|bouw van Palestina en
hij wf! ze zeker het recht op hun eigen land met ontzeggen.
Maar AD is — net als wij allen — een product van zijm tijd
en derhalve ondergaat hij de invloed van de moderne propaganda. En daartegen heeft hij zich kennelijk niet voldoende
gewapend toen hij- zijn artikel schreef. AFs hij Het heeft over
de infame gebeurtenis met de ..Exodus 1947", slipt hem het
volgende zinnetje uit de pen:
►.Ook in de Nederlandse pers — en, waarlijk niet alleen in de
pers, die onder Joodse invfoed staat — is daartegen heftig
geageerd."
Wat bedoelt AD? De Joodse pers! Die paar Joodse periodieken,
die na de oorlog herrezen zijn en. alleen in Joodse kringen
worden gelezen? ütteraard niet. Hij. bedoelt de Nederlandse
pers, die door Joden wordt geteid of althans beïnvloed. En in
het verband, waarin deze zin voorkomt bedoelt hij meer. Hij
bedoelt: de Nederlandse pers, die door Joden voor hun eigen
(specifiek Joodse) dbeleindén en belangen wordt gebruikt. Zoals l>.v-. in het protest tegen de Engelse schanddaad met de
opvarenden van de ,,Exodus" gebeurd zou kunnen zijn.
lik wil met AD niet debatteren over de vraag of een dergelijke
„verjudetc" Nederlandse pers eigenlijk wel bestaat. Ik meen van
niet, maar misschien kan AD. zomaar voor de vuist weg een
paar Nederlandse kranten opnoemen, die door .Joden worden
beheerst en aan Joodse belangen dienstbaar worden gemaakt.
Wat ik AD echter verwijt is, dat hij — misschien zonder het
te willen of te weten — in het troebele water der Gocbbeliaanse terminologie is terechtgekomen, d-ie een Judenpressc en
een fatsoenlijke pers kent — met alle gevolgen van dien.
Er is meer. Ook de Engelse propaganda vindt in AD een
gewillig luisteraar. D« Engelse propaganda. dac de Nederlandse pers vult met haar visie op het drama, dat zich in
Palestina afspeelt.
Er gang geen dag voorbij", zo zegt
AD het na. zoals het hem ingegoten is,, „of er werden aanslagen gepleegd op Britse soldaten en officiële gebouwen.
Invloedrijke Joodse kringen over heel de wereld Wiczcn het vuur
aan. steunden de benden met geld en wapenen en kweekten
stemming tegen Engeland,, dat zijn, beloften geschonden zou
hebben en au de Joden' verhinderde naar Palestina te emigreren •"
AD zal zich nauwelijks gerealiseerd hebben, toen hij dit neerschreef, - hoe de invloed' der propaganda hem hier van de
techüfe weg. afbracht. Op het moment, dat Nederlandse oud-illegalen de Joodse verzetsbeweging met de term „benden" gaan
Betitelen, beledigen zij niet alleen de Joden, maar ook zichzelve. Weet je nog, AD., hoe invloedrijke Nederlandse kringen
in Londen en Amerika een. paar jaar geleden het vuur aanbliezen, hoe ze de Nederlandse benden met geld en wapenen
steunden, hoe ze stemming kweekten tegen Duitsland, dat zijn.
beloften geschonden zou hebben en de Nederlanders verhinderde te leven zoals zij dat wilden ? Weet je nog van die
gemene aanslagen op het leveit van onschuldige Duitse soldaten?
Weet je nog hoe die kerels van de KP soms hele gebouwen
in brand of in de lucht lieten vliegen?" Weet je het nog
■tl «maal.?"
Nu vechten de Joden met dc rug tegen de muur, precies<
zoals de illegalen dat drie jaar geleden gedaan hebben. Tegen
een vijand, die inderdaad zijn beloften veelvuldig en
