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Wie nu door Duitsland reist, zal
dat zulk een groei mogelijk is, ook
op het eerste gezicht niet veel
al zijn de politieke betrekkingen nog
wijziging bij een jaar of drie gelealtijd nihil. En deze kunnen nog
/h drie jaren tijds is veel veranderd in ome situatie en onze houding
den ontdekken. De steden zijn nog
niet meer zijn: er is nog geen vremet betrekking tot Duttslond. Alleen onze «eronttooordelijkheid is
altijd verwoest, de bewoonbare
desverdrag met Duitsland, het is
dezelfde gebleven. Mijn artikel, in Vrij Nederland van 26 Januari
panden nog altijd overvol, er zijn
nog pas in de maak. Er is nog maar
1946 over „geestelijke vernieuwing als onze taak jegens Duitsland",
nog altijd bunker-„hotels", het
een aantal afzonderlijke gebieden,
was destijds zeker niet de eerste stoot tot bewustwording van zulk
treinenmateriaal is nog altijd ge„landen", die bezet zijn en waareen taak, maar voor zover ik weet was het er wel de eerste publibrekkig en de mooie auto's zijn nog
mede dan ook geen officiële policistische uiting van. Het is verouderd als situatieschets, verouderd
altijd van de bezetter. Maar als
tieke betrekkingen kunnen bestaan.
ook als het er van uitgaat, dat onze houding ten aanzien van Duitstweede indruk zal zich al spoedig
Maar het is goed, dat zulks niet in
land pas begint enige positieve gestalte aan te nemen, maar de
opdringen: er is toch wèl verbazend
de weg staat aan het verkeer van
daarin uitgestippelde verantwoordelijkheid is nog altijd dezelfde.
veel ten goede veranderd. De
maatschappelijke kringen hier met
De huidige situatie, onze houding en onze plichten met het oog op
positie der levensmiddelen heeft éen
zulke kringen ginds. Daarin ligt alDuitsland komen hier achtereenvolgens aan de orde.
ongekende voortgang gemaakt; er is
vast één bewijs, dat wij de totalivrijwel geen distributie meer — er
taire geest hebben overwonnen.
is nog maar weinig verschil bij
dertiger jaren; er is een juist volwassen geonze voedseldistributie; de winkelétalages zien
\X7el
zijn er bijzondere moeilijkheden, zolang
v v
worden bevolkingslaag, die in de jaren van
er weer behoorlijk voorzien uit; de uitgevers
de politieke verhoudingen nog niet vastjeugd en rijping nooit anders dan nazisme en
hebben weer heel wat boeken en tijdschriften
liggen. De grootste is wel die van de schadezijn propaganda heeft gekend; er is het ontkunnen laten verschijnen. Hier en daar blijkt
vergoeding. Hoe groot zal deze moeten zijn en
stellende probleem der millioenen D.P.'s,
dan ook al wèl hersteld en herbouwd te zijn;
in welke vorm zal zij gegeven moeten worden?
„Ostflüchtlinge" heetten zij eerst, „Ostbürde treinen lopen toch al frequenter en weer
Met verdere ontmanteling van het industriële
ger" noemt men ze thans in een onwerpelijke
„planmassig"; leidende figuren in regering en
apparaat? Dan komt men er zeker nog niet.
poging
om
hun
althans
nominaal
een
plaats
bedrijfsleven zijn weer Duitsers en verkeren
Met wat voor jaarlijkse leverantiën en betalinte
verschaffen.
Historisch
is
het
verhaal
van
practisch op voet van gelijkheid met de bezetgen dan nog? Of zal de vergoeding worden geeen mijner Duitse collega's, bewoner van een
tende autoriteiten. En dan, als derde indruk: in
zocht in wat men bij ons zachtaardig grenscharmante villa buiten een der grote univergesprekken blijkt, hoezeer het isolement van 12
correcties noemt, bij welke gedachte alleen al
siteitssteden, bezitter van een aardig zomerjaren nazidom doorbroken is geraakt. Hoeveel
zovele Duitse harten in opstand komen?
huis aan een mooi bergmeer, die in zijn
contacten met het buitenland zijn hersteld of
Dit netelig vraagstuk is een der obstakels bij
nieuwe auto langs zo'n vluchtelingenkamp
opnieuw gelegd. Briefwisseling vindt veelvulde ontmoeting van Nederland met Duitsland.
reed en aan zijn Nederlandse medepassagier
dig en buiten censuur plaats, de kranten zijn
En een ander ligt in de irritante uitingen, welke
toen even theatraal als luchtig opmerkte: „Dat
er nu even up to date, ook in hun buitenlandse
onze vierde indruk vormden: het wanbegrip
is geen Duits, dat is een Europees vraagstuk".
berichtgeving, als bij ons; niet alleen de ambvoor eigen wandaden, voor eigen schuld en op
Zo gemakkelijk kan de Duitser zich echter
tenaren der bezettingso ver heden, maar talloze
zijn minst voor medeverantwoordelijkheid uit
niet
van
dat
vraagstuk
afmaken,
ook
al
moebuitenlanders reizen door Duitsland, en talrijk
hoofde van solidariteit in eigen volk en staat;
ten wij toegeven, dat hier óók een Europees
ook zijn de Duitsers, die weer hun neus en
de jammerende toon, waarop tot voor kort om
vraagstuk om een oplossing schreeuwt.
daarmede — wat belangrijker is — hun oor,
medelijden, en de aanmatigende toon, waarop
hun oog en hun mond buiten de grenzen hebsindsdien om medewerking wordt gevraagd.
Onze houding.
ben kunnen brengen.
Daardoor wordt ook bij ons dezelfde argwaan
Maar een vierde indruk is weer minder gungevoed, waarmede Frankrijk naar de zware
"KT aar geldt dit niet voor het gehele vraagstig: welke lessen zijn uit de verschrikking der
industrie van zijn tegenstander ziet en dezelfde
•«-»-1 stuk- „Duitsland", waarvan hier sloehte
terreurjaren en uit alle communicatie met het
vrees, waarmede het waarschuwt tegen een
een paar facetten zijn genoemd, doch dat in
buitenland nu eigenlijk getrokken? Het gewonhermilitarisering.
al zijn facetten in één samenhang moet wornen inzicht leidt doorgaans niet tot de te verTegelijk zien wij echter het gevaar van een
den gezien? Is Duitsland zelf niet een Eurowachten ontzetting over wat misdaan werd,
strategisch vacuüm langs de ijzeren voorhang,
pees, ja een wereld-probleem?
maar tot de verontschuldiging, dat men het
waarachter Oost-Duifsland zijn leed verbergen
niet geweten of niet gewild heeft en dus perDaarover zijn wij allang tot klaarheid gekomoet. Maar ook het gevaar, dat 'n West-Duits
soonlijk vrij-uit behoort te gaan. En verder
men en onze houding heeft zich daarnaar
leger zich eens geroepen mocht gevoelen met
wordt breed uitgemeten, welke moeilijkheden
gevormd. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft
de gemilitariseerde „volksgenoten" van het
zijn voelhorens weer naar dit grote en onmisDuitsland nog steeds doormaakt en nog voor
Oosten gemene zaak te maken voor één Duitsde boeg heeft. Er wordt gepleit voor veel meer
bare achterland, leverancier zo goed als afzetland.
hulp van het buitenland aan het economische
gebied, uitgestoken. Uit allerlei domeinen van
Zo is onze houding wel veel positiever geworherstel van Duitsland, dat dan daarna wel een
maatschappelijk en geestesleven zoekt men
den, indringender in Duitsland en ook ontaandeel zal nemen in de blijkbaar onontkoomcontact met Duitsland te maken, hetzij door
vankelijker voor Duitsland, maar ook veel gebare plicht tot schadevergoeding. De nog aandaarheen te reizen, hetzij door hier te lande
nuanceerder, wij zien thans veel meer kanten
wezige ontreddering wordt altijd maar geschoDuitse gasten te ontvangen. Zo proberen poliaan het Duitse vraagstuk dan dat het alleen
ven op de ruggen der bezetters, ofschoon deze
tieke partijen, stands- en vakorganisaties in
maar een zieltogende vijand betreft.
Duitsland toch heus niet als een melkkoetje,
betrekking te komen met wat thans na alle
Onze verantwoordelijkheid.
maar veeleer als een heel groot zorgenkind
nazistische dwang op gelijksoortig gebied in
beschouwen en behandelen. Nog altijd geen
Duitsland tot stand komt of althans moest
•"Anze verantwoordelijkheid jegens Duitsland
kijk op de historische en in „volkse verbondenworden herbouwd. De universiteiten in de
^'is groot en zwaar. Kortzichtigheid kan hier
heid" gemeenzame verantwoordelijkheid voor
kringen van docenten en van studenten tonen
veel bederven en kortzichtig is het dit vraagde catastrophale neergang van het eigen volk
belangstelling voor de collega's over de Rijn.
stuk alleen te zien uit een Nederlands standen nog altijd een scheve kijk op de weinig roosIn de kringen van katholiek en van reformapunt of alleen uit het huidige ogenblik.
kleurige toestanden buiten de eigen grenzen,
torisch christendom zijn verschillende, zelfs
Het Duitse vraagstuk is inderdaad in zijn gedat is de teleurstelling bij de vierde indruk.
wel speciaal daartoe' geschapen organisaties
heel — en niet alleen nopens zijn vluchtelinToen ik juist de eerste week der „Gelddoende om enige stoffelijke (het schip van
gen-centra, waarin stoffelijke, zedelijke en
wahrungsreform" (valuta-herziening) in BeyeKeulen!) en veel meer geestelijke steun aan
geestelijke noden tot een ongekende diepte
ren meemaakte (eind Juni van dit jaar), hoorde
Duitse broeders te brengen. Ja, met regeringshebben gevoerd — een Europees vraagstuk.
men één klaaglied — om het nog maar zacht
subsidie overkoepelt thans epn speciale „CoörHet moet dus worden gezien en aangepakt in
te zeggen — over de barbaarse en onkundige
dinatie-Commissie voor Culturele betrekkingen
een breed Europees verband, waarvoor ook
maatregelen der bezetting, maar nu de sindsmet Duitsland" (C.C.C.D.) niet minder dan 22
een begrijpelijk en redelijk nationaal gevoelen
dien ingetreden verbeteringen van het levensorganisaties, die thans in Nederland mede of
wel eens ten dele wijken moet. Wat een natiopeil en de arbeidsproductiviteit onmiskenbaar
soms zelfs uitsluitend werkzaam zijn met het
naal belang, een rechtvaardige nationale eis
zijn, hoort men zelfs niet uiten, dat het toch
aanknopen en onderhouden van zulke betrekkan lijken, zou moeten achterstaan bij wat het
wel „meegevallen" is — wat toch ook maar
kingen als de Commissie in haar naam noemt.
Europese welzijn thans vordert.
een zachte uitdrukking is.
Dat alles zijn nog maar enkele symptomen
Op die wyze zou reeds een daadwerkelijke
Bij verder doorstoten stemt een vijfde indruk
van de groei, die onze houding heeft doorgebijdrage tot federalistische groei van ons verevenmin tot optimisme: er is het gebrek aan
maakt.
scheurde werelddeel kunnen worden geleverd.
mannelijke bevolking, inzonderheid rond de
Het lijkt mij zeer gezond en zeer democratisch.
(vervolg pag. 2)

REUNIE
Met verbazing las ik in ,,De Zwerver" van
3 December nr. 48, in de rubriek Wcre Di,
het stukje:
„De bordjes verhangen".
Dit geval staat niet op zichzelf, ook de Overheid helpt een handje. Volgend jaar bestaat
een bekend bedrijf in ons land 40 jaar. Deze
onderneming exploiteert o.m. restaurants in ons
land. Tijdens de bezetting weigerde zij pertinent
de bordjes: „Verboden voor Joden" te plaatsen. Dit ging ook daarom zo moeilijk, omdat
er regelmatig onderdak werd verleend aan
joden in hetzelfde perceel.
Thans, ruim 3 jaar na de bevrijding, is het
de bedoelde onderneming nog niet gelukt toewijzingen voor levensmiddelen te ontvangen,
waardoor de restaurants weer kunnen gaan
draaien, ondanks legio adressen aan Horeca,
aan de betreffende Minister, tussenkomst van
Kamerleden e.d.
Ja tóch, één keer is er een zeer hoge ambtenaar op bezoek geweest bij de betreffende
onderneming. Deze vertelde woordelijk: „Uw
geval staat niet op zichzelf, wij doen wat
mogelijk is. Maar zolang de bedrijven, die
open gebleven zijn tijdens de bezetting, nog
niet op volle toeren werken, kunnen wij de
zaken, die gesloten zijn geweest, niet helpen.
Neemt U het geval van dat bekende restaurant in de buurt van Rotterdam maar eens.
Een middelpunt voor onderduikers, steeds geholpen waar nodig was. Ook gesloten geweest,
en is nu weliswaar open, maar koopt alles
zwart in. Kunnen ook daar nog niet helpen".
U.
— Commentaar overbodig.
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GEDENKBOEK
De in „De Zwerver" gepubliceerde lijst
van gevallenen, die herdacht zullen worden in ons Gedenkboek, heeft zeer vele
reacties van onze lezers opgeleverd. Het
is ondoenlijk, ieder persoonlijk te antwoorden. De brieven zijn bij bestaande
dossiers over gevallenen gevoegd of
vormen het uitgangspunt voor een nieuw
onderzoek. Tér bestemder tijd komen al
deze brieven aan de orde en" indien het
nodig mocht blijken, zal het bureau zich
met de schryuers in verbinding stellen.
De Gedenfcboekcommissie.

Ook uit het kwade kan iets goeds getrokken
worden. Uit de hemeltergende onrechtvaardigheid van de gewelddadige vertrapping onzer
souvereiniteit zou een beter begrip voor de
grenzen hiervan geboren kunnen wordenStaatkundige souvereiniteit is nooit absoluut en
kan daarom ook niet neutraal zijn. Ook in zijn
souvereiniteit is de zelfstandige staat gebonden
in de samenhang en de saamhorigheid van alle
volken.
Nederland bewijze niet alleen in het bewust
prijsgeven van zijn neutraliteit, dat het de les
van deze oorlog heeft verstaan, het bewijze dit
eveneens bij het vestigen van de vrede. Uit
nationaal oogpunt te billijken aanspraken moeten misschien in Europees verband — dus ook
in betrekking tot de verslagen vijand — worden
opgegeven. Dan geve men die zo nodig op!
Kortzichtig is het ook, als wij de problemen
alleen maar op korte termijn bezien, op de
moeilijkheden, die wij nu moeten meemaken,
op de tegenzin — waarom het niet te bekennen? — die wij vaak moeten overwinnen in
een contact, dat zich altijd weer associeert met
de herinneringen aan bezettingsonrecht. De
volken zyn niet alleen door de ruimte, maar
ook door de tijd met elkaar verbonden, de
verschillende generaties zijn solidair. Daarom
eist onze verantwoordelijkheid vandaag ook de
gevolgen van onze houding voor morgen, ja
voor hen, die na ons zullen komen, te overwegen
en te laten medewegen.
Op die wijze leveren wij een daadwerkelijke
bijdrage tot het organisch verband in onze verscheurde historie, waarin tijdperken en geslachten maar al te vaak elkander opvolgen
zonder zorgvuldige, organische opbouw.
Er is hier vaak een discontinuïteit waar te

Het was een gezellige middag, daar bij Koos
Kerstholt in Groningen, tijdens de onlangs
gehouden vergaderingen van de oud-KP.
Van heinde en ver waren ze gekomen; uit Stad
en Ommeland kwamen ze op, „de getrouwen".
Na veel en intensief gebeuk en gezwaai met z'n
voorzittershamer lukte het Tom na een kwartiertje met zijn bezielende openingsspeech te
beginnen. Nadat enkele hamerstukken (figuurlijk'en letterlijkX zonder hoofdelijke stemmingen waren afgehandeld, kwam punt 1 der
agenda: het provinciaal verzetsboek. Hierover
was in KP.-kringen nog al enige stof opgewaaid,
daar een voorlopig verslag was samengesteld
over het KP.-werk in de provincie Groningen,
dat èn historisch èn documentair absoluut onverantwoord was; de samenstelling had buiten
de KP. plaats gehad, daar tijdens een vorige
vergadering unaniem besloten was niet mede te
werken aan dit prov. verzetsboek alvorens het
Nationale Gedenkboek LO.—LKP. verschenen
was. Door de aanmatiging van een ondeskundige
werd echter toch een poging gedaan tot beschrijving van het KP.-werk, dat echter door
de vergadering als ondeugdelijk werd afgekeurd. Naar aanleiding van de bedreiging van
de zijde der Hoofdredactie, dat wanneer de
KP. zélf deze beschrijving niet ging aanvullen
en corrigeren, zij toch deze miskraam ter perse
zou laten gaan, werd besloten een Commissie
van 3 te benoemen, die meergenoemde foutieve
beschrijving behoorlijk zou verbeteren. Piet Cn.,
Kleine Jan en Harm verklaarden zich gaarne
bereid dit op korte termijn in orde te maken.
Uit de vergadering werd nog voorgesteld te
wachten met de verschijning van het provinciaal
verzetsboek tot het Gedenkboek LO.—LKP.
verschenen was, om het risico te ontlopen, dat
beide genoemde boeken elkaar tegenspreken.
Punt 2: Instituut „Steun Wettig Gezag". Ondanks zeer uiteenlopende meningen t.a.v. ondergeschikte punten, kon de meerderheid der vergadering zich verenigen met het staindpunt van
Huib, dat steun aan ons wettig gezag principiële
plicht is. Meer niet! Het zou te ver voeren al de
bestaande bezwaren hier weer te geven. Deze
zullen overal in den lande en vooral in verzetskringen wel dezelfde zijn.
Na dit agenda-punt schakelde Tom over naar
de volgende zaak: Bestuursverkiezing. Deze
wees uit, dat Tom het premierschap behield.
Henk Brands werd verkoren het secretariaat
te nemen en ad interim: financiën, daar Harm
wegens afwijkende gezagsopvattingen deze post
niet langer mocht bekleden. Als „gewoon" bestuurslid werd Huib benoemd. En daar er niet
meer bestuursfuncties waren te verdelen, kreeg
de rest niets. Jammer voor hen! Na veel handendrukken, „tot ziens" enz. en een vergeten
slot-rede, gingen we voldaan naar huis!
H.