trouweloos heeft gebroken. . Zij vechten om precies dezelfde
motieven, die jou, AD toen hebben doen vechten. Zij vechten
omdat zij geen keus meer hebben. Zij verwerpen de Engelse
„orde" van 1500 Joden per maand, met hetzelfde recht, waarmee jij de Duitse ,.,orde" hebt verworpen. Als zij niet vechten giaan zij öcgronde en a-Is zij niet in onzeewaardige schepen
kruipen, krcpcren zij geestelijk en lichamelijk in dc D.P.kampen.
En als er gevochten wordt, dan kan dat niet „langs ordelijke
weg". Dat kon het ftiet in het Nederlandse verzet, dat kan
het niet in het Joodse verzet. ..Orde" is altoos het werk
van mensenhanden en als die „o-rde" het bestaan van een
groep andere mensen bedreigt, dan kan het verzet daartégen
nooit langs ordelijke weg gaan. Dat wisten de Nederlandse
en alle andere illegalen in de laatste oorlog, dat weet ook
AD.
Maar dan begaat AD ook een ongelooflijk grote fout, als hij
zich ertoe Iaat brengenT dc Engelse termen klakkeloos over te
nemen. Wij. Joden, rijn even trots, op onze „terroristen", als
het Nederlandse Volk op de zijne. Wij kunnen onderling van
mening verschillen over vragen van tactiek of methode, maar
wij zijn trots op onze jongens en meisjes van de Irgoen
en van de ..Stern-bende", of hoe de Engelsen zc ook noemen
mogen. En er zal een tijd komen, dat wij. in Palestina, onze
nationale monumenten zullen oprichten ter herinnering aan
hen, die nu, in onze d'agen, vallen voor een Joods ideaal, dat
ouder is dan de geschiedenis van Europa. Wij zijn trots op de
moed van de opvarenden van de „Exodus", aan wie de Engelse
Regering niet een „psychologischje fout", maar een misdaad
beging. Wij zijn trots op die tientallen duizenden naamlozen
van de schepen, die zich lenen „voor allerlei transport, dat
niet door de beugel kan".
AD kent de geschiedenis van het Joodse Zionisme en van de
Engelse, Palestina-politiek in de laatste 25 jaren klaarblijkelijk
niet zo erg goed. Hij kent nog" minder de eeuwenoude bewc-_,
ging van het Zionsverlangcn in Joodse harten. Hij oordeelt!
en veroordeelt, steunend op onvoldoende kennis van feiten en
imponderabilia. Zijn mening is bcinvlocd door propaganda van
een belanghebbende partij. Ik waarschuw de Nederlandse illegaliteit voor die mening. Zij keert zich niet alleen tegen een
volk, dat vertwijfeld vecht voor zijn laatste levenskansen,
maar zij ondergraaft tevens de waardering voor het Nederlandse verzet zelvel
Met ede meeste hoogachting,
D. HEIJMANS, A'dam.
COMMENTAAR?
► c heer Heijmans verwijt mij, dat ik me onvoldoend®
D;gewapend : heb tegen de moderne propaganda-methoden,
Ja meer, dat ik in het troebele water de Goehelliaanse terminologie ben terecht gjCkomen. En dat alleen om het feit, dat ik
constateerde, dat er in de Nederlandse pers ook bladen rijn,
die onder Joodse Invloed staan.
Ik meen hier. een overgevoeligheid — op zichzelf volkomen
verklaarbaar na dc walgelijke nazi-propaganda — te moeten
constateren, waarvoor toch heus geen grond aanwezig is. De
heer Heijmans geeft zelf toe, dat er enkele Joodse periodieken
bestaan. Hij weet ook dat ér bladen zijn, die door Joden
geleid worden, of waarin Joden een leidinggevende rol spelen.
Evengoed als er bladen zijn, waarin Prot., Chr., R.K., of
Socialistische invloeden werken. Daartegen heeft niemand