WIJ
^

EN

DUITSLAND

(vervolg hoofdartikel)

nemen: „après nous Ie déluge", wordt wel niet
vaak in ernst gezegd, maar schijnt al te vaak
het menselijk handelen te beheersen. De beslissingen, waarvoor wg thans verantwoordelijk
zijn, zullen haar gevolgen door tientallen jaren
doen gevoelen. Daarom moeten wij, ook al weer
zo nodig, jegens Duitsland anders durven handelen dan „het hart het ingeeft".
En dat is nodig: dit volk wist twaalf jaten niets
anders van het buitenland dan wat de fijne zeef
van nazistische propaganda wilde doorlaten
of de soldaat en de bezettingsambtenaar waarnamen.
Dan is het verklaarbaar, dat het contactorgaan
voor buitenland en buitenlanders is verloren
of minstens ongeoefend en verzwakt is. Aan
dat contactorgaan mankeerde bij menige Duitser toch al wat. Al zouden wij in onze generatie
niet meer bereiken, dan dat dit orgaan weer
receptief en scherp werd, dan zouden wij daarin al een belangrijk werk hebben tot stand gebracht, waarvoor wij dan ook verantwoordelijk
zijn.
En ook van zijn verbondenheid door de tijd
was de Duitser in Hitlerland afgesneden. Want
al het gebral over voorvaderlijke" Kultur en
duizendjarig rijk neemt niet weg, dat de Naziduitser maar zeer mondjesmaat slechts zeer
bepaalde uitingen van zijn cultureel verleden
vernam. En evenmin werd hij persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de toekomst; dat zou
de staat, dat zou de partij, dat zou de H. J. wel
bezorgen. Ook daar is dus het contact zo nodig:
buiten Duitsland kent men zijn geschiedenis en

dewexeid
tand

De „Aero-Holland" is van deze maatschappijen
de interessantste. Want door deze maatschappij
wil de zeescheepvaart trachten vaste voet in de
lucht te krijgen.
(Vrij Nederland).
Hetgeen met zeemansbenen zeker niet mee zal vallen.
Zeevaarders denken veel te luchtig over dergelijke
zaken.
Om half drie 's nachts sloeg de hond van een
aan de Osdorperweg te Sloten (N.H.) wonende
politieagent aan. toen in het duister twee mannen
poogden zich toegang te verschaffen tot zijn kippenhok. De agent wekte een buurman agent en
met hun honden trokken zij op onderzoek uit. Zij
zagen de kippendieven wegvluchten, maar pas
enige uren later, kwamen zij er één op het spoor.
Voor hei gebit van de honden had deze ontzag
en zo kon hij worden ingerekend.
(Alg. Dagblad).
De politie was er ditmaal „als de kippen" bij. Toen
de dieven dachten, dat hun haan victorie kon kraaien,
zei de politie: „kip ik heb je". En het is de vraag
of de heren straks nog gelegenheid krijgen om
„eieren voor hun geld" te kiezen.
Er is een legerorder verschenen, blijkens welke
het aan alle korporaals en soldaten is toegestaan,
na afloop van de eerste opleiding van 6 weken,
uitsluitend buiten dienst, bruine lage schoenen te
dragen. Deze schoenen moeten aan voorgeschreven
eisen voldoen en vooraf door de compagnies- of
overeenkomstige commandant zijn goedgekeurd.
Bij deze tenue moeten de door het rijk verstrekte
sokken of eigen khaki sokken worden gedragen.
(A.N.P.).
We maken wel vorderingen bij ons pogen het leger
„op betere leest" te schoeien. Maar hoe men met lage
' schoenen een leger „op hoger plan" kan brengen,
vatten we nog niet recht.
Aan huis te koop: melk- en kalfkoeien en vaarzen,
keuze uit 25 stuks. Zondags niet. A. Schoon,
Groningerstraat 262, Assen.
(Adv. Prov. Dr. en Asser Crt.).
Mevr. Schoon heeft schoon-gelijk, dat ze 's Zondags
dat vee niet in huis wil hebben, 't Is al erg genoeg
als je op werkdagen 25 melk-, kalf- en vaarskoeien
in huis moet houden.

de waarden van zijn cultuur zoveel beter.
Daar kan men ook spreken uit een moderne
ervaring aangaande onderwijs, jeugdbeweging,
en over de onvergankelijke waarde van het
gezin.
Maar er is nog meer, er is nog één verantwoordelijkheid, die ik niet noemde en die
de voornaamste van alle is, ja die alle andere
draagt en waaruit alle andere alleen maar haar
vruchtbaarheid kunnen ontvangen: het is de
verantwoordelijkheid van de Christen. Slechts
uit de overtuiging, dat wij allen elkanders hoeder zijn, wordt in laatste instantie onze verantwoordelijkheid, ook jegens de vernederde,
ook jegens de zich weer oprichtende tegenstander (?), vijand (?), naaste geboren. Die
overtuiging vordert de ommekeer, waartoe alleen Christus overwinnaar en overwonnene
oproept en in staat stelt. En daarin ontmoeten
zij elkander als gelijken, die eigenlijk niets
anders behoeven dan hun verlossing in Christus. Aan Zijn Hand wordt het voldoen aan onze
verantwoordelijkheid, ook waar deze ons als
een kruis zou drukken, het bewijs ener waarachtige opstanding, het bewijs, dat de overwinning op de ware vijand is behaald.
In laatste aanleg gaat het niet om onze verantwoordelijkheid jegens ons land, Duitsland,
Europa, ons nageslacht. In laatste aanleg gaat
het om de taak, die wij daarin uit Gods raadsbesluit hebben ontvangen, eenvoudig omdat
wij nu eenmaal op deze plek, in deze tijd, in
deze positie staan.
Verstaan wij Gods steun in de gegeven situatie,
onze taak van het ogenblik als onze verantwoordelijkheid voor Gods eeuwigheid!

TERUGBLIK OP KERSTMIS 1948.
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üen nieuw jaar en geen mens zo pessimistisch, o[ hij heelt er in het
•" diepst van zijn
hart enige verwachtingen van. Niets schijnt zo
onverwoestbaar in het leven als de hoop. Zolang er leven is, is er
hoop, zegt men. Dante schreef in zijn boek boven „De Hel": „Hij, die
hier binnentreedt, laat varen alle hoop". Eerst daar heeft het hopen een
einde. Men zegt wel, dat het leven hier op aarde voor sommigen een
hel is. Hoe erg 't ook mag zijn, men weet toch niet, wat men daarmee
zegt. Op aarde is altijd nog hoop voor een mens.
De vraag is maar, waarop we hopen, wat we verwachten. Niet, dat
we teveel verwachten; de meesten zijn met weinig tevreden. Neen. maar
onze verwachtingen zijn verkeerd gericht.
We verwachten iets vóór onszelf, in plaats van iets van onszelf.
Op dat punt zijn we verstokt en geraffineerd. Bij onszelf beginnen in
het nieuwe jaar. dat doert sommigen voor de vorm nog wel, maar ons
aller hart is toch meer bij de dingen, die wij hopen te verkrijgen.
Intussen schuilt onze tevredenheid, onze onrust, de z.g.n. hel om ons
heen, nimmer in wat ons ontbreekt, altijd in wat aan ons ontbreekt.
Niet onze maatschappelijke toestand bepaalt onze mate van geluk en
innerlijke rust, maar de gezindheid binnen in ons beslist daarover. Marx
zegt het omgekeerd, maar wie om zich heen ziet, ervaart iedere dag,
dat de gelukkigen, de tevredenen, de rustigen, niet identiek zijn met de
welvarenden. Integendeel, zij, die van binnen in 't reine met zichzelf
gekomen zijn, of ze nu rijk of arm zijn. kan men de vrede en het geluk
van het gezicht aflezen, en zij, die de onrust en onvrede van binnen
ontvluchten en de kwade bedenkingen negeren en uitleven, zij jagen naar
meer brood en meer spelen, om in de roes zichzelf toch maar niet meer
terug te vinden.
Men moet zich bij het nieuwe jaar goed afvragen, of men iets vóór
zichzelf, of van zichzelf verwacht. In 't eerste geval is men op een
verkeerd spoor.
De ellende van onze wereld, en ze is groter dan ooit tevoren, komt niet
voort uit sociale wanverhoudingen, maar uit onze eigen, interne wanverhoudingen. Sociale rechtvaardigheid en vrede zijn niet mogelijk dim
door mensen, die in hun hart rechtvaardig en vredig zijn.
Goed, maar de verwachtingen op dit punt van onszelf zijn al zo dikwijls
in rook opgegaan. We willen wel anders, maar de sleur neemt ons
weer op. Zo blijft de één een prooi van zijn hartstochten, de ander van
zijn hebzucht, een derde van zijn heerszucht, een vierde van zijn lastertong, een vijfde van zijn wantrouwen, een zesde van zijn hoogmoed,
een zevende van zijn haat, en ga zo maar voort.
Misschien is 't naar buiten toe allemaal nog vrij correct, maar dat redt
ons niet. Want zolang 't van binnen spookt, leven we in onvrede en in
onrust. En het spook, dat binnen in ons rondwaart,.... dat zijn wijzelf,
dat is de afgod, die we van onszelf maken. Zolang de mens daarvan niet
bevrijd is, kent .hij geen vrede, geen rust en geen geluk, kent de wereld
geen vrede en geen recht.
Dat is 't punt, waar 't op aankomt en iedere keer, dat we tot onszelf
komen, moet dit de grote vraag zijn: of we onszelf willen opgeven. De
keuze is, of wijzelf, dan wel de levende God in het middelpunt van ons
leven zal staan, of wij zullen eisen, dan wel gehoorzamen.
Niemand komt uit zichzelf los van zichzelf. Gods Woord leert dat
en de historie leert dat. Iedereen kan onder alle omstandigheden bevrijd
worden van zichzelf, geluk en vrede vinden, geluk en vrede om zich
heen brengen, als hij ja zegt tot ]ezus Christus. Die op aarde is gekomen
om zondaren zalig te maken.
Ik weet wel, dat niet iedereen dit aanvaardt, dat slechts weinigen die
weg willen gaan. Zo is hef in hef leven. Maar men heeft de keuze en
men moet goed beseffen, dat dit de enige keuze is: Zijn verwachtingen bouwen op Christus, of op zichzelf en op anderen; bij de
ruïne van ons leven (ik bedoel niet de uiterlijke schijn, maar de bouwval
van binnen) alleen op Christus hopen, of je nogmaals aan jezelf uit het
moeras pogen te trekken.
Velen menen — en het is een ingekankerd misverstand — dat zij, die
van Christus zijn, zichzelf de braven achten en de anderen, de bozen.
Blijkens het bovenstaande is het juist omgekeerd. Zij. die zichzelf nog
zo kwaad niet vinden, zullen het altijd weer met zichzelf proberen, en
zij, die tot Christus vluchten, doen dat, omdat ze geen raad met zichzelf,
met hun boze hart weten.
Veel van de wereld verwacht men niet meer. Die tijd is voorbij. Men
verwacht nog 't een en ander in z'n onmiddellijke nabijheid en verder
maakt men zich blij met uitstel van rampen. Nu dat is vrij pover en het
wordt straks nog armoediger als soortgelijke ruzies, teleurstellingen,
mislukkingen en dwalingen als voorheen op komen dagen. Wat wil men
toch? Wie weet niet diep in zijn hart, dat hij van mensen, dat hij van
zichzelf, ook voor het nieuwe jaar niets te verwachten heeft?
Is het geen adembenemende gedachte, dat Christus daar is. Die zegt:
„Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt"; Christus, Die staat
aan de poort van onze ruïne, en ons roept om eruit te treden; Die niets
van ons verwacht en ons alles wil geven, en dat men toch niet
komt?
Ja, aan die weigering gaan mensen te gronde en daarom neigt onze
beschaving naar het graf.
1949. Jaar van voortgaande geestelijke crisis, jaar van verder verval,
jaar van uitstel en afstel op de uitnodiging van Christus? Wie met die
vraag bezig wil zijn, moet haar eerst voor zichzelf stelten. Van het
antwoord hangen alle verwachtingen voor 1949 en alle uitkomsten
daarvan af.
H. v. R.
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Lezer, misschien denkt U dat dit een artikel was, waarvoor in
het Kerstnummer geen plaats was, en dat nu door verandering
van het opschrift voor een latere aflevering is geschikt gemaakt. En toch is dit niet het geval.
Kerstfeest 1948 — was het werkelijk Kerst/eest? Werkelijk
feest met feestgezangen? Of met treurmuziek, met de Dans Macabre,
de Dodendans, in plaats van het „Vrede op aarde"?
Kerstfeest 1948: drie jaar hebben we vrede, maar als we onze krant
lezen, is er dan iets dat naar vrede, naar werkelijke vrede zweemt?
Zie de pagina's van Uw blad: de een na de ander vertelt over atoombommen, over straalvliegtuigen en stratosfeer-raketten, over moord,
oorlog en geruchten daarvan. Engelenzang of Dodendans?
Kerstfeest 1948; in Indië vallen onze jongens, onze vaders, onze mannen onder de tropenhemel. Engelenzang of Dodendans?
Kerstfeest 1948: in China rukken de communisten op, een rode vloedgolf die God noch gebod ontziet overstroomt een millioenen-land.
Engelenzang of Dodendans?
Kerstfeest 1948: We wandelen door de binnenstad van Rotterdam en
zetten onze voeten op wat eens huis en haard was van onze medemensen. We denken aan Mei 1940. Engelenzang of Dodendans?
Kerstfeest 1948: We zitten in de huiskamer van een Rotterdamse
familie en praten met een meisje, een blondje, dat eens koerierster
was en zich geheel-en-al inzette voor ons en voor ons land, een meisje,
dat voor de verschrikkingen van concentratiekamp en gevangenis niet
werd gespaard. Ze ziet naar een foto aan de wand: haar verloofde,
gefusilleerd met zijn vader en zijn zwager; haar idealen: kapot; haar
leven: gekraakt. Engelenzang of Dodendans?
Kerstfeest 1948: Och moeten we doorgaan, vertellen van de Erebegraafplaats in Overveen, van de honderden geallieerde Oorlogskerkhoven in ons land, van corruptie en baantjesjagerij, van vriendjespolitiek en machtswellust? Wat brengt ons Kerstmis 1948: de Engelenzang met een „Vrede op aarde", of de Dans Macabre, de Dodendans?
Hoe kunnen we nu, in 1948, Kerstfeest vieren? Hoe kunnen we de
woorden: „Vrede op aarde" over de lippen krygen, blijven ze ons
niet steken in de keel?
Kerstfeest 1948: in een buitenlands blad staat een tekening. Leden
van de Vergadering der Verenigde Naties, in een door een kerstboom
verlichte zaal. Eén van hen zegt tot de zaalwacht: „Sluit de gordijnen,
we gaan Kerstfeest vieren". Buiten de ramen zie je schemerig uitgehongerde mensenschimmen, barstende granaten, soldaten die sneuvelen met naar de hemel opgeheven handen. Er onder staat: „Vrede op
Aarde". O bittere ironie!
Kerstfeest 1948: we denken aan een grapje, gelanceerd door iemand
voor de radio. We zijn die vijf jaar oorlog doorgekomen, die paar
jaar vrede komen we ook wel door. We grinnikten er om, maar het
bleef ons bij deze bittere, sarcastische galgenhumor, we dachten er
over na. Waarom kwamen we de oorlog wel door, en de vrede niet?
Waarom? Ach, de oplossing van dit probleem is zo verbazend eenvoudig, het antwoord op deze vraag is een wegwijzer, richtend naar deweg-terug, de weg naar Bethlehem. Waarom stonden we in de Dodendans van 1940—'45 rechtop, ook al waren we in gevangenissen en
kampen, ook al zagen we de geweren der executie-pelotons omhoog
gaan tot we recht in de lopen zagen? Waarom kon toen de Dans
Macabre met schetterende fanfares en satanisch gezang, met gekletter
van tanks en gebrul der kanonnen de Engelenzang niét overstemmen?
Omdat we ons oog en hart gericht hielden op twee plaatsen: op een
stal en op een heuvel met een kruis.
Nu is het Kerstfeest 1948: en als we eerlyk zijn dan moeten we het
bekennen dat we soms terugverlangen naar de tijd, toen het Kerstmis
1942, of 1943, of 1944 was. Toen stonden we vaak oog in oog met de
dood, maar de Dodendans hoorden we niet. Het „Vrede op aarde"
overstemde hem. Vrede op aarde, in een wereld die schier uiteen
scheurde van de explosies en het geschrei der millioenen stervenden.
Vrede op aarde, een vrede in ons hart
Zo sneuvelden onze jongens, onze vrienden op de nu nog voor ons gewijde plaatsen en in de
Duitse martelkampen, waar zelfs een vyandelijke kogel de vrede
slechts kon volmaken.
Kerstfeest 1948: we denken aan een dichtregel, gevonden op het verminkte lichaam van een gesneuvelde Britse vlieger: „O Grote God,
die stierf voor mij, leer mij hoe dat ik sterven moet". Het gebed om
de Vrede.
Engelenzang of Dans Macabre, Vrede op aarde of Dodendans, we
schreven het als opschrift boven dit artikel. Maar is het wel juist?
Neen, Goddank, het is geen Engelenzang of Dans Macabre, geen tegenstelling meer na Bethlehem. Laat de Dodendans ons trachten mee te
slepen, voor ons is het Vrede op aarde, zelfs al sleurt het satanische
rhythme ons door concentratiekampen en voor executiepelotons, als
de Engelenzang maar blijft doorklinken. Want de Engelenzang voert
omhoog en laat zien dat het eindpunt niet is een kamp, of een gevangenis, zelfs geen steen op de Erebegraafplaats en geen kruis met het
woord: „Onbekend".
Engelenzang of Dans Macabre, Ons is niet veel goeds te wachten:
Oorlogen, geruchten daarvan. Wat deren ze ons? We moeten terug,
terug naar de geest, naar het Geloof dat we hadden, toen de dood
dreigde, terug naar 1940—1945. We moeten een overwicht hebben,
anders gaan we ten onder in de draaikolk van de Dodendans, in onze
beslommeringen, in onze desillusies, in ons verdriet.
Lezer, we begonnen met te zeggen dat dit geen artikel was, dat eigenlijk in het Kerstnummer had moeten staan. Er zijn stukken die je
soms beter na de feiten op papier kunt zetten. Wilt U het als nabetrachting beschouwen? Wanneer het aan dit doel beantwoordt zijn
we dankbaar.
2e Kerstdag 1948.
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door Lt. W. v. d. Veer
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J'
n dit verhaal, waarvan het tweede
Q/V.

en laatste deel in het nummer van de
volgende week zal worden geplaatst, vertelt de schrijver ons van het droppingwerk in Drente, dat op een gegeven ogenblik zo zware slagen te
verduren kreeg, dat binnen enkele roeken dertig medewerkers werden
gearresteerd en in het Huis van Bewaring te Assen werden opgesloten. De
Drentse KP. bleef echter, ondanks vele tegenslagen, niet weerloos toezten!

Kees zat in een hoek bij het raam, dat
uitzicht biedt over de uitgestrektheid
van de vlammende heide. Hij had de
zeven ander leden van de KP.-Noord
Drenthe voor een bespreking bijeen geroepen op deze eenzame plaats. Buiten plengde
de Augustuszon haar verzengende stralen over
het Drentse land. Zelfs de vogels in de hoge
bomen rondom het huis waren opmerkelijk stil
die middag. Aan de verre einder stapelden donderwolken zich op, donker en dreigend boven
de paarse gloed van de bloeiende heide. Sommige KP-ers zaten op een stoel, anderen hadden
plaats genomen op de vloer en luisterden naar
hetgeen Kees hun te zeggen had. Ze waren allen
gekomen die middag, Freek, Jo, Jelle en alle
anderen. Kees vertelde hun, dat zij betere en
meer effectieve wapens tot hun beschikking
zouden krijgen, welke de taken, die zij in de
toekomst zouden moeten volbrengen, met Gods
hulp aanmerkelijk zouden verlichten. Toen
Kees uitgesproken was, zat hij stil en staarde
zwijgend uit het raam over de oneindigheid van
de heide, die verloren liep in het dreigend
zwart van de onweerswolken. Met weemoed
dacht hij aan het verschrikkelijk lot, dat zijn
broer Jan nauwelijks een maand geleden had
getroffen, toen hij met de groep van Johannes
Post aan de Weteringschans was ten onder gegaan. Hadden zij toen reeds de betere wapens
gehad, misschien
naar de mens gesproken..
Naar de mens gesproken. Maar de Almachtige
beschikt. En trouwens wat kon men met de
beste vuurwapenen verrichten tegen het ellendig verraad, dat als- een feilloos werkend vergif
rondsloop en voortwoekerde, zelfs in het binnenste der Nederlandse verzetskringen. Het was en
bleef zaak om niet alleen op de wapens, maar
op God te vertrouwen. Dit alles liet Kees zijn
jongens weten.

schenen zich in Drente te concentreren. Alleen
in het plaatsje Westerbork b.v. zaten in die tijd
meer dan 40 landwachters, om maar niet te
spreken van de SD. uit het naburige Bellen, die
verschrikkelijk huishield in deze streken. Men
kon zich bij wijze van spreken in die tijd geen
kilometer langs de grote wegen verplaatsen of
men ontmoette iemand van het Duitse gezagsapparaat.
De eenzaamheid van dit wijde land leent zich
uitstekend voor droppings, had men in Zwolle
tegen Kees gezegd. En zo zei men in Londen
eveneens; Londen, waar men veelal geen begrip
had van de moeilijkheden, waarmee deze kerels
moesten worstelen. Na enige tijd kreeg Kees
in code uit Londen door, dat er een dropping
op komst was. Andere volgden en in een korte
spanne tij ds kregen zij drie gecombineerde droppings te verwerken, waarbij in totaal 12 mensen werden uitgeworpen met speciale opdrachten. Het was de taak van Kees en zijn KP. om
deze mensen onder te brengen.
AUe twaalf moesten bij burgers worden ondergebracht met al de gevaren voor beide partijen
hieraan verbonden. De straf op het verbergen
van een spion is in de regel de dood. Dit was
bekend, maar deze stoutmoedige vaderlanders
namen dit risico. Ik ben te oud om zelf daadwerkelijk aan het verzet deel te nemen, zeiden
sommigen en dit is het beste,, dat ik voor de
bevrijding van het vaderland kan doen. Begin
November had er weer een dropping plaats in

zijn pistool aan het verstand, dat als hij uit de
school zou klappen, hij Leo, uit zijn pistool zou
klappen. En de NSB.-boer was na deze overduidelijke discussie zelfs bereid om met zijn
paarden de zware containers naar een bepaalde
strook van het bouwland, ergens vlak aan de
weg te brengen en ze daar te helpen begraven.
Voor zover bekend, heeft deze boer ook woord
gehouden.
Deze wapenen zijn trouwens niet gevonden en
zijn later door de ploeg van Kees, gekleed in
Duitse uniformen, weggehaald.
Maar de Duitsers hadden er op een of andere
manier lucht van gekregen, dat er die Novemberavond gedropt was. Nauwelijks had de
nieuwe dag zich in het Oosten aangekondigd,
of zij zochten de velden in de omgeving van
Westerbork af. Brutaalweg liepen zij de boerderijen binnen en haalden alles overhoop, vragen stellend links en rechts. Zij deden het voorkomen, of zij zochten naar onderdelen van een
vliegtuig, dat hier gisteravond zou zijn neergeschoten. Maar de meeste boeren wisten wel
beter en hielden wijselijk hun mond. Een der
reeds eerder uitgeworpen agenten, die op een
eenzame boerderij in Garrriinge was ondergebracht, ontkwam ternauwernood aan de overval, die de SD. bij het aanbreken van de dag
op deze boerderij deed. Mac Beaf, een Belgisch
officier, die met vijf man, vier Belgen en de
Hollandse tolk Rudi, in een boerderij te Orvélte
was ondergebracht, ontkwam in de duisternis
van de nacht na een paar benauwde uren op
het nippertje. Maar de Duitsers vonden de zendinstallatie van Mac Beaf en zijn groep, verder
wapens, stafkaarten en allerlei andere dingen,
die een geallieerd soldaat nu eenmaal bij zich
draagt. Hier was voor de SD. voldoende bewijsmateriaal, dat vanuit deze boerderij contact
werd onderhouden met Engeland. Diezelfde
avond nog werden er talrijke arrestaties verricht. Toen volgden enkele weken van een ware
Duitse terreur. Briesend van woede over de
ontsnapping van Mac Beaf en zijn groep voerden de Duitsers links en rechts arrestaties uit.

#

Kees was verzocht om zich op een adres in
Zwolle te vervoegen, teneinde daar geschikte
terreinen op te geven voor „droppings" van
wapens en agenten, die binnenkort uit Engeland werden verwacht. Dit was in 1942 ook al
eens gebeurd en toen was het faliekant uitgelopen en daarom stond Kees er eigenlijk een
beetje sceptisch tegenover. In 1942 had namelijk
de eerste dropping plaats gehad in de buurt
van Hooghalen. Er werden in die Februarinacht twee containers met wapenen afgeworpen, waarvan er slechts één op de afgesproken
plaats neerkwam. De andere dreef af op de
vleugels van de avondwind en werd nimmer
gevonden door de verzetsorganisaties. De zaak
was toen al verraden, want Sonderführer
Hüntemann, agent van Abwehr III, was in
Assen aanwezig op de nacht van de eerste dropping. Het geheel had toen niet erg veel vertrouwen gegeven en men had van verdere droppings afgezien. Maar er was veel gebeurd in
die tussentijd en de omstandigheden hadden
zich zeer ten gunste van de geallieerden gewijzigd. Dies toog Kees er na de boodschap uit
Zwolle op uit, met zijn stafkaart, en had de
eenzame, afgelegen plekken bezocht en aangetekend, welke van die plekken zijns inziens
voor droppings in aanmerking kwamen. Zo
werden in Zwolle op een warme zomerdag na
een langdurige bespreking de plaatsen vastgesteld waar de droppings zouden plaatsvinden.
Drente was in die tijd een broeinest van de SD.
en Landwacht. Het volledige Einsatzkommando
„Hertoegenbosch" zat in die provincie. Generaal
Butcher van de Feldgendafmerie had zijn hoofdkwartier gevestigd te Westerbork en alle landwachters, die na dolle Dinsdag hals over kop
uit het Zuiden en Holland waren weggevlucht,

Meteen had Kees zijn pistool.

de buurt van Bruntinge (gemeente Westerbork).
Talrijke wapencontainers kwamen naar beneden, waarvan de meesten op het veld van een
NSB.-er. Maar Leo bracht hem met de loop van

Ze kregen een draad te pakken, die zich meer
en meer ontrafelde en binnen veertien dagen
zuchtten dertig trouwe vaderlanders in het Huis
van Bewaring op de Asser Brink. Het behoeft

geen betoog, wat deze dertig vaderlanders te
wachten stond. Reeds een paar maanden geleden
was Kees met zijn groep van plan geweest om
enkele gevangenen uit het Huis van Bewaring
te bevrijden. Het ging toen in hoofdzaak om
een zekere Hans, die op het station te Emmen
gepakt was en waarvan Kees vermoedde, dat
hij in het Huis van Bewaring te Assen was
ondergebracht, of daar binnenkort ondergebracht zou worden. Dies zocht Kees direct contact met de directeur, die wel genegen bleek
om mede te werken aan een eventuele ontsnappingspoging van Hans. Toen de zaak echter helemaal was geregeld en de ontvluchting
tot in de perfectie georganiseerd, bleek, dat
Hans nooit in het Huis van Bewaring te Assen
was ondergebracht. Om deze reden werd toen
van de overval afgezien; de directeur werd aan
zijn bereidheid tot medewerking gehouden tot
een volgende maal, wanneer het de moeite zou
lonen om de stunt te wagen. Dat Hans op een
donkere avond ergens in Groningen werd vermpord^ en zijn lichaam in het kille water van
het kanaal gesmeten, kwamen Kees en zijn jongens pas na de bevrijding te weten....

Toen Kees en Freek hoorden van de arrestaties van de dertig Nederlanders stond het
voor hen vast, dat nu de tijd was aangebroken
om deze Nederlanders van de dood te redden.
Want dat zij in de nabije toekomst zoals zovele
anderen naar Duitsland zouden worden vervoerd, stond vast. En een ieder wist wat dit
betekende. Deze Nederlanders moesten vrij, het
kostte wat het kostte. En reeds de volgende
dag toog Kees naar Assen om de zaak te gaan
voorbereiden. Maar, waar Kees diep in zijn hart
bevreesd voor was geweest, vond plaats. Toen
hij de daarop volgende dag een onderhoud had
met de directeur van het Huis van Bewaring,
die de vorige maal nog tot medewerken bereid
was geweest, voelde deze er niet veel voor om
mede te werken. Het leek hem een beetje gevaarlijk, temeer daar het zulk een groot aantal
mensen betrof. En of Kees nu al beweerde, dat
dit een aansporing te meer moest zjjn, aangezien nu het leven van deze dertig Nederlanders
op het spel stond, de directeur bleef bij zijn
laatste besluit en weigerde medewerking te
verlenen. Dit was voor de KP-ers een uiterst
ontmoedigend bericht. En daar kwam nog iets
bij. Enkele dagen later zat Kees in zijn kwartier een brief te tikken, toen opeens met daverend geweld de winkeldeur werd open gesmeten en een stuk of wat Duitsers de kamer binnenstormden. De kogels sloegen vlak achter
Kees in de muur. Meteen had Kees zijn pistool
gegrepen en loste een paar schoten op de ongewenste indringers. Een moment aarzelden zij,
toen zij de loop van het pistool op zich gericht
zagen, en van dit kleine moment maakte Kees
een dankbaar gebruik en sprong door het raam
in de achtertuin, waarna hij zich via enkele
huizen, sloppen en stegen in veiligheid bracht.
Het was nu echter het beste, dat Kees Assen
verliet. Zijn signalement was bekend. Kees trok
nu de provincie in en verbleef dan eens hier,
dan weer daar, terwijl al die tijd de SD. zwaar
op hem loerde. Freek, wiens signalement nog
niet bekend was, bleef voorlopig in Assen om
de kat uit de boom te kijken.
Kees zat inmiddels ook niet stil en bij zijn trek
door de provincie sprak hij met verschillende
mensen. Op zekere dag kreeg hij opeens een
tip, die van het grootste belang bleek te zijn
voor het volvoeren van hun plan om de dertig
gevangenen te bevrijden.
Deze tip bleek het begin te zijn van de ontsnapping. De ontsnapping, die juist op tijd zou
komen.
(Slot volgt).