bezwaren. Integendeel. Zo heeft ook het Joodse voffesdcet recht
op het uitdragen van zijn beginselen in welk Wad dan ook,
dat daartegen geen bezwaren heeft. Laakbaar zou rn^n opmerking zijn, wanneer er mede bedoeld was, dat de Joden
trachten door finantlële manipulaties dc Nederlandse pers naar
hun hand te zetten. Dit nu heb- ik niet gezegd en nog minder bedoeld, aangezien ik zulks niet geloof en er ook geen
sym-ptomen van zie. Niemand kan echter ontkennen, dat er
bladen zijn. waarin-, op volkomen geoorloofde wijrzc. Joodse
invloeden werken. In de Nederlandse Journalistenkring, waarvan ik lid ben, mijnheer Heijmans. was altijd een belangrijk
percentage Joodse collega's. En ik heb alle achting voor hun
journalistieke werk, dat dikwijls grote bewondering afdwingt.
Uw instelling tegenover mijn stuk was daarom van de aanvang af onjuist. Wat ik ten gunste van de Joden, schreef, gaat
ge als t ware achteloos voorbij; ge telt het niet. Maar zodra
ik tets ten; gunste van Engeland zeg (of althans begrip daarvooc toon) springt ge er bovenop, want Blijkbaar kan daarvan niets goeds gezegd worden.
Principieel van mening moet ik echter verschillen met de
heer Heijmans, wanneer hij het heeft over het werk van de
Irgoen en Stern. Hij vergelijkt zulks met het optreden van
ooze KP-ers. En daarin kan ik hem niet , volgeir. Daaruit
ontstaat ook onze verschillende zienswijze.
De positie van Engeland in Palestina en die van Duitsland
hier zijn evenmin te vergelijken als bet optreden van beide
landen daarbij. Engeland werd belast met een mandaat over
dit gebied en heeft eraan medegewerkt hier een Nationaal
Tehuis voor dc Joden te scheppen. Toen Engeland zijn troepen naar Palestina zond bestond er geen Joodse staat. Maar
het heeft toch toegestaan, dat dc Joodse invloed riek hier.
uitbreidde. Daarbij bestond natuurlijk verschil van- mening o-ver
het tempo. Ik wil zelfs wel toegeven, dat Engeland niet al zijn
beloften is nagekomen. Maar Engeland stond in Palestina niet
zoals Duitsland hier, onrechtmatig. Hoe onplezierig dc toestand
voor de Joden in Palestina ook was» zc zijn er niet geknecht,
zoals de Duitsers het ons deden. En de mogelijkheid om langs
ordelijke
weg tot een Joodse staat te komen stond' niet alleen
op®1, maar heeft ook tot resultaat geleid. Daarom mag men
het optreden van KP en Stern-Irgoen niet op één lijn stellen.
Dat ik geen begrip voor het Zionisme gatoond heb kan dc
heer Heijmans zeker niet uit mijn artikel bewijzen. Dat ik
niet iedere vorm, waarin het Zionisme zich uit, kan waarderen,
is een andere zaak. Maar dé schAjver weet zeer wel, dat daarover ook ia Joodse kring allerminst overeenstemming bestaat.
Er zijn zelfs Joodse kringen, waarin men heel wat minder
begrip voor het Zionisme toont, dan wij deden.
AD.
INDIÊ
Geachte redactie.
T n een antwoord op een ingezonden stuk schrijft H. v. R, in
* Nr. 2 van Uw blad "d.d. 16 Jan. 1948. over Indië, dat de verzetsbeweging gestreden heeft voor „het herstel van dc constitutionele. democratie; d.w.z. voor de vrijheid om binnen het raam
van dc orde, door grondwet en wetten gegeven, in partijpolitieke rin in het openbaar van mening te kunnen verschillen".
H. v. R. had daaraan toe moeten voegen; „en voor dc vrijheid van een ieder door verkiezingen zijn mening tot gelding
te brengen."
Dit verzuim wordt duidelijk, als H. v. R. schrijft, dat: „de
essentie is, dat het herstel van dc constitutionele dearocratie
niet alleen bevochten moest worden in Nederland tegen de
Duitsers, maar ook voor de Indiërs of Indonesiërs " enz.
DE
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p nige tijd geleden hei ik reeds gewezen op de
' drie fasen van het communisme; de revolutionnaire
of terreurfasc, de overgangs- of intimidatiefase en de
dwang- of kerkhoffase.
In de revolutionnaire fase verkeert het Westen en
Zuiden van Europa, in de intimidatiefase verkeren
de bufferstaten van Finland tot -en met Bulgarije, en
de kerkhoffase is in Rusland bereikt.
Voor de revolutionnaire fase' zal in het jaar 1948 het
plan Marshall en de communistische terreur daartegen beslissend zijn.
Het herstel van de wereld wordt verlamd door wantrouwen. Wantrouwen over de vraag of de vrede
gehandhaafd kan blijven. En dit wantrouwen weerhoudt de mensen ervan te ondernemen of te sparen.
Immers het ondernemen hangt af van de vraag of
een periode van rust de uitvoering van plannen
mogelijk maakt. Is daar twijfel aan dan onderneemt
men niet en laat de zaak draaien, zoals zij draait.
Met het sparen is het ongeveer zo. Wie zal er
sparen, als hij moet twijfelen aan de waarde van
het geld, en wat heeft' geld voor waarde als er een
oorlog zal komen? Zo is men dan geneigd het geld
maar op te maken en wordt dus ook de basis vöor
het ondernemen weggenomen.
Dit houdt het herstel van de maatschappij in ernstige
mate op.
D.w.z. de zorgelijke maatschappelijke omstandigheden
blijven bestaan.
En de kommer en het gebrek zijn nu Juist het
troebel water, waarin de communisten goed vissen.
De ellende is de broedplaats voor hun terreur en het
uitgangspunt om de tweede fase, de overgangsfase',
de Bulgarijefase, te verwezenlijken.
De Amerikanen hebben deze situatie met zorg gadegeslagen, en daarin speelde de welvaart van Europa
en de welvaart van Amerika beide een rol. Die zijn
immers onverbrekelijk verbonden?
De ondermijning van het herstel vanwege de communistische terreur, die de armoede wil bestendigen
en de onrust wil kweken, kan bestreden worden door
het herstel af te dwingen, in positieve zin te leiden
met grote leningen. Amerika leent Europa. Dat is
het Marshall-plan. Het bedoelt inpompen van welvaart, van ondernemingsaiogelijkheden, van een verhoogd levensniveau.