Sociale problemen bij de verzorging
van de slachtoffers van het verzet.
Tn artikel 2 van de Statuten van de Stichting 1940•*■ 1945 is duidelijk omschreven, dat de hulp die déze
Sociale Instelling te bieden heeft niet uitsluitend beperkt wordt tot het verlenen van een financiële bijdrage, maar zich ook uitstrekt op maatschappelijk gebied. Het hoofdbestuur bepaalde destijds, dat er voor
het verlenen van financiële hulp causaal verband
moest bestaan tussen het
verzetswerk en de financiële nood. Voor andere
soorten van hulpverlening
is causaal verband niet
voorgeschreven. Hierdoor
is een breed arbeidsterrein
ontstaan, dat waard is er
enige aandacht aan te
schenken.
Aan een oud-illegale werker kan door de Stichting 1940-1945 maatschappelijke
hulp verleend worden.
Bijvoorbeeld: juridische bijstand, woningbemiddeling,
hulp bij opbouw of wedervestiging van een eigen bedrijf en arbeidsbemiddeling. Van deze takken die met
meerdere aangevuld kunnen worden, is tot hu toe de
arbeidsbemiddeling verreweg de belangrijkste geweest.
Een groot aantal oud-illegale werkers zijn namelijk in
de bezettingstijd hun betrekking kwijt geraakt. Anderen
aanvaardden na de bevrijding een taak, die geacht kon
worden een aansluiting te zijn op het door hen verrichte verzetswerk. Ik denk hierbij aan werkzaamheden voor diensten als de P.R.A., kampbewaking,
Beheersinstituut, Schade Enquête Commissie e.d.
diensten.
Weer anderen zijn ziek teruggekeerd uit gevangenschap en hoewel hersteld niet in staat hun oude beroep weer uit te oefenen. Ten opzichte van al deze
verzetslieden heeft de Stichting 1940-1945 belangrijk
werk te verrichten. Voorzover nodig kunnen deze
mensen bijstand vragen om weer ingeschakeld te worden in het arbeidsproces.
Diverse moeilijkheden doen zich hierbij voor. In de
eerste plaats wil ik wijzen op een aantal verzetslieden,
die door, hun verzetswerk in meerdere of mindere mate
uit hun evenwicht zijn geraakt en nu aanspraak menen
te maken op een betrekking of positie die belangrijk
hoger ligt dan zij vóór hun verzetswerk bekleedden.
Wanneer de betrokkene capaciteiten bezit om enkele
treden op de maatschappelijke ladder te stijgen, is er
geen enkel bezwaar, dat de Stichting hierbij behulpzaam is. Gebeurt dit echter dan moet wel terdege
vaststaan, dat de persoon in kwestie de kennis bezit
om een dergelijke positie te bekleden.
Helaas zijn dit uitzonderingen. Meestal ligt de positie
die gevraagd of gezocht wordt belangrijk boven het
vermogen van de arbeidzoekende. In een dergelijk
geval moet, in het belang van de persoon in kwestie,
deze er op gewezen worden dat hij te hoog mikt en
dat het niet verantwoord is hem in een functie te
plaatsen die hij niet aan kan. Onnodig tie zeggen, dat
het vele moeilijkheden met zich medebrengt, wanneer
onzerzijds dergelijke verwachtingen de bodem worden
ingeslagen. Het verdient aanbeveling om wóhrieer men
meent met dergelijke moeilijkheden te maken te krijgen, vooraf de candidaat in kwestie door een adviesbureau inzake beroepskeuze psyco-technisch te laten
onderzoeken. Men heeft dan bovendien de zekerheid,
dat de betrokkene niet verkeerd beoordeeld wordt.
Grote moeilijkheden kunnen zich op dit terrein voordoen, wanneer de werkzoekende ouder is dan 30 tot
35 jaar. Vele gevallen doen zich voor dat oud-verzetslieden de kansen, die zij in 1945 hadden om vlot aan
het werk te kunnen gaan, hebben prijsgegeven, omdat
zij uit idealistische of materiële overwegingen een
taak aanvaard hebben met een tijdelijk karakter, hetzij
bij P.R.A., Kampbewaking of dergelijke diensten. Nu
komen zij op vrij hardhandige wijze Voor ontslag of
wachtgeld in aanmerking en ondervinden grote moeilijkheden bij het zoeken naar een passende betrekking.
De arbeidsmarkt raakt langzamerhand verzadigd,
werkgevers stellen hogere eisen en vooral voor hen
die ouder zijn dan 35 jaar wordt het zeer moeilijk een
passende werkkring te vinden. De teleurstellingen die
deze mensen thans ondervinden zijn groot en kunnen
moeilijk verwerkt worden. Hiervoor moet tegen elke
prijs een oplossing gevonden worden. Het is onmaatschappelijk^ dat de maatschappij deze personen, die
sedert de bevrijding hun diensten aan de gemeenschap
bewezen hebben en in het algemeen Belang werkzaam zijn geweest, thans op een onverantwoordelijke
wijze afstoot en op een lager levensniveau brengt.
Met behulp van de Gewestelijke Arbeidsbureaux heeft
de Sociale Dienst van de Stichting 1940-1945 hier een
taak, die nimmer verwaarloosd mag worden, maar
onze volle aandacht opeist. Een nauw contact met de
werkzoekenden en een intensief samenwerken met de
Gewestelijke Arbeidsbureaux is een eerste vereiste.
Daarnaast kunnen goede resultaten verkregen worden
wanneer namens de Stichting 1940-1945 persoonlijk
contact gezocht wordt met die werkgevers, waar
plaatsingskansen aanwezig zijn. Meermalen komt het
voor, dat er redenen zijn waardoor het minder gewenst
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is, de candidaat in kwestie in zijn oude beroep te plaatsen. Het lijkt mij goed in dit artikel nog even de aandacht te vestigen op de herscholingsmogelijkheden die
aanwezig zijn via êle Gewestelijke Arbeidsbureaux.
Jongelui, die reeds op jeugdige leeftijd aan het verzet
deelnamen, daarna door ziekte of een baan bij een
tijdelijke
overheidsdienst
nimmer een beroep geleerd
hebben en zij. die om gezondsredenen hun oude Deroep niet meer kunnen hervatten, kunnen door bemiddeling van de Gewestelijke
Arbeidsbureaux
geplaatst
worden in de Rijkswerkplaatsen voor vakontwikkeling. Op zeer gunstige voorwaarden wordt in deze Rijkswerkplaatsen op grondige
wijze een nieuw beroep
geleerd, wat grote mogelijkheden voor de toekomst van de betrokken candidaten kan openen.
Verder zijn er mogelijkheden in verschillende grote
bedrijven, in het bijzonder in de metaalindustrie, om
in een bepaald vak opgeleid te worden, waarbij een
trainingstoeslag via de Gewestelijke Arbeidsbureaux
verleend kan worden.
De hoofdzaak bij onze arbeidsbemiddeling is, dat zij,
die door daad of houding tot het binnenlands verzet
hebben bijgedragen en nu moeilijkheden ondervinden
bij het vinden van een passende werkkring, weten, dat
er een organisatie bestaat in de Stichting 1940-1945,
die op vlotte wijze hun belangen behartigt en niet
schroomt om de candidaat zelf, die te hoge eisen stelt,
op een verantwoorde wijze terug te wijzen naar de
plaats die hij naar capaciteiten en aanleg zal kunnen
innemen. Maar ook indien betrokkene overal zijn hoofd
stoot en geen werk kan vinden om op menswaardige
wijze in de nooddruft van hem en zijn gezin te voorzien, krachtig optreedt en niet aflaat, totdat hij of zij
op een verantwoorde wijze ingeschakeld is in het
arbeidsproces.
JJ an het slot van deze artikelenreeks wil ik de lezers
■**■ van „De Zwerver" nog eens op het hart binden
het werk van '40-'45 niet los te laten. Ondanks al
onze gebreken en tekortkomingen heeft de verzetsbetveging in Nederland met behulp van particulieren en
Overheid een levend monument opgericht, dat in betekenis en waarde ver uit gaat boven elke herdenking
in metaal of steen. Nu dat moment er éénmaal is rust
op ons allen de grote en zware taak het in stand te
houden.
Wij hebben dit beloofd aan hen die in onze rijen zijn
gevallen.' Wij willen deze belofte herhalen aan de
nabestaanden van onze gevallenen en aan die vrienden uit het verzet, die thans stoffelijk of maatschappelijk nog in moeilijkheden verkeren. Maak u van dit
werk niet af met de gedachte, dat U nu toch wel drie
jaar na de bevrijding genoeg gedaan hebt voor de
Stichting 1940-1945. Het is nuttig en noodzakelijk dat
men zich in dit Opzicht confronteert rtiet het verleden.
Men doet dit het beste door zich te plaatsen voor de
beeltenis van één van onze gevallen vrienden, wiens
gezin thans aan onze zorgen is toevertrouwd, en dan
eerlijk, recht op de man af te vragen of wij voor zijn
gezin alles gedaan hebben om de stoffelijke, zedelijke
en maatschappelijke nood te lenigen.
Het antwoord laat ik gaarne aan U over.
A. J. TEUNISSEN.
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Verschillende Nederlanders bezitten nog voorwerpen, die waarschijnlijk of zeker hebben toebehoord aan door de Duitsers gefusilleerde of
op andere wijze omgebrachte verzetslieden.
Het spreekt vanzelf, dat de nabestaanden van
de overledenen zeer veel prijs stellen op deze
voorwerpen. Daarom plaatsen wij hier een oproep om na te gaan aan wie de twee volgende
sieraden hebben toebehoord.
Het eerste is een gladde, gouden ring met de
initialen }. G. W. 26-12-'33, welke ring door
de administratie van de gevangenis te Groningen werd afgegeven aan de vader van een
gevallene. Dit was echter een vergissing, daar
de ring niet het eigendom van deze gevallene
is geweest.
Het tweede is een verchroomd heren-polshorloge
met een verchroomd bandje. Aan de achterzijde
fan het horloge zijn — voorzover leesbaar —
de volgende gegevens gekrast: 219 '36 Johan —
Riek van Wolfering — v. Bussem. Het horloge was in het bezit van de SD-er Heineman.
die onlangs geëxecuteerd werd.
Degene, die omtrent deze twee voorwerpen verdere inlichtingen kan verschaffen, stelle zich in
verbinding met „De -Zwerver", Prins Hendrikkade 1521, Amsterdam.
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IMPROVISATIES OP KERSTMIS
'^
T? n weer weed de nacht schoner dan de dagen en weer gingen wij door de
JO/ ravijnen van onze steden naar de plaats trekken waar Hij in ons midden
zou zijn. Hij voor wie er geen ruimte was in de herberg. Hij die in doeken
werd gewikkeld. En in die uren, die vol waren van het goddelijk licht, dat de
harten der mensen van goede wil immer vervult, in die stonden vol van zoete
melodieën die als een kostbaar aroom zijn, dacht ik aan twee kerstvieringen.

In het gijzelaarskamp van Sint Michielsgestel had de sadistische commandant bij
het begin van de advent van het jaar 1942
ontdekt, dat 's ochtends ergens in het gebouw een mis werd opgedragen en dat gijzelaars daarbij tegenwoordig waren. Hij tierde,
raasde en deelde zware straffen uit. Voortaan zouden de Protestanten en Rooms Katholieken iedere Zondagochtend een bijeenkomst, die precies een half uur mocht duren,
kunnen houden en daarmee basta! In hartverhef f ende eensgezindheid protesteerden
Rooms Katholieken en Protestanten tegen
dit besluit (de gijzelaars waren immers geen
gevangenen). Het baatte niet: elke Zondag
kwamen de Katholieken een half uur bijeen,
elke Zondag kwamen de Protestanten een
half uur bijeen en de Commandant controleerde tersluiks of het halve uur niet werd
overschreden.
En Kerstmis naderde
Geen samenzijn met psalmen en geestelijke
liederen; geen mis, — de gijzelaars van St.
Michielsgestel voelden dit als een gruwelijk
onrecht. Ver van vrouw en kinderen, achter
prikkeldraad — louter en alleen omdat zij
verantwoordelijk waren gesteld voor daden
van sabotage van anderen •— en dan nog op
Kerstdag verstoken van de innige vreugde
en de blijmoedige vertroosting die een gemeenschappelijk vieren kan geven: —' de
gijzelaars konden het niet aanvaarden. En
verzoek na verzoek ging naar de commandant, die deed of niet hij, maar Den Haag
moest beslissen. Op de dag voor 't Kerstfeest wist hij nog niets, hij glimlachte sardonisch. Het werd tien uur 's avonds: de
commandant hield zich van den domme; het
werd elf uur, niemand kreeg enig bescheid.
Kerstmis zou dus geen Kerstfeest zijn: en
de belijders van Christus zouden hun Kerstvreugde in een bijeenkomst van een half uur
moeten uiten.
In een van de zalen van het uitgestrekte
gebouw was een zeer gemêleerd gezelschap
ondergebracht: Brabanders, Limburgers, Hollanders; Protestanten en Katholieken: de pater sliep naast de dominee en een trappistenabt huisde naast een lid Mpn een kerkeraad.
In deze zaal stelde een jong priester, 's avonds
toen de commandant voor de laatste maal
had te kennen gegeven dat hij van niets
wist, de vraag of het niet mogelijk zou zijn
om twaalf uur in alle stilte een middernachtmis op te dragen. De Katholieken vielen hem
geestdriftig bij en vader abt — zo werd de
monnik door een ieder genoemd — verklaarde dat hij persoonlijk een mis zou celebreren.
En de Protestanten? Aarzelend waren zij
van het plan in kennis gesteld, maar gretig
gaven zij hun fiat. En een „zware" dominee
uit Zeeland, die heel goed kon zingen, riep:
„Dan zorg ik voor, een inleiding!"
[achts om half twaalf. Hier en daar
'N'
schemert het vlakkerende licht van een
kaars. Buiten is de dofte stap van een schildwacht, binnen klinkt de smeltende toon
van 'n viool en de blijde stem van de dominee
die kerstliederen zingt. Overigens is er de
stilte, de zoete stilte van de heilige Kerstnacht.

De Protestanten liggen in hun kribben en
luisteren, de Roomsen staan bij een geïmproviseerd wankel altaar en luisteren. En
aller harten verheffen zich tot God en aller
gedachten gaan naar huis. En buiten schreeuwen de schildwachten (Nederlandse S.S.ers) tot elkaar: „Keine besondere Vorkommnisse".
Keine besondere Vorkommnisse
Bij ons
viert Protestants en Rooms gezamenlijk de
Kerstnacht, die nacht waarin de Hemelen
den Gerechte dauwden.
Even voor twaalf uur zwijgt de kloeke stem.
Nu is er niets dan stilte.De kaarsen op het
altaartje knisteren. Er voor knielen of staan
de roomse gijzelaars opeengedrongen. De
Protestanten liggen in pyama op hun kribben — buigen zich voorover en kijken in het
zuivere licht van de kaarsen. Over allen
ligt een serene stilte gespannen.
Precies twaalf uur gaat vader abt tot het
altaar op- Hij fluistert gebeden en dit fluisteren is een innig gebed dat over de hoofden
van de knielenden wiekt en tot allen komt,
die in hun kribben de handeling volgen. De
monnik fluistert, doch van ontzagwekkende
kracht is: „Jahweh heeft mij gezegd: Gij
zijt mijn Zoon; heden heb ik U verwekt:
Waarom woeden de heidenen en bedenken
de volken ijdelheid". En van een wondere
macht is in dit milieu, in deze stinkende
zaal, waarin de dompe stap van de schildwacht doorklinkt: „Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen
een welbehagen." De stilte is verheven. Buiten knerst de doffe tred van de schildwacht.
Zo was de Kerstnacht in Sint Michielsgestel
in het jaar 1942.
En weer werd het Kerstmis. Maar nu
waren de omstandigheden anders. Een
wat menselijker commandant had oogluikend
toegelaten, dat in het gijzelaarskamp godsdienstoefeningen werden gehouden. Nu zou
dus een plechtige nachtmis kunnen worden
gecelebreerd, redeneerden de Katholieken en
een groot koor studeerde daarvoor de bekende driestemmige compositie van Perosi
in. Echter enkele dagen voor Kerstmis werd
een groot gedeelte van de kampbevolking
ontslagen, zodat een maar schamel restant
overbleef. Het koor dat 's nachts zou zingen, werd gedecimeerd, zodat het onmogelijk was de nachtmis met feestelijk gezang
te omringen. Dit hoorden protestantse zangers. Zij boden hun assistentie aan, opdat
toch in het vrijwel verlaten kamp op Kerstdag voor allen zou gelden: Dat de hemelen
zich verblijden en de aarde zich verheuge
voor het aangezicht djes Heren, want Hij
komt.
Weer is het dus Kerstmis. In dezelfde zaal,
waar een jaar geleden in ontzagwekkende
stilte en ontroerende geheimzinnigheid een
dominee zong en de nachtmis werd opgedragen, is het gehele kamp — Rooms en
Protestants — en een koor jubelt in perfect
Gregoriaans: „Jahweh heeft mij gezegd: Gij
zijt mijn zoon; Ik heb U heden verwekt" en
even later juicht het: „Ere aan God in de

hoge". Een Protestant bespeelt het orgeltje
en het koor bestaat voor meer dan dè helft
uit Protestanten. En een pater preekt over
de eensgezindheid aller Christenen. Veler
oog glanst vochtig.
Zó was de Kerstnacht in Sint Michielsgestel
in het jaar 1943.
Dacht ik aan beide geïmproviseerde
Kerstfeestvieringen omdat zij, op een
afstand, zo idyllisch lijken?
Neen, want het Kerstfeest is geen zoete
idylle, sluimerend onder de voze sentimentele praal, waarmee de wereld het feest van
Christus geboorte heeft behangen: het is een
glanzend preludium op het lijden.
Vertelde ik dan het verhaal van beide Kerstfeesten-achter-prikkeldraad omdat het interessant en pikant is?
Neen, neen. want het is nu geen tijd voor
schone vertelsels.
Maar
In Sint Michielsgestel waren Protestanten
en Katholieken eensgezind in het vieren van
bet Kerstfeest; zij gaven tittel noch jota van
hun beginsel prijs', zij bleven wie zij waren,
zij deden geen concessies, maar zij begrepen
en hielpen elkaar. Daarom heb ik het verhaal van twee geïmproviseerde Kerstfeestvieringen verteld. Daarom alleen.
Want in deze donkere dagen grijpt de gruwel der verwoesting om ons heen en kan
slechts het geloof in Christus, dat bergen
doet verzetten, de vloedgolf van de verwording keren. En ook
in deze donkere
dagen staat ons land, terwijl zijn beste zonen
strijden voor vrede en gerechtigheid, alleen
in een vijandige wereld en kan alleen de
eensgezindheid van allen die van goede
wille zijn de beproeving braveren.
De belijders van de Christus, Protestanten en Katholieken konden ook nu weer
bij de kribbe staan. Ieder op eigen wijze,
maar allen vervuld van het besef dat het
licht van Bethlehem het waarachtige licht
is dat alle mensen verlicht en dat in dit
licht het herstel van de wereld moet geschieden, wil althans de wereld groot en goed
worden.
Doch willen zij dit bereiken dan moeten allen
die nu met de engelen hebben gezongen:
„Ere zij God in de hoge en vrede de mensen van goede wil", dan moeten al die belijders van het Kind, dat Koning is, elkaar de
hand reiken. Voor Nederland en voor Europa
en voor de wereld.
En moge nu Paulus scherp van dit Kerstfeest zeggen wat ik zo schamel onder woorden heb gebracht: „De God der lijdzaamheid en der vertroosting geve U dat gij
eensgezind zijt onder elkaar naar Christus
Jezus."
A. L. GOVERS.
:3IOIOIca08C3iC38C3IOC3ö
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^
Zie Gij hebt mijn degen een handbreed gesteld en mijn leven is els niets
voor U. Immers wandelt de mens als in een beeld; immers woelen zij
tijdelijkt men brengt bijeen en men weet niet. wie het naar zich nemen zal.
En na. wat verwacht ik, o Here. Mijn hoop die is op il.
(Ps. 39.)

Toen de bevrijding zich al had aangekondigd,
terwijl een ieder zich opmaakte haar te ontvangen, verloor Brabant kort na elkaar vier
zijner LO-medewerkers.
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Cornelis Johannes Klaas
Hagcman
Onderhaas.
Geboren te Teteringen 16 Juli 1916,
wonende te Breda.
Gevallen 29 September 1944.

Paulus Numan
Boekhouder.
Geboren te Rotterdam, 10 Juli 1920. wonende te Moerdijk.
Gevallen 17 September 1944.
jD aul Numan was enige zoon. Hij was als boekhouder werkzaam op
de koekfabriek van de Fa. Schriek te Moerdijk. In 1940 kon men
uit zijn gesprekken reeds opmaken, dat hij Nederlander was in hart en
nieren. Aanstonds na het binnenvallen der Duitsers was hij dan ook
bereid om mee te werken aan het verzet tegen de overweldiger.
Veel heeft hij gedaan voor het illegaal verschijnend blad Trouw, dat
hij op de juiste adressen bezorgde. Later ging hij in het verband der
LO. werken. Hier was hij op zijn plaats. Hij bezorgde een groot aantal onderduikers een goede plaats, zorgde Voor de distributiekaarten en
wat verder nodig was. Nooit was hem iets te veel, hij volbracht Zijn
opdrachten met een blij gemoed.
Veel verwachtte hij van de bevrijding. Helaas mocht hij deze niet
beleven.
Op 17 September 1944 verloor hij het leven bij het bombardement van
Moerdijk. Zijn kosthuis kreeg een voltreffer en alle inwonenden werden hierbij gedood.
Een veel belovend jong leven was ten einde. Wij, als plaatselijke LO.medewerkers, verloren in hem een trouw en gewaardeerd medewerker.
Na twee dagen zoeken werd hij gevonden en met de overige inwonenden in een gemeenschappelijk graf op het R.K. Kerkhof te Moerdijk
begraven.

'"Poen in 1940 de Nederlandse militairen
■*• moesten capituleren was dit voor sergeant Hageman een hard gelag. Met
niets ontziende moed had hij zijn plicht
als Nederlands soldaat vervuld.
Wat nu? Ja, een baan en dan maar verder zien
Zo kwam Cor bij een onderafdeling van
de N.V. Philipsfabrieken in Dordrecht als
onderbaas van de gloeilampenfabriek. Hij
trouwde. Ze kregen een kind
Maar
het Vaderland riep. En Cor antwoordde
met de daad. Naast zijn Vader in Raarasdonkveer woonde een districtsleider van
de LO. Via deze kwam hij in Dordt in
aanraking met het LO.-werk.
Inmiddels had hij als oud-onderofficier
zich natuurlijk nief gemeld voor krijgsgevangenschap. In Augustus 1944 kwam
hij in Breda en ook daar deed hij wat
zijn hand vond om te doen.
Verzorging van onderduikers; bewaken
van Duitse krijgsgevangenen en wat er
zoal meer te doen was. Nooit was een
karweitje hem te gering, nooit ook
duchtte hij enige risico.
Dolle Dinsdag kwam. Brabant meende
rich al bevrijd. De Duitsers vluchtten.
Helaas
Ze kwamen terug. Fanatieker
en beestachtiger dan ooit.
Cor moest enkele berichten overbrengen
naar Raamsdonkveer. Rechtstreeks kon
men er niet komen. De brug bij Oosterhout was streng bewaakt. Maar langs
allerlei omwegen bereikte hij toch zijn
vroegere
woonplaats.
Nog langs één
Duitse schildwacht en dan was hij thuis.
Johannes Alfoertus Roscndahl
Maar deze „Edel-Germaan" bleek een
schobbejak. Hij wilde Cor zijn fiets ontStratenmaker.
roven. Maar voor 100 Hollandse sigaGeboren te Berch (Gld.) 10 April 1918, wonende te Princenhage.
ren mocht hij hem houden.
Gevallen 29 October 1944.
Logisch, dat Cor een minder parlementair woord uitte, op de fiets sprong en Jan was één van die fijne eenvoudige kerels, die wisten wat hun
plicht als Christen en als Vaderlander was.
probeerde weg te komen. We! trok de
mof zijn revolver en vuurde enkele ma- Toen er dus sprake was van naar Duitsland gaan of onderduiken,
len in zijn richting, maar zonder resul- was dit voor hem geen moeilijke keus. Hij wist zijn weg en dook onder.
taat Zonder direct resultaat, want indi- Hij zocht contact met de illegaliteit en was al spoedig werkzaam in
rect werd het Cor's dood. Enkele tien- LO.-verband onder Oom Wim.
tallen meters verder stonden met karabij- Geen opdracht was hem te zwaar en elke opgelegde taak volbracht hij
nen gewapende soldaten, die de snel zonder mopperen, en als zijn makkers eens in de put zaten wist Jan
wegrijdende fietser onder vuur namen en hen met zijn prettig humeur steeds weer op te monteren.
hem in het onderlichaam troffen.
Zo kwam de dag der bevrijding (voor Rijsbergen) 29 October 1944.
Vriendenhanden brachten hem naar het De LO. te Rijsbergen had reeds voor de bevrijding contact met de
ziekenhuis in Raamsdonkveer. Een Bre- Geallieerden vla het provinciaal kantoor der LO. te Breda. De mededase chirurg, geen gevaren duchtend, ging werkers uit Rijsbergen hebben veel en goed werk voor de bevrijders
er direct heen om hem te opereren. Het gedaan. In alle richtingen werden de Amerikanen door de mijnenvelden
mocht niet meer baten. Op 29 September geleid.
stierf Cor Hageman.
Als gids trok Jan met dé Amerikanen Rijsbergen binnen. Terwijl hij
Een troost blijft ons. Hij ging heen zon- hen hielp met het opruimen van een wegversperring, barstte plotseling
der enig haatgevoel, zich veilig geborgen een Duitse granaat, de allerlaatste, uiteen, en maakte aan dit jonge
leven een einde.
wetend in Jezus' armen.
Wij hebben hem begraven, terwijl in de Jan heeft de bevrijding, waarvoor hij zich ten volle had gegeven, niet
verte de kanonnen van de komende be- mogen meemaken. Zijn vrienden zullen hem niet vergeten en bidden
vrijders bulderden.
God, dat Hij hem opneme in de eeuwige vreugde des Hemels.
De Wind—Breda. EWenJ. v. M.

Willcbrordus Cornelis
van den Corput
Schilder.
Geboren te Ginneken 17 December 1922.
Gefusilleerd 7 October 1944.
Als principieel onderduiker kwam Willy
in September 1943 naar Chaam en
werd eerst bij een boer en later in zijn vak
bij een schilder ondergebracht. Reeds spoedig vond hij zijn houding te negatief en
verzocht dringend mede in het LO.-werk
opgenomen te- mogen worden. Als koerier
en verspreider van Trouw werd Willy
bij de plaatselijke LO. ingeschakeld en
won door zijn rustig en bescheiden optreden aller vertrouwen. Toen de plaatselijke
LO. in September 1944 (na dolle Dinsdag) geheel moest onderduiken sprak het
van zelf dat Willy mee ging en vanuit het
duikadres doorging met zijn koerierswerk.
Het laatste duikadres was bij twee boeren
tussen Chaam en Alphen waar de gehele
LO. werd ondergebracht.
Langzamerhand kwam de bevrijding in
zicht en kwam men in de frontlinie te liggen. Hoe intens verlangde Willy naar dat
moment, dat hij met ons allen openlijk
mocht optreden, maar, helaas, voor hem
zou dat moment niet beschoren zijn. De
LO.-crs moesten en gingen terug naar
Chaam om daar de zo nodige gegevens
door te kunnen geven en Willy zou voor
de uitvoering van een opdracht tot donker
„op de boerderij" blijven. Blijkbaar waren
ook de Duitsers met de verblijfplaats op
de hoogte gekomen, want de LO.-ers waren nog geen vijf minuten vertrokken of
een zevental zwaar gewapende Duitsers
met S.S.-ers vielen de schuilplaats der
boerderij binnen, vragende waar de „mensen" waren. Hun werd gezegd dat deze
vertrokken waren, waarheen onbekend.
Dit was echter niet naar de beulen hun
zin want bulderend bevalen zij dat alle
mannen uit de schuilplaats moesten komen.
Dat waren de twee boeren en onze Willy.
die een 200 M. meegenomen werden, daar
in een greppel moesten gaan liggen en
zonder vorm van proces lafhartig werden
doodgeschoten.
Een der boeren was niet dodelijk getroffen en kwam later weer tot bewustzijn.
Hij kon de vlucht nemen naar Chaam,
waar hij zwaargewond aankwam en ons
alles kon vertellen.
Zo vond Willy bij de uitoefening van zijn
verzetswerk, dat hij als pJichtswerk zag,
de dood.
We zijn geneigd te vragen waarom hij
wel en werden wij zo wonderlijk gespaard,
maar wij moeten onze hoofden buigen en
weten dat Gods wegen niet onze wegen
zijn en dat Hij zich nooit vergist
Na de bevrijding zijn de lichamen der
gedoden opgegraven en werd Willy in
Ginneken eervol herbegraven.
Chaam.

DIRK.
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FAMILIEBERICHTEN
De oud-KP. „Groningen geeft
met diep leedwezen kennis van
het sneuvelen op 4 December 1948
te Pasirboengoer (N.O.I.) van

Joh* Boltjes

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

geboren 13 September 1917.
Rcs. Kapitein der Mob. Brigade
van de 7 Dec. Divisie.

STICHTING '40-45

Oud-medewerk er der LKP.

longe, bloeiende Smeeroliehandel, waarvan eigenaar
oud Dlstrictslcider LO. is. zoekt voor het Noorden,
Twente en het Zuiden enkele

Cr is altijd plaats voor een

Vakman

actieve Vertegenwoordigers

I

Ons medeleven gaat uit naar hen,
die hem betreuren en geve God
hun de kracht, deze beproeving
ie dragen.

Prettige, zelfstandige werkkring met volle medewerking
van het kantoor wordt gegarandeerd. Diegenen, die
reeds ingevoerd zijn, genieten voorkeur, echter personen
met goede relaties bij Garages, Expeditiebedrijven en
Industriën, komen ook in aanmerking. Geheimhouding
verzekerd. Brieven onder no. 1205 a.h. bur. v.d. blad.

A. Bouman Azn.

I

Z a a n dam
Jonge
Arnoldusstraat 38

bü

Jan Jongrerius;
]!.¥. ^ Utrecht

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

tel. 4928 (K 2980)

Wie kan een oud-LO.er,
28 jaar, gehuwd, aan

THUISARBEID
heipen, onverschillig wat,
ook administratie- of schrijfwerk, voor noodzakelijke
bijverdienste. Is ook bekend
mt situatie- en lettertekenen.
Br. no. 1209 a/h bur. v/d bl.
Hummelo en Omgeving
Wie heelt somengeweik mei
Herman Janssen A 220 Hummelo.
uenoemüe Herman Janssen is
overleden aan een In het con
centiatiekamp oogelopen dekte
Vo:>r de Moeoer moet buteng?woon per-sloen aangevraaga
worden Wie kan verklaren, cïat
hij met He-man Janssen samengeweikt heett in het binnenlands
ve zet. S^oed is geboden. Brieven oa" W i eiksen A 30, Suurlo.

Giro 194045
Bank.: HOPE 4 Co., A dam
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Een van de boeien, waarmee de gevangene aan banden en voeten was geboeid

BON * | De Zwerver in de Tropen

ZeepOSt LUChtpOSt-abonnemem vooi

| bovendien komt de opbrengst van dit boekje
I geheel ten gunste van
de

1 siicmim) I-M
• Zeepost i l.SO iuchtpör'riïsö'M^ itwaiïaaO
Abonnementsgeld wordi pei giro/post wissel o» bil aanbfedlna
van een oostkwitantie betaald
L)e kwitantie moet worden aangeboden aan

N.V. HENRI NEFKENS
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Een prettig zittende klipstoel.
vervaardigd van uitgezocht, gestoomd beuken
hout - getakt in diverse
kleuren - is uiterst solide
en bijzonder geschikt
voor:
kerken, patronaten,
caatlnes, scholen,
ver gaderzalen,
feestzalen eni. enz
De stoe en kunnen in een
oogwenk gestape d woi
den op een zeer kleine
ruimte en vallen dan nie
om

slechis 35 een f
per exemplaar.

DE VOUWSTOEL MET
DE VELE MOGELIJKHEDEN

De lepel, waarmee
hij een tralie uitzaagde.

GEPAlENTEEED

I

U zult het verbaal zeker met giote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongen;
in Indië, een groot genoegen mede.

I De uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de
4) Doorhalen wat nlei verlangd wordt.

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

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

at zou Uw advertentie op deze plaats
goed tot zi|n reent zijn gekomen.
*
,Denkt U er de volgende week eens
aan I

n

ONTSNAPPING
uit de BUNKER

Namens het Dagelijks Bestuur van GOIWN. wenst
de Algemeen Voorzitter
Dr. Ir. N. A. ]. Voorhoeve
alle leden van de GOIWN.
en de LO.-LKP. veel heil
en zegen in het nieuwe ;aar.
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D»E*MOOR'A*'M*E
mens kan doel zijn in de democratie; de rest, —
hoe belangrijk op zichzelf ook —, is uiteindelijk slechts middel ter bereiking van de uiteindelijke doeleinden van de mens.
De democraat acht niet alleen de enkeling,
maar ook de staat aan zedelijke normen gebonden. Hij kant zich met alle kracht tegen de
mening, dat het belang van de staat bepaalt
wat recht is. Men kan overigens de erkenning
van dit subjectskarakter van de mens verschillend begronden. Men kan de grondslag daarvan
terugbrengen op de wil van God, Die de mensen als schepselen naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen; men kan de Kantiaanse
formule aanvaarden, dat de ene mens de ander
nimmer als middel, maar steeds ook als doel
in zichzelf heeft te beschouwen; men kan van
de onmiddellijk evidente waarheid der vrijheid
en gelijkheid spreken, zoals de Amerikaanse
„Declaration of Independance" dat doet. In
al deze gevallen heeft men de rechtsgrond der
democratie aanvaard, doordat men zijn evenmens als in wezen gelijkwaardig, als drager
van eigen rechten, en als bezitter van een eigen
doel beschouwt.
Het wezenlijke verschil tussen het ideaal der
Westerse democratieën en dat der volksdemocratieën is een verschil in mensbeschouwing.
Men is het er niet over eens, wat voor de maatschappij als de gezonde toestand moet worden
beschouwd. De Westerse democratie geeft een
geheel ander antwoord op de vraag: „wat denkt
U van de mens", dan de Oosterse. De Oosterse
volksdemocraat ziet in de mens enkel een middel om zijn heilstaat mee op te bouwen. Wie
daar lichamelijk of mentaal niet geschikt voor
is, deugt niet als mens, en verhuist zo nodig
naar Siberië. De waarde van de mens wordt
aldus bepaald door zijn bruikbaarheid voor het
staatsdeel. Die bruikbaarheid is niet voor alle
mensen dezelfde. Een politieke „zuivering" zal
de volksgenoten op basis van die bruikbaarheid
scheiden in volgerechtigden en half- of nietgerechtigden. Een dwangsysteem zal de hierdoor ontstane spanningen moeten beteugelen.
Aldus leidt de volksdemocratie tot een mensontering, die spot met het wezen der moderne
democratische gedachte.