Ik tUtoendeei H. v. R. erop. dat er im. Neder! aads-tadic geea
constitutionele democratie bestond. Er wam wet een- StaaCsaege*
llng,. die echter niet in. het kiezen van een voiks-vestegeo/woordiging voorzag. Dc regering was aan de Volksraad geen
verantwoording schuldig. De Volksraad was gedeelteHjfe benoemd. Eir w?a«: geen Indisch staatsburgierschap-.
De Njectcrlandsr-Indische. Staatsregdiag was (en is) dus nteè
democratisch.
De Nederlandse verzetsbeweging heeft zich dus. wat Indië betreft; niet. op een herstel van de coostitutionele democratie
kunnen richten.
Als H. v. R. dc nadruk legt op dc grondwet in deze. dan uit
hij ziek niét in overeenstemming met het ideaal van dé hele
Nedérilandse illegaliteit, zoals hij dat zelf fbrraulecrde. Met
andere woorden: hij; vertolkt een partij-standpunt, dat principieel volstrekt1 niet zo zuiver is, als hij dat doet voorkomen.
Constitutioneel en democratisch is hier niet hetzelfde.
•
Hoogachtend,
P. VAN NOORD,. Amstecda».
COMMENTAAR.
De schrijver heeft in hoofdzaak ongetwijfeld gefijk. ft Wasonjuist van mij om inzake Indië te spreken van- een constitutionele democratie. Ik haast me dan ook. mijn onaauwkeurigheid
te herstellen.
Er bestaat ih Indië slechts een consti tutfoncle democratie
in staat vat' wording, met name op het punt van de demacratie.
In staat van wording, omdat de Indische bevolking nog niet
rijp is, voor de democratie.
In staat van wording, dank zij de constitutionele waarborgen
voor die ontwikkeling, nader geregeld in de wet.
De ontwikfceliflg naar de democratie ia Indië is geleid door de
Nederlandse overheid. Democratie moet altijd van onderen op
groeien. Dat was in Nederland zo, dat-werd van bepaalde I) zijde
reedis lang. geledén voor Indië bepleit. Uit de dessa vandaan
moet de democratie zich ontwikkelen onder bescherming van
de wet.
De schrijver zal het er wel mee eens rijn, dat in die onontwikkelde toestand dé waarborg van de wet (en nergens was
die in zo vergevorderde staat als juist in IndiëJ, het "herstel,
van de schending dier waarborgen, dubbel noodzakelijk is.
De rechtstaat in N derland had verdedigers in de bevolking, die
reeds tot' democratie en vrijheid was gekomen,.
De rechtstaat in Indië had in de bevolking in Indië die verdedigers nog niet in de vrije ontwikkeling van onderen op
kon daar dus licht in haar tegendeel verkeren, door een opgedrongen „democratie" van boven af, een declaratie van democratie, waarvoor de bevolking nog niet rijp is, en waartoe men
haar wetswaarborg om hals bracht.
Opgedrongen democratie in zo'n toestand wordt dictatuur, levert
de dwangstaat op. Zo in Rusland, zo in de republiek Djokja.
En als de dictatuur niet gelukt, dan volgt de chaos en het
bendewezen. Daartoe ontaardde de republiek.
. Daarom vereist juist de situatie in Indië het herstel van de
orde en de waarborgen- der wet en wel door de aangewezen
instantie, de Nederlands-Indische overheid: Herstel van de
constitutiooele démocratie in wording, herstel van dc waarborg
daarvoor, de rechtstaat.
Zo niet, dan vervalt Indië aan dc dwingelandij, waaxonder dc
bevofking in de republiek nu reeds jaren zucht.
Het betoog van de schrijver geeft dus niet slechts een verheldering, het zet vooral kracht bij. aan deze bewering, dat
tot .elke prijs allereerst dc waarborgen voor de ontwikkeliag
in Indië hersteld moeten worden, die de willekeur, dé opgedrukte, revol'ueionnaire „democratie", de dwangstaat, weggevaagd moet woeden.
Ik dank de schrijver dan ook voor zijn onverwachte steun.
Behoudens dc slotzin van zijn brief, die een waarheid als een
koe inhoudt, ben ik niet in staat de laatste alinea van zijn
brléf te begrijpen, maar hij: zal dat zelf verraoedelijik bij nader
inzien ook met meer kunnen.
H. v. R.
1) Ik zal maar niet zeggen van, welke zijde, want dan word
ik van partijpolitiek beschuldigd.
Dit is de DDT-spuit. die de vlooien- en vliegenplaag
van de communistische agitatie moet bestrijden.
Een eerlijk plan voor het welzijn van Europa. En het
staat tegenover een oneerlijk, plan om die welvaart
in Europa af te breken tj».v. de verwerfeeiijking
van de „heilstaat", oftewel de kerkhofstaat.
Dat. moet men goed in het oog houden, want dan
zal men hoofdmotieven van bijkomstige motieven
kunnen onderscheiden en niet in de communistische
val lopen, waar bijkomstigheden van het plan Marshall propagandamateriaal leveren tegen het plan.
De verwerkelijking van het plan Marshall zal een
belangrijke bijdrage leveren voor de welvaart van
Europa, en terzake van de bewaring van Europa
voor de. intimidatie- en kerkhoffase.
Of het „protocol M" bestaat, of de communisten dit
plan hadden voor de terreur en de stakingen in
Europa, weet ik niet zeker, al acht ik het, wel waarschijnlijk.
Maar een, terreur- en stakingsplan hebben ze zeker en
we zullen ermee in aanraking komen. Op het ogenblik worden de „schapen" in Duitsland er voor gebruikt. Dat gaat makkelijk, want ze waren daar al
schaap vanwege Hitier. Er is nu alleen een andere
wolf in het spel. De Duitsers staken niet, omdat ze
honger hebben, al is dat een prachtig middel, maar
omdat Stalin wil, dat ze staken en omdat ze aan de
controverse Oost-West het lef ontlenen om te staken.
Ontroerend is de sympathie van „De Waarheid"
voor de stakende „Duitsers". Zielsverwantschap.
„Gij zijt vijand of vriend al naar dat ik U gebruiken
kan".
Zo zijn onze manieren.
De intimidatiefase, die op de revolutionnaire fase
volgt,, is niet het laatste hoofdstuk van het communisme. Daar is de zaak dus nog in ontwikkeling.
Koning Michael is weggepest, Dimitrov zei in het
Bulgaarse parlement tegen de oppositie, die zich
wilde laten .gelden; „Denk om het lot van Petkov."
In Finland dulden de Russen geen oppositiepartijen
meer. Het geteisterde Finland staat dus ook op het
programma voor de intimidatiefase.
Geen- oppositiepartijen, d..w.z. één partij. Eén partij,
d.w.z,. één leiderskliek. Eén leiderskltek, d.w.z. één
partijsecretaris. Eén partijsecretaris, d.w.z. één marionet van Stalin. Dat is de vrijheid van het kerkhof,
de democratie van de schapen.
Houdt Uw ogen open, volgt het „spul" op de voet
en vecht er tegen om des gewetens wiL
H. v. R.
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Harry Meyer
Geboren te Borne (O.) 6 October 1920.
GeiasHleerd 5 September 1944 te Vught.

IN

MEMORÏAM

Ds. Henk <le Jong
Geboren te Heeg in Friesland, 20 October 1911*
Gefusilleerd 12 Februari 1945 te Haarlem.

LIMBURG....
Limburg, land van de grote piloicnlijnen. land van mannen als „Naus"
en „Ambrosius". In Uw geschiedenis staat een lange rij van namen: Uw
zonen, die vielen vóór de zon der bevrijding boven Nederland opging. Wij
hebben velen herdacht; onder het „In Memoviam" is Limburg meermalen
genoemd; vervolgverhalen als „Verraad in Limburg" hebben gesproker^
v'an de strijd, die onze zuidelijkste provincie heeft gestreden.
Limburg, wij gedenken Uw mannen en vrouwen, die uit hun kleine menszijn zo een kracht en zo een moed konden opbrengen. Die de vrijheid hoger stelden dan hun leven.
Waarvan spreekt het koper der trompetten boven Uw graven?
Wat zeggen de stenen van de monumenten, te Uwer ere opgericht?
Wat thristeren de 'bloemen, die een hand legt op dat ene plekje grond?
Waarheen reiken de woorden, die Uw nagedachtenis bezingen? ,
Een machteloosheid tegenover de grootheid van Uw daden, het onherroepelijke van do dood, de levende kracht van Uw geloof.
Bijna 24 jaar oud gaf Harry reeds
zijn jonge leven voor ons en voor
tmzE ■vrijheid.
Hij was een edele jongen van ons volk.
Waar onrecht geschiedde, daar wilde
hfj dat onrecht de kop indrukken.
Reeds in zijn jeugd" gaf hij een goed
voorheeld. Als student was hij een goed
student, als sportliefhebber een fair speler en als verkenner een voorbeeld voor
de andere verkenners.
Zijn doorzettingskracht deed hem slagen in zijn studie en na zijn vaders dood
was hij een steun voor zijn moeder en
broer.
Toen de oorlog in volle hevigheid over
ons land was losgebroken, kon Harry
niet lijdelijk toezien. Hij wou meewerken in de voorste .gelederen om de vijand afbreuk te doen.
De vexspreidiag van het illegale blad
„Christophoor" is eerst vooral zijn werk,
dan wordt hij opgenomen in de LO,
District Venlo.
Steeds gevaarlijker wordt het werk, de
invasie is er, maar Harry vecht door,
voorzachSg, maar enthonsiast.
Zijn naastenliefde vroeg ook van hem
het hoogste offer. 12 Augustus 1944 viel
hij door vuig verraad in handen van
de vijand.
Kort was zijn gevangenschap. Berst
e Maastricht. Vlak voor de bevrijding van deze plaats werd hij naar
Vught getransporteerd, waar bij op
5 September 1944 viel voor het
vuurpeloton.
Eervol was zijn dood, de raak
van God waardig.
Wij rijn trots Harry in onze gelederen Ie bebben mogen tellen.
Hij was een lichtend voorbeeld
voor ons, mede door zijn veelzijdigheid en kwaliteiten.
Door zijn dood was bet zo rijk
.geschakeerde Limburgse verzet
■weer een kracht ontvallen. Maar
de strijd is voortgezet, rondom en
na de bevrijding, toen de Brabanders en Limburgers als stoottroepers bewezen klaar te staan voor
de nationale zaak, ook toen zich
weer zo vele uitzichten openden.