Chesterton heeft ons op de hem eigen
wijze attent gemaakt op het typische
verschil tussen politieke en medische
problemen. Ook bekwame dokters
kunnen het onder elkaar oneens zijn
over het juiste karakter van een bepaalde ziekte en over de meeste geëigende genezingsmethodes, nooit echter zijn zij het oneens over het
juiste karakter der gezondheid. Onafhankelijk
van hun kundigheid en levensovertuiging hebben alle dokters één gezondsheidsideaal voor
ogen, dat richtinggevend is voor al hun doen
en laten.
In de politieke problemen ligt de zaak niet zo
eenvoudig. Daar is men het er vaak over eens,
dat de staat, de maatschappij en de democratie
ziek zjjn, maar daarmede houdt dan dé'eensgezindheid op. De ene partij zou een bepaalde
toestand van de wereld het aankijken nog niet
waard vinden, terwijl de andere juist die toestand beschouwt en aanprijst als het ideaal van
een bloeiende gezondheid. Aldus is het politieke probleem in zekere zin juist de tegenhanger
van het medische.
Het verschil tussen de idealen der Westerse democratieën en dat van hun ideologische en politieke tegenstanders, — . Communisme, Nationaal-Socialisme en Fascisme —, ligt niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats in een
verschil van opvatting over de kwalen van deze
tijd en over de middelen ter verbetering. Het
is vóór alles een kwestie van een diepgaand
meningsverschil over de ideale toestand van
de menselijke samenleving. Het ideaal van de
een is een verschrikking voor de ander. Wat
de Westerse democratieën thans meer en meer
tezamen brengt, is juist de afkeer van een toestand, die door de z.g. volksdemocratieën als
ideaal wordt voorgesteld en beschouwd. De
verwarring over de ideale toestand heeft zelfs
een haast Babylonische spraak- en begripsverwarring tengevolge: de overeenstemming in de
begripsinhoud van de Westerse „democratieën"
en de z.g. volks„democratieën" is ver te zoeken. Iemand met een Westers begrip van de
democratie
kan de volksdemocratieën onmoge1 ,
•■ - nog als democratieën beschouwen.
ijaat men thans na wat Stalin onder democratie
verstaat, dan blijkt dit een dictatuur te zijn,
waarin een demos (partij) een heerschappij
uitoefent, die niet aan grenzen en normen,
maar alleen aan het belang van die demos
(partij) gebonden is. Alleen binnen die demos
moeten allen gelijkwaardig en gelijkberechtigd
zijn.
De antieke Atheense democratie was van een
gelijk karakter. Ook zij leefde van de onderdrukking en uitbuiting van velen ten bate van
enkelen. Er is dus niets nieuws onder de zon.
De volksdemocratie is de waardige erfgename
van de antieke Griekse democratie en leeft,
evenals zij, als een parasiet ten koste van de
arbeid van bondgenoten, vreemdelingen en slaven. In deze zin waren ook Hitler en Mussolini
ware „democraten".
Het kenmerk van deze antieke democratie en
van de huidige volksdemocratie is gebrek aan
eerbied voor en wantrouwen tegen de vrije
menselijke persoonlijkheid.
De Westerse democratieën daarentegen gaan
uit van de erkenning van het subjectkarakter
van de mens. Het voornaamste argument voor
hun democratie is het geloof aan de mens,
voortvloeiend uit 's mensen persoonlijke levensdoel en uit de onsterfelijkheid van zijn ziel.
Dit geloof laat niet toe de naaste als uitsluitend middel voor doeleinden van de staat of
van enigerlei partij te gebruiken. Alleen de
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Wij kunnen dus veilig vaststellen, dat de
Westerse democratie de eerbiediging van
de menselijke persoonlijkheid vooropstelt. Zij
is echter meer dan een erkenning van die waardigheid en wenst waarborgen voor hare eerbiediging te scheppen. De historie heeft haar
geleerd, dat bij alle macht, die in menselijke
handen wordt gelegd, voortdurende en waakzame controle nodig is. Zij erkent, dat vooral
voor de mens in overheid niets gevaarlijker is
dan gemis aan controle en openbare critiek.
Daarom geen onverantwoordelijke machthebbers, maar nauwkeurige omschrijving en afbakening van bevoegdheden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden en vastlegging van de
vrijheidsrechten of grondrechten van de mens
in dé grondwet.
De democratie duldt geen volkomen macht in
handen van onvolkomen mensen. Zij verwerpt
elke idee van de Übermensch, en aanvaardt de
wonderlijke paradox, dat God arme, zwakke en
zondige mensen waardig keurt om mede te
werken aan de verwezenlijking van Zijn Rijk.
Zij erkent, dat het zeer belangrijk en moeilijk
is om de juiste richting te geven aan het staatsbestuur, maar wil juist daarom invloed van de
gewone burger op die richting. Juist immers
de meest belangrijke dingen in 's mensen leven,
— de verbinding der geslachten, de opvoeding
der kinderen en de ordening van de staat —,

behoren tot die orde van zaken, waarover in
een land met een naar levensbeschouwing gemengde bevolking niet door knappe koppen
beslist kan worden. ledere burger is verplicht
het antwoord op deze meest belangrijke vragen
zelf in geweten en/of op gezag van zijn kerkelijke overheid te vinden.
Het feit van de geloofsverdeeldheid in Nederland eist burgerlijke verdraagzaamheid, eist
respectering van ieders gewetensgetuigenis. Uit
die geloofsverdeeldheid vloeit verschil in opvatting over de staatkundige problemen voort.
Bij de oplossing van die problemen zal daarom
steeds naar een compromis gezocht moeten worden. De democratie is wel bij uitstek geschikt
om dergelijke compromissen in gewetenskwesties te realiseren. Zij acht het beter de koppen
te tellen dan in te slaan.
Wie alleen de krachtmens, de kunstenaar, de
intellectueel of de soldaat vereert, kan dus geen
waar democraat zijn; en uiteraard is het niet
anders gesteld met hem, die de waarde van
de mens bepaald acht door geboorte of afstamming, stand, klasse of kaste, fortuin, ras of
huidskleur. De democratie gaat krachtens haar
wezen uit van de gelijkwaardigheid van alle
mensen.
Hieruit en uit de erkenning van de zwakheid
van de mens, vloeit de eis voort van een wederzijdse beïnvloeding van overheid en onderdanen. Geen onverantwoordelijke machthebbers,
maar invloed van het volk op de overheid en
mogelijkheid op haar beleid. In die mogelijkheid van critiek ligt niet de zwakte, maar juist
de kracht der democratie. Wie bang is voor
critiek sluit haar uit, wie haar niet vreest, laat
haar toe. Door de mogelijkheid van critiek in
de democratie komen daar de fouten op de duur
binnen haar systeem aan de dag; de dictatuur
kapt deze mogelijkheid principieel af, en meent
er ook geen behoefte aan te hebben, daar zij
uitgaat van Übermenschen, van volkomen leiders aan wie de zwakheid van de menselijke
natuur voorbijgaat.
De democratie eist dus krachtens haar erkenning van de menselijke zwakheid, dat de gezagsdragers geen onverantwoordelijke machthebbers zijn. De mate van de invloed van het
volk op het regeringsbeleid, kan echter naar
gelang der omstandigheden variëren. Sommige
tijden eisen een sterke gezagsconcentratie en
dwingen om de daaraan verbonden gevaren
maar op de koop toe te nemen.
Het peil van volksontwikkeling is van groot
belang bij de bepaling van de maat van de
volksinvloed. Een onontwikkeld volk is minder
tot mederegeren in staat dan een intellectueel
en cultureel hoogstaand volk. Een nuchter en
bezonnen volk kan meer vrijheid verdragen dan
een sterk emotioneel reagerend volk. Deze omstandigheden zijn van groot belang bij het bepalen van de maat van de toe te kennen volksinvloed.
Uit het wezen der moderne. Westerse democratie vloeit aldus wel de eis van een zekere volksinvloed voort, maar de maat van die invloed
wordt mede door andere factoren bepaald. Uit
dat wezen vloeit eveneens de eis voort, dat de
volksinvloed over bepaalde organen en machtsmiddelen moet beschikken om zich te doen
gelden, maar aard en omvang van die organen
en machtsmiddelen worden weer mede door
andere factoren bepaald. Die andere factoren
hebben niet steeds en overal dezelfde betekenis; daardoor zijn de verschijningsvormen van
de moderne Westerse democratie vele. Die
democratie kan een één of twee kamerstelsel
erkennen, zij kan in een republiek of in een
koninkrijk leven, zy kan met directe of met
getrapte verkiezingen, en al dan niet met een
districtenstelsel werken. En zo zijn er tal van
verschilpunten mogelijk.
In een volgend artikel zullen wij de uiterlijke
verschijningsvormen en de voor- en nadelen der
democratie beschouwen.
FONS.

COMMENTAAR
arbeid

van een politieman op

Queue. ScfïalMawi
s wel gemakkelijk", — aldus een politieman, die
ik een dezer dagen sprak — „om in De Zwerver
een kort, schamper commentaar te geven op de
handhaving in zijn functie en rang van een vroegere
opperluitenant — thans inspecteur — van politie, door
de Centrale Raad van Beroep. Gemakkelijk en aardig
voor niet-ingewijden, ja! Maar weten de lezers van
De Zwerver wel, in welke moeilijkheden wij tijdens de
bezetting dikwijls verkeerden?
Wij, die tijdens de bezetting politie-ambtenaren waren,
wij weten, dat het antwoord op de vraag, wat wij
moesten doen en wat nalaten, speciaal voor politie'
mannen soms erg moeilijk was,"
„Wat gebeurde er", — zo vraagt hij — „met een
politieman, die aangewezen werd om een opleiding in
Schalkhaar te volgen en weigerde? Hij werd zonder
meer ontslagen! Neen, niet zonder meer, want even
later werd hij als werkloze aangewezen voor uitzending naar Duitsland. Dit is inderdaad voorgekomen
en als je dat nu weet, is het dan te verwonderen, dat
er politie-ambtenaren waren, die om aan uitzending
naar Duitsland te ontkomen maar toegaven en dus
onder dwang naar Schalkhaar gingen?"
r

^, ot zover onze politieman.
■*■ En nu mijn antwoord.
Neen, eerlijk gezegd, verwondert me dat niet zo heel
erg.
Maar wat me wel verwonderlijk lijkt is, dat men de
beloning in de vorm van een hogere rang of functie,
die deze Schalkhaargangers meestal voor hun inschikkelijkheid van de Duitsers hebben gekregen, thans gaat
prolongeren.
Ik geloof, dat ons rechtsgevoel minder gekwetst zou
zijn, als men deze politie-ambtenaren had gehandhaafd
in de rang of functie, die zij vóór Schalkhaar hadden.
En ik geloof verder, dat zij zelf dan niet veel te mopperen hadden gehad. Ik gebruik opzettelijk de meervoudsvorm. Want het onder de titel „Leve Schalkhaar" gesignaleerde geval staat niet alleen. Zo vertelde de politieman, die het hierboven weergegeven
commentaar op dat artikel leverde, dat we in het Zuiden een adjudant van de Rijkspolitie hebben (een
onderofficier dus), die ook gedwongen een opleiding
in Schalkhaar volgde en thans belast is met de taak
van waarnemend districtscommandant, een functie, die
in een ander district wordt uitgeoefend door een
politie-o/ficier. Deze Schalkhaarman, die vroeger Brigadier-Majoor bij de Rijksveldwacht was, is dus niet
in rang verhoogd, maar wel in functie. Hij is nu belast met inspectie en controle, óók over de Schalkhaarschuwen, die ontslag, onderduiken en desnoods arrestatie en deportatie verkozen boven een opleiding
in Schalkhaar.
Ja, ja, zulke dingen zijn toch wel verwonderlijk en ik
heb zon idee, dat de Schalkhaar-sc/iuifen, die
ondanks (of: dank zij?) hun meer principiële houding
niet in rang of functie zijn verhoogd en dus onder
leiding van deze nieuwe „groten" mogen werken,''
vooreerst wel niet van hun verbazing zullen bekomen.
AB.

eens enkele KP-ers uit Slochteren bij een NSB-boer
een pistool, een uniform en een paar laarzen in beslag
namen door zich uit te geven voor SD;
zij de geheel verblufte boer opdroegen om zidh de
volgende dag wegens verboden wapenbezit te verantwoorden op het Scholtenshuis (SD-hoofdkwartier) te
Groningen;
de boer inderdaad met bevend hart gevolg gaf aan
deze opdracht, doch niet, dan nadat hij zich had verzekerd van het gezelschap van de NSB-burgemeester,
die hem wel even zou helpen;
beide heren (natuurlijk) ongenadig werden uitgekafferd door hun (bloedverbonden) medestrijders?

WER|§DI
BENE-LUX.

Op het artikel van Jan Patriot onder bovenstaande titel in „De Zwerver" van 17 December, ontvingen wij een tweetal reacties van zeer
uiteenlopende aard, die wij kort samengevat
weergeven.
Een lezer uit Vlagtwedde schrijft:
„Bij deze protesteer ik tegen het opnemen in
„De Zwerver" van het artikel „Maatschappelijker Arbeid". Over de daarin aangeroerde zaken wordt immers door de mensen zeer
verschillend gedacht. Naar mijn gevoelen
getuigt het stuk van een verkeerd economisch inzicht. In ieder geval moet „De
Zwerver" leesbaar blijven voor alle Nederlandse verzetsmensen en ik verzoek U alles
wat onnodig politieke tegenstellingen wakker maakt, te weren, ook al wordt het gebied daardoor ten zeerste beperkt."
De tweede lezer uit Sneek, die bijna tien pagina's schrijft, zegt o.a.:
„U begint met het mooie woord Full Employment en zet er de betekenis van uiteen.
Mijnheer Patriot, wat ben ik dankbaar, dat
U dit artikel schreef. Wat is het schitterend,
dat een dergelijk artikel in „onze" Zwerver
verscheen. Jk zou het gaarne willen bestempelen als zijnde de kroon op al öns gezamenlijk verzet. Aan dit artikel hebben wij,
heeft iedereen genoeg. Laten wij niet alleen een klein gedeelte van het grote probleem in het Licht van Gods aanschijn
behandelen, doch al onze noden en behoeften hierin oplossen; Gode in alles de eer.
Het is mijn innigste bede, dat ge op deze
ingeslagen weg zult voortgaan."
Wij willen, om te beginnen, wijzen op de
mededeling van de redactie op de voorpagina van hetzelfde nummer, waarin zij de aandacht vestigt'op het artikel „Bevel is bevel",
dat de visie weergaf van Rooms-Katholieke
landgenoten en het artikel „Gewetensconflict"
dat de Protestantse visie naar voren bracht.
Beide artikelen zijn met grote belangstelling
gelezen. Waarom ook niet?
Politieke en economische tegenstellingen zullen
we nooit uit de wereld kunnen helpen, maar
veel misverstanden en vooroordelen worden
weggenomen, als wij eerlijk kennis kunnen en
durven nemen van elkanders inzichten. De
oude verzetsmensen, die gezamenlijk zulke
prachtige prestaties geleverd hebben, zijn nu
toch niet zo teergevoelig, dat zij zich aan de
galg van een in deze tijd perfide neutraliteit
willen ophangen.
Wij zouden niet graag beweren, dat het artikel
uitsluitend katholiek georiënteerd is. Het natuurrecht b.v. geldt voor alle mensen en deze
tijd geeft niet alleen het beeld van een geestelijke of religieuze verkrachting in vele landen;
het geeft daarnaast nog het onheilspellende
beeld of de brute verkrachting van het natuurrecht. Zeker de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie telt veel voor- en veel tegenstanders.
Als beide groepen elkander als mensen en als
Christenen respecteren, spruit dit niet voort
uit de meningsverschillen, die zij vanzelfsprekend eerbiedigen, maar uit de gedachten, waarin wij — ondanks alles — één zijn. Geen eerlijk mens en geen oprecht Christen kan zich
verzetten tegen sociale gerechtigheid en betere maatschappelijke verhoudingen.
Niet de P.B.O. staat ons zo zeer voor ogen als
wel „het systeem", waarvan prof. Romme zei:
„waarin het sociale en economische leven is
ingesteld op de natuur van de mens."
Onze vrjend uit Vlagtwedde biedt zyn inzichten niet en evenmin argumenten tegen het betoog. Hij bepaalt zich tot protest. Waarom zou
hij de gastvrijheid van „De Zwerver" niet gebruiken om evenals Ad en Fons collegiaal
naast Jan Patriot te staan? Het gaat immers
niet om de tegenstellingen op politiek gebied,
maar om de wereld beter te maken en dat is
een taak voor ons allen. Een taak, die gemakkelijker zal vallen naarmate wij elkander begrijpen en waaruit bovendien zal blijken, dat
we veel meer één (kunnen) zijn.
REDACTIE.