Jan Dael
Geboren 1 Januari 1909 te Venlo.
Overleden 9 Maart 1945 te Mauihausen,

LIMBURG....
De Maas snijdt Uw schone land onverbiddelijk in tweeën. Maar in vijf oorlogsjaren hebt gij getoond, dat handen elkaar kunnen vinden over grotere
dan natuurlijke hindernissen: geloof, rang en stand„
Ia het bronsgroen eikenhout zingt nu het nachtegaaltje en Uw volk verlustigt zich daar in: In datzelfde bronsgroen eigenhout [loot vijf jaren de
dood. Maar gij hervond de zang van weleer; meer, uit Uw zwakke menselijke stemmen groeide een triomfale mars, een klaagzang, eén lied voor
God, in wiens Naam gij al deze dingen deed.
De Maas zal wassen en zakken, het eikenhout zal dorren en iveer groenen,
geslachten zullen komen en gaan, de namen van Uw mannen eJi vrouwen,
die wij hier gedenken zullen een verre en onwezenlijke klank krijgen, want
elke dag is vol van zichzelf en elk geslacht zal uit haar midden enkelen vereren. Maar hetgeen gij deed behoudt dezelfde waarde, ook al zal men dat
soms vergeten.
Om Uw mijnen, aan de oevers van de Maas, tassen de heuvels met het gouden koren zal een volk leven, omdat zij streden, omdat zij geloofden met een
nieuw en herboren geloof, ,

Na een arrestatie — op 29 Februari 1944 -— voelde Ds. de
Jong van Venlo zich niet meer veilig in zijn buis en ging
bij kennissen slapen, 's Zondags moest hij voorgaan in de
Dienst des Woords.
Zaterdagavond — 4 Maart — zat hij nog .Iaat te werken aan
zijn preek voor de Zondag en besoot die nadait maar thuis te
blijven. Juist deze ene nacht had hem noodlottig kunnen worden. Zondagmorgen om zes uur was de SD er met twaalf man
om hem te halen. Ds. de Jong kon echter ontkomen over het
dak vam de consistoriekamer.
_
__
Bij de inval van de Duitsers'op 10 Mei ' 940 had Os. de. Jong
terstond zijn houding tegen deze indringers bepaald. Zijn houding, zijn bezielende preken, zijn hulp aan de vervolgden, zijn
waarschuwingen tegen de Nederlandse Arbeidsdienst en niet
het minst zijn oprechtheid en vriendelijk helpend karakter,
maakte hem tot een gezien figuur bij katholiek en niet-kathoIlek.
In de Venlose verzetsbeweging werkte hij samen met pastoors
en kapelaans en met veel leken uit alle kringen. Men had
slechts één gezamenlijk doel, n.1. de vijand afbreuk te doen en
de vervolgde medeburgers te helpen, onverschillig, welke geloofsovertuiging deze waren toegedaan.
Na zijn ontsnapping uit Venlo vertrok hij naar Amsterdam en
kwam daar via zijn broer in contact met het illegale blad
„Trouw". Hieraan heeft hij met inzet van al rijn krachten gewerkt. Reeds spoedig was hij onder de medewerkers1 van dit
blad de bezielende en leidende figuur.
Zaterdag, 27 Januari 1945. moest hij als afgevaardigde van
„Trouw" de plaats innemen, van een gearresteerde medewerker op een vergadering van 'het N.S.F. Door een notitie in de
agenda van een gearresteerde, werden allen door de S.D. overrompeld en naar het Huis van Bewaring te Amsterdam overgebracht,
12 Februari 1945 werd hij te Haarlem met vele anderen gefusilleerd. Ds. de Jong was niet meer. Hij is bi) zijn Heer en
Herder, waarvan hij eens dichtte:
Waarom moet ik toch wachten. Heer?
Waarom mag ik niet verder?
Hij blijft toch wel mijn Herder?
Is het zo tot Uwe eer?

Denkt gtj nog aan die illegale werkers.
Die nimmer in een bond te zaam'len zijn.
Kapot gekneusd in de spelonk der kerkers,
Maar die toch, stamelend van stervenspijn,
Vlamwporden spraken, die 't geweten branden,'
Woorden, waar hong'renden op zouden teren.
Die schreven met hun bloedbedropen handen:
„Broeders, gerechtigheid zal wederheren?"
Op de gekalkte muren van hun cel
Penseelden zij met bloed hun testament.
Gij zijt de executeurs! Beseft gij 't wel,
Ah gij hun kinderblije heengaan schendt?
A. DEN DOOLAARD.
Iliit: VijJ Nederland (Bevrijdingsnummer). Geschreven op de
avontd na het bevrijdingsfeest op den Dam.)

Jan werkte wel niet als actief K.P.-er, maar
evenals bi) zovele andere burgers zijn zijn
verdiensten hiervoor groot. Steeds stond zijn
buis ter beschdkking van de KP. In zyn woning
werden vergaderingen gehouden, aanslagen en
overvallen voorbereid. Zijn huis was een schuilplaats voor gezochte personen en piloten.
Meermalen heeft de bekende Ambrosius
van zijn gastvrijheid gebruik gemaakt. Daar
hij een boekhandel aan huis had, viel het niet
op, wanneer er veel personen hij hem in en uit
gingen.
Zijn hulp aan het „Leger der gezochten" sproot
voort uit zijn christelijke naastenliefde en zin
voor de nationale taak.'
Als huisvader van zes kinderen had hij plichten tegenover zijn gezin. Hij begreep deze
plichten ook ten voie, maar zijn sterk rechtvaardigheidsgevoel en de woorden van Jao
Campert indachfig:
Wat kan een man, oprecht en trouw,
Nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kost zijn vronw
En strijdt de ijdelc strijd
heeft hij met het gevaar voor ogen verder
gestreden.
Totdat er een einde kwam aan zijn werk. Bij
een huiszoeking werd de zwaar gezochte pilotenhelper Toon Mgoren gearresteerd. Zijn
ware identiteit was de politie niet bekend endaarom stelde Jan alles in het werk om Toon
te bevrijden.
Een overval op het politiebureau werd op
touw gezet en uitgevoerd, maar door het te
Vlug schieten van de agent die de deur -opende, is deze overval mislukt. Een .der
KP-ers schoot nog terug, waardoor de
agent dodelijk getroffen werd. Na die
schoteti moesten de KP-ers terugtrekken, omdat in de school tegenover het
politiebureau Duitsers gelegerd waren.
Ondanks de rmslnlcte aanslag • heeft Jan
nog pogingen aangewend om Toon
Mooren vrij te •fcrfj.gen. Hij nam een
agent in vertrouwen en bood hem een
som gelds aan, indien hij Toon Mooren liet ontsnappen. Deze agérrt heeft
hiererver met andere agenten gesproken,
met het gevolg, dat Jan en rijn broer
Leo, vader van vier kinderen, geatresteerd werden.
Toen begon zijn lijdensweg. Via Maastricht en Vught naar Mauthausen.
Lang heeft de bange onzekerheid over
Jan op' zijn vrouw en zes kinderen gedrukt. Eerst in Augustus 1947 werd hieraan een einde gemaakt door het bekend
worden van zijn overlijden op 9 Maart
1945.
Jan liet een leemte achter in zijn gezin
en bij zijn Vrienden.
Hij is van ons heengegaan zonder, af-,
scheid. Hij heeft vol idealisme zijn leven gegeven voor God en Vaderland.
J. C.

God redende voor de fesde maal ons
huwelijk en schonk ons een derde dochtertje
Hélènc'tje
(Helcna, Anna, Maria. Francisca)
H. B. S. HOLLA
LENY HOLLA-AARTS.
Vught. 18 Januari 1948.
. Leeuwensteinlaan 23a.
Weduwe, 35 jaar, G. G. m. d.
7 jaar, zoekt plaatsing als
HUISHOUDSTER
in
een
klein, moederloos gezin.
Brieven onder nr. 578 aan het
Bureau van dit blad.
Ondergetekende verzoekt terugbezorging van de revolvers,
verrekijker en fototoestel,
waarvoor door hem borggeld
gestort is.
H. Cornelissen, Oosteind 206,
Baarle-Nassau.
Wie wil oud-LO-er helpen aan
ƒ 1500,— tegen rente en aflossing. Borg aanwezig. Zeer
dringend.
Brieven onder nr. 580 aan het
Bureau van dit blad.
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Suikeroompje

L*. week worden ingezonden!
ANNE DE VRIES De levensroman van Johannes Post
De liguur van deze strijder voor recht en vrijheid zal in de
geschiedenis blijven leven als een voorbeeld van heldenmoed
en als een symbool van al die stille en onbekende werkers,
die met elkaar hun vaderland gediend hebben.
Wie was hij eigenlijk? Waar kwam hij vandcan ? Hoe was zijn
Geb.
jeugd? Hoe leefde hij voor de oorlog? Hoe wist hij jarenlang
f 5.90
aan de greep van de Gestapo te ontkomen?
Deze levensroman beantwoordt al deze vragen ?
Omvang Het
is zeer interessant, boelend en teqelijk historisch gedocumente r
Q9ft olauz.
11 1 Wij raden
e d. UHet
binnen
enkelehiervoor
maanden
oJo
aan,boek
reedszal
nu Uw
bestelling
op teverschijnen.
geven bij;
H, W, Blok, Boekhandel, Boergoensestr. 120, R'dam, Tel. 70629

de
Kinder

1.

vriend

LITHO "ZAANLANDIA"
OFFSETDRUK
ZAANDIJK

80a
5<
GET.T) 1borgen
- voor
7»- elk
Zonder
doel
Vrljbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN.
Spaarcrod. Inst Mathen.weg 110,
Rotterdam-West. Wij verleenden
reeds plm. f 200.000 in contanten.