Naar aanleiding van een vermaan van de Belgische
Kamervoorzitter om de redevoeringen zo beknopt
mogelijk te doen zijn, stelt een Brussels blad de voorzitter van de Kamer een probaat middel voor. Het
blad wijst er op, dat er in Zuid-Afrika een stam
bestaat, die eveneens alle ellenlange toespraken verafschuwt. Inlanders, die op een samenkomst het
woord voeren, zijn verplicht op één been te gaan
staan. Zolang zij deze houding blijven aannemen,
mogen zij volop de sluizen van hun welsprekendheid
open laten staan. Zodra zij echter het zwevende
been op de grond plaatsen, wordt hun het woord
ontnomen.
— Wij menen ons te herinneren, dat ook de voorzitters
van de beide Kamers der Staten-Generaal een soortgelijk geluid hebben doen horen. Kan de Beneluxgedachte wellicht ook hier een oplossing brengen?

RECHT EN AVEREOHT.
Oud-premier Hughes van Australië heeft onlangs
verklaard, dat de Nederlanders precies even veel
recht hebben om zich in Indonesië te bevinden als
de Australiërs hebben om in Australië verblijf te
houden: „de Nederlanders zijn gedurende 300 jaar
in Indonesië geweest, tegen de Australiërs 150 jaar
in Australië
" Daar komt nog iets bij. In Indonesië zijn nog Indonesiërs. Wat is er echter met de
oorspronkelijke bevolking van Australië gebeurd?
Waar zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen?
— Volkeren die zich gerechtigd achten de verhouding
tussen het Nederlandse en het Indonesische volk te
critiseren, doen er goed aan, eerst de hand in eigen
boezem te steken en niet in de eerste plaats aan
olie, goud en zilver te denken.

A

ANTI-SUPRANATIONAAL.

Het supranationale denken, aldus lezen wij in „De
Linie" van 31 December 1948, ontleent zijn kracht
aan het eenvoudige feit, dat wie met zijn gedachten
door de souvereine-staatsgrenzen weet heen te breken, daarbuiten, in de andere Staten, zijn medebroeders ontmoet, kinderen van dezelfde hemelse Vader.
Het geloof is altijd supranationaal.
De moderne staatssouvereiniteit is altijd ANTI-supranationaal.
En zo bestaat er dus tussen het geloof en het staatsnationalisme een ingeboren tegenstelling.
— Wij achten de term „anti-supranationaal" een
werkelijk verhelderende gedachten-constructie, die
ons aan gedachten-acrobatiek doet denken. Van de
„ingeboren tegenstelling" tussen het geloof en het*
staats-nationalisme is ons echter tijdens de bezetting
weinig gebleken. De bisschoppelijke brieven van 1943
hielden ons voor, dat wij krachtens het 4e gebod
verplicht zijn het Vaderland te eren en er offers voor
te brengen.

AANGEKONDIGD LANDVERRAAD.
De Sowjet-Unie, aldus een resolutie van het partijbestuur der C.P.N., staat aan het hoofd van die
krachten, die in de gehele wereld op de bres staan
voor de vrede, krachten, die groot genoeg zijn om
alle oorlogsplannen te verijdelen wanneer zij zich vast
rondom de leiding van de Sowjet-Unie scharen.
Daarom is de onvoorwaardelijke en onverbrekelijke
solidariteit met de Sowjet-Unie, met de Bolsjewistische Partij van de S.U. en de leider van alle vooruitstrevende krachten ter wereld, kameraad Stalin, de
vrede en het herwinnen van de zelfstandigheid van
ons land.
De oorlogsaanstichters doen al het mogelijke om deze
solidariteit te ondermijnen door dreigementen tegen
de communisten en vredesvrienden en door een beroep te doen op het burgerlijke nationalisme, dat
neerkomt op -de ondergeschiktheid aan de bourgeoisie.
De Partij moet, in de strijd voor de vrede, de democratie en de nationale zelfstandigheid, de arbeidersklasse en het werkende volk doelbewust voorgaan,
in de vaste overtuiging dat zij zich nooit of te nimmer
in een oorlog tegen de Sowjet-Unie zullen laten drijven.
— Commentaar overbodig!
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POLITIEKE DELINQUENTEN
Taak der Overheid? Neen!
Gaarne za.1 ik, op verzoek der redactie, mijn gedachten zeggen over
dit onderwerp. Dat ik daarbij de schuilnaam kies is geen lafheid, maar een
tegemoetkoming aan eventuele lezers
van dit blad uit de kring van politieke
of ex-politieke delinquenten zelf. In het
vervolg zal ik allicht voorbeelden noemen van mensen, met wie ik als geestelijk verzorger uiteraard vertrouwetijk
gesproken heb. Zij mogen in deze artikelen zichzelf niet kunnen herkennen,
dat is prettiger voor hen en voor mij.
Het gaat niet over personen, maar om
de zaak. Dan doet het er ook niet toe,
wie het zegt.
Lang heb ik geaarzeld, ofschoon ik vaker
ervoor gevraagd ben, over deze dingen
te schrijven, juist met het oog op genoemde
mogelijkheid, dat de mensen, over wie het
gaat, het zullen lezen, maar ik meen tenslotte, dat ons volk er wat van weten móét,
zowel in het belang van de betrokkenen als
in dat van het volk in het algemeen. Zo
langzamerhand toch wordt de massa de gehele zaak der politieke delinquenten moe. Het
heeft nu lang genoeg geduurd, er dient een
eind aan te komen, en dat eind is in zicht.
Als straks de berechting afgelopen is, fiat,
dan denken we er niet meer over, zoals we
een nare geschiedenis en een benauwde
droom trachten te vergeten.
Ja, als dat eens kon! Maar zo gemakkelijk
komen we er niet af.
We hebben nu in elk geval wel geleerd, dat
de stelling: Na de oorlog is er voor al die
lieden, die gedurende *de bezettingstijd aan
de verkeerde kant stonden, ongeacht hun persoonlijke motieven en daden, in ons land en
volk geen plaats meer, eenvoudig niet opgaat. AI zou iemand nog op dit extreme
standpunt staan en het liefst zo gewild hebben, de feiten liggen nu eenmaal anders.
Vroeg of laat keren allen, die niet de kogel
gekregen hebben of levenslang zullen „zitten",
weer in de maatschappij terug. En dan zou
men nog wel kunnen zeggen: Wij bemoeien
ons met dat „uitschot" niet meer, maar dan
zullen zij zich met óns bemoeien en we kunnen hen kort en goed niet links laten liggen,
afgezien van de gevaren, die zulk een houding voor onszelf meebrengt, ongerekend de
onrechtvaardigheid, die erin zou liggen, om
maar niet eens te spreken van de christenplicht tegenover deze naasten!
Hoe men ook over de ontslagenen oordeelt, ze behoren toch bij ons volk, zelfs
als ze statenloos geworden zijn. Ze hebben
gezinnen, ze moeten ergens wonen en werken, kortom we komen hen telkens tegen en
zij ons.
Dat heeft de overheid dan ook van meetaf
begrepen en zich tot taak gesteld deze mensen her-op te voeden. De preciese woorden,
waarin deze gedachte is uitgedrukt, staan
mij niet ten dienste op dit ogenblik, maar de
gedachte zelf is algemeen bekend geworden. Die gedachte is op zichzelf ook heel
mooi. Deze mensen zijn politiek fout geweest, ze hebben door hun verkeerde houding ons volk in zijn diepste ellende niet ge-

diend, maar geschaad. We hebben daarbij
niet te doen met een op zichzelfstaande daad,
die morgen door andere daden gevolgd en
misschien ook goedgemaakt kan worden,
maar achter deze daad school, althans in
vele gevallen, een bepaalde overtuiging, dat
die daad juist heel góéd was. En die overtuiging was hun bijgebracht door propaganda, voorlichting en onderwijs in deze gedachtengang. Deze mensen zijn „opgevoed"
tot de leer en practijk van het Nationaal Socialisme. Dan ligt het voor de hand, dan is
het logisch, dat ze moeten heropgevoed worden. Dan zijn we niet klaar met een straftijd op te leggen, dan moet de hele gedachtengang der geïnterneerden worden omgezet, willen ze straks weer passen in het geheel van ons volkskarakter.
Nu rijzen echter de moeilijkheden bij getallen. Want wie zal deze opvoeding ter
hand nemen? Het schijnt vanzelfsprekend,
dat de staat, dat de overheid dat doen zal.
Immers, de overheid straft hen of neemt tenminste „maatregelen" tegen de politieke delinquenten. Hun fout was een politieke fout,
hun eventuele misdaden waren misdaden tegen het vaderland, hun optreden was in
strijd met de wetten en bevelen der wettige
overheid. Dan lijkt het logisch te zeggen:
de overheid zal voor de heropvoeding moeten zorgen. Gedurende de detentie zijn ze in
de macht der overheid. Niemand anders dan
zij kan deze mensen bereiken, niemand anders krijgt de gelegenheid, invloed op hen
uit te oefenen zonder uitdrukkelijke toestemming der overheid en haar ambtenaren.
En toch, hoe zeer de overheid de enig aangewezene voor dit werk der heropvoedingschijnt te zijn, is zij feitelijk de-minst aangewezene, ja de enige, die het niet kan en
mag doen, als het erop aankomt!
Waarom niet?
Ten eerste om principiële reden niet. Opvoeden is een zedelijk werk en een geestelijk
werk. Heropvoeden van politieke delinquenten eveneens. Maar dat is de taak der orverheid niet, zo min als het taak der overheid
is om kinderen op te voeden. Ik denk aan het
beruchte artikel in de grondwet, waarin
sprake is van het openbaar onderwijs, dat
de kinderen moet opvoeden „tot christelijke
en maatschappelijke deugden". Als de overheid dat moet doen komt er niets van terecht. De overheid moet immers naar ons
aller overtuiging „neutraal" zijn in die zin,
dat ze alle burgers gelijke rechten en vrijheid waarborgt, vooral daarin, dat ze de
vrijheid van godsdienst en geweten handhaaft. Hoc kan ze dan b.v. Jodenkinderen
opvoeden tot Christelijke deugden?
Goed, andere, algemeen menselijke deugden
dan? Maar welke zijn dat? Om dat uit te
maken zal de overheid moeten kiezen. Ze
kan het maar op één manier tegelijk doen en
dan kiest ze natuurlijk naar de „toevallige"
overtuiging van de overheidspersonen, die
op een bepaald moment aan de regering zijn.
Doch dan kiest ze weer partij en dat betekent onderdrukking van de minderheden.
Opvoeding is dan ook de taak der ouders
en niet de taak der overheid.
Om dezelfde reden waren wij tegen de
arbeidsdienst, niet alleen omdat er een
Duits luchtje aan dat instituut was, maar
omdat de overheid niet opvoeden kan of
mag. Al zou ze arbeidskampen inrichten in

positief Christelijke geest, dan waren we
er even beslist tegen om de eenvoudige reden, dat zij daarmee het werk uit de handen
der ouders zou nemen.
Om precies dezelfde reden betreur ik, dat
men officieel is gaan spreken over heropvoeding van politieke delinquenten.
En daarom was ook dit werk als zodanig
tot mislukking gedoemd.
Maar er is meer!
Ook zielkundig was het fout gezien, dat
men de strafmaatregelen en de heropvoeding aan elkaar koppelde. Heel de psychische toestand van de gedetineerde maakt het
voor hem onmogelijk die opvoeding te aanvaarden. Hij ziet in die overheid, die hem
gevangen nam en achter prikkeldraad zette,
zijn „vijand", op het minst toch zijn tegenstander. En ieder, die hem bewaakt of verzorgt met stengun op de rug of tenminste
met een aanstelling van D.G.B.R. in de zak
is een „handlanger" van die overheid, tot
de geestelijke verzorger toe. Ze zijn allemaal
in zijn oog zijn tegenstanders. De hele kampsfeer is ongeschikt om vertrouwen te wekken, wat toch een eerste voorwaarde is voor
het werk van de opvoeder. Die noodzakelijke verhouding kan op de duur wel verbeteren, en dat gebeurt ook inderdaad bij
tactisch optreden wel, maar het blijft een
gevangenkamp voor het bewustzijn van de
gedetineerde. Hij is niet vrij en opvoeden is
nu eenmaal onder dwang niet goed mogelijk.
Ik cfa hier niet spreken over het gehele
vraagstuk van het karakter van de straf in
het algemeen. Dat zou ons veel te ver van
het onderwerp afvoeren. Hoe men daarover
ook denkt, en al wil men op een of andere
wijze de straf altijd óók een opvoedkundige
rol laten vervullen, het neemt niet weg, dat
straf als zodanig toch allereerst een vergeldingsmaatiegeï is, waarbij de straffende
overheid met geweld en overmacht optreedt.
Deze taak en plicht der overheid maakt haar
reeds daarom uiterst ongeschikt om tegelijkertijd de schuldigen op te voeden.
Er komt dan ook in fe^te niets van terecht!
Ook van de zijde der gedetineerden heb ik
vrijwel nooit anders dan verwijtend en smalend over die „heropvoeding" horen spreken.
B. VAN NIEUWELANDT.

Alleen maar leugens
De communistische partij heeft „Steun
Wettig Gezag" op de korrel genomen. Dat
gebeurt op de bekende leugenachtige
manier. De OD.-ers die in de leiding van
de S.W.G. zitten, krijgen naar hun hoofd,
dat de OD. geen enkele verzetsdaad tegen
de Duitse bezetters heeft ondernomen.
De voorzitter van de partij, Gerben Wagenaar, weet beter en heeft althans in de
bezettingstijd die absolute stelling nooit
uitgesproken.
Ook de KP. krijgt een veeg uit de pan.
Zy, die uit de KP. toetraden tot de leiding
der S.W.G., zijn de idealen van het verzet
vergeten, evenals de stoottroepers in Indië en met name op Zuid-Celebes, aldus
het pamflet. Wij delen de C.P.N, wellicht
ten overvloede mede, dat de KP. voor de
vrijheid van ons koninkrijk gevochten
heeft en dat daarom KP.-ers als de Stoottroepen in Indië de bevrijding van het
volk aldaar zijn gaan bevechten. En wat
de S.W.G. betreft, elk gewettigd middel
ter beveiliging van de vrijheid van de
Staat der Nederlanden tegen de communistische revolutie-, oorlogs- en bezettingsdreiging, zal een rechtgeaarde KP.-er
aangrijpen om zijn plicht te doen zoals hij
die in de bezettingstijd tegen een andere
totalitaire ideologie gedaan heeft.
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EEN HISTORISCH VERHAAL

Freek was op het verzoek van Kees om
eens met hem te komen praten, aanvankelijk met een bezwaard hart ingegaan,
niet anders denkende, dan dat de zaak
er zó hopeloos voorstond, dat het beter
was alles op te geven. Maar tot zijn grote
vreugde werd hij met een hernieuwde opdracht
naar Assen teruggestuurd. Hij had tot taak in
contact te treden met een bewaker van het
Huis van Bewaring.
Deze bewaker had een belangrijke mededeling,
die de KP. een goed eind op weg zou helpen
by het bevrijden der gevangenen. Volgens hem
was een dergelijke stunt overdag te riskant,
daar er dan Duitsers aanwezig waren en in de
nacht was er geen inkomen aan. Het beste tijdstip voor de overval, aldus de bewaker, was
ongeveer om half acht in de morgen. Op dit
tijdstip werd zowel de Hollandse als de SD.bewaking afgelost. De KP. belegde met spoed
een vergadering, waarop de plannen voor een
overval werden besproken. Vooral Kees had
meer dan iemand anders belang bij deze bevrijding, want zijn eigen broer, zijn schoonvader
en zijn zwager zuchtten achter deze dikke gevangenismuren.
Maar op het laatste ogenblik, toen alles al tot
in de puntjes was georganiseerd, dreigde er
opeens een bijna onherstelbare kink in de kabel
te komen. Een geheimzinnig en gewichtig
doende Nederlander, die zich uitgaf voor een
officier van de Britse geheime dienst, beweerde,
dat hij de verantwoordelijkheid voor een dergelijke stunt nimmer zou kunnen dragen. Hij
verbood dan ook om de overval uit te voeren,
zeggende te spreken uit naam van de geheime
dienst. Zijn welsprekendheid had tot gevolg,
dat enkele van de belangrijkste medewerkers

Kees liet echter deze geheimzinnige heer —
die, hoewel geen officier, inderdaad een gedropte agent was — weten, dat geheime dienst
of geen geheime dienst, de bevrijding zou worden doorgezet: er stond te veel op het spel!
De zaak werd inmiddels weer een dag uitgesteld,
maar toen hadden Kees en Freek ook een 'ander
plan uitgewerkt. De KP. kon de beschikking
krijgen over twee vrachtauto's. Nu door. het
terugtrekken van enkele Assenaren de adressen in de stad, waar de gevangenen ondergebracht zouden kunnen worden, verloren waren
gegaan, zouden de gevangenen naar de provincie
worden gebracht. Dit zou tevens catastrofale
gevolgen van een razzia, die zeer waarschijnlijk
op deze bevrijding zou volgen, kunnen voorkomen.