STEENDRUK
GARTONNAGE'

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan
Kantoor en fabriek,
DRAAI- EN
Noordeinde C 12 - Telefoon 347 (K 2984)
FRAISWERK
Wie heeft interesse voor: heften, wieltjes, kegels
"strijkboutheften, ballonfluitjes, yoyo's,
SPEELGOEDEREN. HUISH.ART., TECHN. HOUTW.
N
Wij vervaardigen alles op het gebied van hout
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBO-CARRICATUREN.
MASSA HOUTWAREN
Vraagt offerte

■Hier
wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
Uw drukwerk 1

CV. DRUKKERl//„[£ RIJNSTREEK'
5en

£le oplossing van de NIEUWJAARSPRIJSVRAAG moet uiterlijk deze

r
Suikeroompje zorgt goed voor de Hollandse
jongens en meisjes. Bij elke 4 rollen van die
heerlijke FAAM pepermunt krijgt U van Uw
winkelier voortaan een prachtig boekje over
dc avonturen van Generaal Trip, ontworpen
door de Marten Toonder studio's waar ook de
alom bekende Tom Poes en Ollie B. Bommel
vandaan komen. Er komen 24 van die boekjes.
Elk boekje bevat een spannend verhaal. Dat
Uw huisgenoten van de FAAM pepermunt
óók zullen genieten... dat weten wc héél zeker,
want... FAAM pepermunt... uitmuntend !

1 N.V. VERENIGDE NEDERLANDSE VLIEGTUIGFABRIEKEN 1
FOKKER l.o.
PAPAVERWEG 31-33 - AMSTERDAM-N.
=

vraagt:

=

BEKWAME EN
AANKOMENDE MONTEURS,

Voor elk transport
hoe vreemd ol raar.

DRAAIERS,
A. LUIK staat altijd
voor U klaar.

=

benevens

*

Zaandijk

Tel. 81994

=
=

=

LEERJONGENS
. voor de diverse bedrijfsafdelingen

1
Luik's Iransportouderneining

f.V. DE FAAM
BREDA

PLAATWERKERS,

Sollicitaties van 9 — 12 uur, uitgezonderd Zaterdags, bij dc
Afdeling Personeelzaken.

=

Faam
Pepermunt
ANN01^38

=
=
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Aan

de

Stoommeelfabriek

WIE KAN
mUCHTLNGEIV VERSCHAFFEN ?

Holland

N.V, Amsterdam kunnen nog

ENIGE

ONGESCHOOLDE

KRACHTEN

voor fabrickswcrkzaamheden worden
geplaatst.

Zich persoonlijk

aan

te

melden bij den personeelchef.

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuld
zenden aan de administratie van „De Zwerver', Prins
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf benutten.

BON
Overeënkomstig de mededelingen op de voorpagina,
verzoek ik U een-,
ZGGpOSt/IiUClltpOSt.abonnemeat voor t

Naam
Adres
Plaats

-————— Provincie-

Ingang abonnement

——

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij
aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichtiag
(Doorhalen wat niet verlangd wordt.)

(Zeepost f 1.5Ö - luchtpost f 4.5Ö per kwartaal.)
* Ik zal per kwartaal/halfjaar/jaar gireren.
* De kwitantie moet per kwartaal/halfjaar/jaar worden
aangeboden aan:

(* Doorhalen wat niet verlaagd wordt.)

-

884 Het bureau van de Stichting l940-fi5 's-Gravenhage en Omstreken, Sweelinckstraat 25 te
's-Gravenhage, verzoekt diegenen, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent het door
wijlen de heer Alfred Wijnman verrichte verzetswerk, deze met de meeste spoed te willen
opgeven aan bovengenoemd bureau. Betreffende
bovengenoemde zijn de volgende inlichtingen
bekend:
Alfred Wijnman, geboren 12 Augustus 1923.
Gearresteerd medio Mei 1944 te Groningen.
Overleden 18 Februari 1945 te Neuengarame.
Vóór zijn arrestatie werkzaam bij dc Firma
Boekholt, Schuitemakerstraat 7 te Groningen.
Zijn
woonadres was Herenweg 23 A Groningen,
A
Vermoedelijk stond zijn arrestatie in verband
met het deelnemen aa.n overvallen o.a. op het Postkantoor te Groningen
omstreeks Mei 1944. Het is bekend, dat Wijnman diverse reizen
maakte naar Borger en Purmcrend. mogelijk in verband met verzetswerk.
Wijnman werd gearresteerd door Criminalassistent bij de Sip, Helmut
Schaper en Untcrscharfuhrer Kindel.
|

Deze inlichtingen worden ook verzocht van wijlen
dc heer Johannes Cornehs Kuypers.
Johannes Cornelis Kuypers, geboren 30 Augustus
1907 te 's-Gravenhage. Laatste adres Chasséstraat
82 te s-Gravcnhage. Drie maal gearresteerd en
wel in 1942 en 1943. juiste datum niet bekend: laatste
arrestatie 22 Mei 1944. Hij verbleef in de cellenbarakken te Scheveningen en te Vught. Bij een der
transporten in September 1944 gelukte het hem te
ontvluchten tesamen met andere personen. Tengevolge
van bij deze ontvluchting opgedane kwetsuren is hij
29 Januari 1945 overleden.
Vermoedelijk stond Kuypers in de jaren 1943 en 1944
in contact met verzetslieden of organisaties te Breda
en omgeving, althans in Noord-Brabant,
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