Op de vroege morgen van de 11e December
1944 worden in de boerderij van Rense te
Haulerwijk twee vrachtauto's rijklaar gemaakt.
Voor het vertrek stijgt er uit de boerderij een
vurig smeekgebed naar de hemel omhoog, naar
Hem, Die hun wegen deze belangrijke morgen
zal bestieren. De wagens staan reeds warm te
draaien op de deel. Rense opent de grote hooideuren. Vlug springen de KP-ers in de wagen
en voort gaat het langs de smalle kronkelwegen
in de richting van Assen. De vercluisterde koplampen boren zich met moeite een lichtbaan in
de donkere nacht.
Op datzelfde moment smeekt èen andere groep
Gods zegen af voor de te verrichten taak. Hier
zit Freek met enkelen van zijn mannen verborgen in het grote huis van de familie Hulst
te Assen, niet meer dan enkele honderden
meters van de gevangenis verwijderd. De vorige
avond hebben zij hun wapens nog een extra

.... Vlug klimmen de
bevrijde gevangenen
in de wagen....

uit Assen zich door deze man dermate lieten
imponeren, dat zij van verdere medewerking
afzagen. En deze mensen waren juist een zeer
belangrijke schakel in het ontvluchtingsplan,
daar zij namelijk de adressen wisten, waar de
dertig bevrijde gevangenen zouden kunnen
worden ondergebracht.

beurt gegeven en de zolen van hun schoenen
omwonden met lappen en sokken om geruisloos
te kunnen lopen.
Als de SD. die nacht een overval had gedaan
op dit huis, dan had hij een vette buit gehad,
die hem veel waard zou zijn geweest.. i.
Met ongeduld verbeiden de KP.-ers het afge-

sproken uur, waarop de beide groepen elkander
bij het Huis van Bewaring zullen ontmoeten.
De kalmste van allen is moeder Hulst zelf. Zij
spreekt de jongens vertrouwen in, terwijl zij
bedryvig heen en weer loopt met de koffiepot.
„Dat zal je warm houden onderweg", zegt zy.
„Vertrouw op God" zegt vader Bulthuis, „Hij
zal alles in goede banen leiden"
Hun zenuwen zijn nu tot het uiterste gespannen. Zal Kees op tijd arriveren met de wagens?
Daar hangt alles van af. Zij kunnen niet eerder
beginnen, of zij moeten weten dat de Wagens
gereed staan. Zal er niet op het laatste ogenblik
iets tussenkomen?
Dan komt Greet, de koerierster, zeggen, dat de
wagens gereed staan. Moeder Hulst opent de
deur en zes gestalten sluipen naar buiten, door
de donkere straat. Zy kruipen dicht langs de
huizen. Spoedig arriveren zij op de Brink en
even later staan zij op de vastgestelde plaats
bij het Huis van Bewaring. Geruisloos verstoppen zij zich in de bosjes, die in de buurt van
het Huis van Bewaring staan.
Onopvallend, gelijk zovele dienstboden, die
's morgens om deze tyd hun weg gaan, stapt
Greet naar de Zuidersingel. Zij zal gedurende
vijf minuten het begin van de overval gadeslaan.
Verloopt alles naar wens, dan zal zij dit aan
Kees gaan vertellen. Ergens onder de kale
bomen staan twee vrachtwagens zachtjes te
zoemen. Een donkere gestalte hangt uit het portier van de voorste wagen. Greet loopt er onopvallend langs en fluistert vlug een paar woorden met Kees. Alles is oké, het spel kan beginnen!
Op het plein klinken voetstappen. Niets vermoedend loopt een bewaker rakelings langs de
bosje?, waarachter de mannen staan; Freek
staat er vóór. Wanneer de bewaker aanbelt en
de portier de deur opent, springen Jelle en
Freek, die reeds voor het hek zijn gaan staan,
achter hem aan en werken hem met een flinke
stomp naar binnen. Onmiddellijk worden hij en
de portier met de handen omhoog gezet en
enkele anderen, die komen aanlopen, ondergaan
hetzelfde lot. De telefoon wordt van de haak
genomen, zodat de lijn bezet is en niemand van
buitenaf zal kunnen opbellen. Ook de andere
jongens, die nog buiten staan, worden nu —
met uitzondering van één, die de wacht zal
houden — binnen gehaald. Freek heeft de
sleutels bemachtigd en één voor één worden
de celdeuren opengeworpen.

Afgepast twee by twee, een brits, die de
helft van deze ruimte in beslag neemt en
een riekend stilletje, dat is alles. Dat is het
kleine stukje wereld, waar boer Van den Heuvel
al meer dan een maand lang zijn passen heeft
afgeteld. Dat is het brokje wereld, waar hij zich
lichamelijk mag ophouden: de benauwenis van
de vier grauwe muren en het grijze plafond.
Soms snoert het de keel dicht van deze stoere
Nederlander, die zijn rijpe leven heeft doorgebracht op de uitgestrektheid van zyn vruchtbare bouwakkers, waar de wind in de zomer
het goud van de halmen zette naar zijn wil en
de klaver zich mat met de bloeiende heide. De
horizonten omspanden zijn akkers. Van einder
tot einder. In de met zon bestoven velden, in
wind en wolken, daar heeft hy gestaan, hij,
Van den Heuvel.
En nu? Zelfs het vierkante stukje hemel, dat
door het tralievenster zichtbaar is, is de meeste
dagen grijs. Zo nu en dan heeft tegen de muur
er een smalle streep zonlicht gestaan, waarin
een late vlieg had gedanst.
Maar de grijze benauwenis vermag slechts zyn
lichaam te omspannen, zijn geest is niet gebro-

ken. Daar is Van den Heuvel de man niet naar.
Elke dag spreekt hij met de Almachtige. Hij is
geen man van veel woorden, dat is hij nooit
geweest. Een eenvoudig gebed, woorden midden
uit het hart, uit een kloek, eenvoudig mannenhart. Hij bidt voor zijn zonen, en voor zijn
dochters. Zijn vrouw is al lange tijd geleden
gestorven
En elke dag worden zij op de
binnenplaats gelucht. Dan ziet hij de anderen.
Een vluchtige handdruk als de bewakers niet
kyken, een bemoedigende blik voor de zwakkeren, een glimlach. Zij doen zo'n zee van goed.
Van den Heuvel zit die morgen op de harde
brits en kijkt op uit het hoge celraam. Er staat
een heldere ster te twinkelen. Het gelijkt weL
alsof de hemel hem bespiedt, stillekens. Vaag
dringen enkele geluiden van buiten door. Straks
zal de aflossing komen, zoals elke morgen tegen
deze tijd. Van den Heuvel is gewend geraakt
aan deze geluiden. Hij volgt ze soms ongemerkt.
Men leeft hier eigenlijk als een blinde, wiens
andere zintuigen verscherpen bij het gemis van
zyn ogen. Hij leest de dagelijkse gebeurtenissen
rond hem af bij de geluiden.
Plotseling richt Van den Heuvel het hoofd op.
Hy heeft ongewone geluiden opgevangen in de
gang. En nog hoort hij ze. Er is meer leven dan
anders. Zal dit het zijn? Zal hij vanmorgen
worden gehaald om op transport te worden gesteld naar Duitsland? Met een klap worden de
grendels van zijn celdeur weggeschoven. Even
is er een gemorrei in het slot. Dan vliegt de
deur met zo'n smak open, dat zij hangt te sidderen in haar scharnieren. En daar staat hy.
Daar staat Freek met een brede grijns op zijn
gelige tronie. Een ijskoude tochtwind zuigt door
de cel. „Vlug, vlug, naar de uitgang, de wagen
staat klaar", zegt Freek. En meteen rent Van
den Heuyel al in zijn boezeroen de gang op. Hij
ziet, hoe anderen uit de geopende cellen naar
buiten stormen, terwijl een enkele bewaker
hulpeloos toekykt. Buiten de hoofdpoort staan
twee auto's te grommen onder de naakte
kastanjebomen. En daar bij het portier van de
eerste wagen ziet Van den Heuvel opeens zijn
schoonzoon. Een snik welt omhoog in een mannenborst en de sterren dansen in een floers....

\/ kig klimmen de bevrijde gevangenen in de
v
wagen. Er zijn onder hen bejaarden, die
een handje moeten worden geholpen. Maar
binnen twee minuten zitten allen op de wagens,
die nauwelijks het gewicht van zulk een groot
aantal mensen kunnen dragen. Ze moeten voortmaken, Kees heeft al enkele Duitsers gezien
op het plein. De deuren van de gevangenis
staan wijd open en het licht schijnt naar buiten.
Meteen schieten de auto's al weg en snorren
met razende vaart de wijdte van de provincie
in. Een auto koerst naar het Westen, naar Friesland, de ander naar het Zuiden. De dageraad
tekent zich reeds af tegen de oosterkim. Er
staat een flinke bries en ook de auto's maken
door hun grote snelheid veel wind. Met harten
berstensvol van geluk, halen zij de frisse morgenlucht in hun longen, terwijl zij hun blikken
laten varen over het wijde, ontwakende land.
En dan stijgt er uit veertig harten een dankgebed omhoog naar Hem, Die alles bestiert en
niets laat geschieden buiten Zijn wil.

DIEP TREURIG
Qp een Amsterdamse Middelbare School werd
tijdens de litteratuurles Jan Campert's in de
bezetting beroemd geworden „Het lied der achttien doden" behandeld. Een jongen, die niet oplette, moest het vers voor straf tien keer overschrijven — een fijnzinnigheid, die de volgende
dag nog werd overtroffen toen de leraar vroeg:
„Waar zijn je 180 doden?"
Neen lezer, dit is geen verzinseltje. Het stond in
„Vry Nederland" en toen ik het gelezen had, wist
ik niet wat te denken. Na zoiets krijg je het gevoel
of er iets moois van je kapot gesmeten en vertrapt
wordt. „Het lied der achttien doden", het is voor
ons geen gewoon gedicht, nee, uit ieder woord,
uit elke regel proef je het offer, gebracht door die
achttien en de honderden anderen, voor ons, voor
ieder in ons land, ook voor de leraar van die
Amsterdamse school, al begrijpt dit individu er
geen syllabe van.
„Het lied der achttien doden", we beluisteren in
die paar coupletten het verlangen naar het leven,
naar vrouw en kind en het Godsvertrouwen, in het
gezicht van de dood, die komt als straks de dichter rusten zal in een stuk grond, dat zelfs nog
kleiner is dan zijn gevangeniscel van twee bij drie
meter.
„Het lied der achttien doden", als we die woorden
horen, denken we aan dodenherdenkingen, aan
weduwen en wezen, die de gesneuvelden het allermeest nastaan, aan de Erebegraafplaats in de
Overveense duinen, aan tientallen executieplaatsen, gevangenissen en concentratiekampen.
Daarom is dit lied ons heilig en heeft die leraar,
al is hij misschien een net mens, ons op het hart
getrapt en is hy alle achting kwyt.
Dat iemand, die illegaal werkte voor een avonturier en een heethoofd wordt uitgemaakt, doet ons
pijn, doch wij leven nog en kunnen ons verdedigen. Dat de „ondergrondse" in een hoek wordt
getrapt, wondt ons misschien meer dan we kunnen zeggen, maar we weten onze drijfveer, we
weten de principes waarvoor we streden, we kunnen ons voor God verantwoorden. Maar dat onze
gesneuvelden door het slijk worden gesleurd en
hun laatste woortlen, gesproken enkele uren voordat het moordend lood een einde maakte aan hun
jonge leven worden misbruikt voor strafwerk en
zure grapjes van een schoolmeester, daarvoor zijn
geen woorden te vinden, omdat het zo diep treurig
is.
In een gedicht over de ondergrondse werker staat,
dat het lot van de gesneuvelde illegalen is: een
paar regels in het geschiedenisboek, een kruis in
een vergeten hoek en hier en daar herdenkingstranen.
Is deze vergetelheid eigenlijk nog niet beter?

Bravo eD.... ter navolging!
We lezen in „Het Westerkwartier"
24 December 1948:

De nieuwe loper.
Woensdagmorgen om half elf. Veel publiek
en auto's voor het Raadhuis te Grootegast.
Het secretarie-personeel zagen we torsen met
een dikke rol onder de arm. Dit bleek een
gloednieuwe loper te zijn. Bij onze navraag
werd ons het volgende medegedeeld. Een
trouwlustig paartje stelde er prijs op, om
na over een loper te zijn binnengegaan, in
de echt te worden verbonden. Maar de
moeilijkheid was, dat er geen loper was!
Goede raad was duur. Totdat er een wethouder op het lumineuze idee kwam om via
de „Stichting 1940-1945" een loper voor dit
doel aan te schaffen. De kosten voor het gebruik hiervan zouden voor het jonge paartje
moeten zijn, een bedrag van ƒ 5.— tot ƒ 7.50,
al naar gelang de dag, waarop men in het
huwelijksbootje wilde stappen. De opbrengst
zou worden geschonken aan „Stichting
1940-1945".
Het secretarie-personeel stelde zich belangeloos disponibel om de loper telkens uit te
leggen bij eventuele plechtigheden. En zo
schreed dan Woensdagmorgen het eerste
paartje over de nieuwe loper plechtstatig
het Raadhuis binnen. We voorzien dat, gezien het doel waarvoor de opbrengst is bestemd, een veelvuldig gebruik van deze
loper zal worden gemaakt en spreken de
wens uit, dat deze spoedig versleten mag
zijn. Immers de „Stichting 1940-1945" zal er
dan wel bij varen. Een voorbeeld ter navolging in andere gemeenten.
Inderdaad, een prachtig idee van U, onbekende Wethouder van Grootegast. Bravo!
En een tip voor paartjes, die gaan trouwen:
denk aan de loper, en is die er niet, wel, naar
het voorbeeld van Grootegast bü de Stichting aankloppen! Voortaan moet de loopplank naar het huwelijksbootje van iedere
Zwerverlezer en -lezeres bedekt zijn met
een Stichtingsloper!

„FREEK".

Mijn
Vriend

van

„FREEK".

Tweemaal heeft hij in de bajes gezeten,
na de derde keer schoten ze hem dood,
dit volk is zijn daden reeds lang vergeten
doch de aarde kleurt van zijn bloed nog rood.
In zijn leven wilde hij van God niet weten
de kerk was voor hem school der dogmatiek,
wanneer wij rond de kansel waren gezeten
zocht hij vertier bij vrouwen en muziek. —
Nu is hij dood en door velen vergeten;
als wij menen dat hij verloren is gegaan,
laat ons bij alle vroomheid dit dan weten i
éénmaal zullen wij voor dezelfde Rechter staan.
Harm. de Jong.

SPIONNAGE EN VERRAAD
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
E* en wereld zonder oorlog, zonder Geheime Diensten en zonder spionM—' nen beschouwt men nu nog als een wensdroom. Vandaag nog en ook
morgen. Maar misschien zal eens de dag aanbreken, dat onze achterkleinkinderen hun geschillen uitvechten op de sportvelden van Eton en
Amerika, in 'plaats van op de slagvelden van Tarawa, Sedan, Stalingrad
en Manila of langs de met bloed doordrenkte boorden van de Rijn.
i God geve, dat een derde Wereldoorlog voorkomen zal worden".
Dit schrijft de Amerikaanse journalist Kurt Singer in het voorwoord
tot zijn boek „Spionnage en verraad in de tweede wereldoorlog", dat
werd uitgegeven bij de N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij.
">*
c mensen zijne niet die ze schijne",
|zong eens een onzer Nederlandse
-.abaret-artisten en wie nog aan deze
stelling getwijfeld mocht hebben,
loopt het gevaar na het lezen van dit boek
zo radicaal bekeerd te zijn, dat hij zijn kapper verdenkt van spionnage voor de Russen
en zijn melkboer voor een agent van de Amerikaanse inlichtingendienst aanziet.
U haalt Uw schouders op? Maar de inwoners van het Engelse plaatsje Kirkwall, dicht
bij de oorlogshaven Scapa Flow, zouden dat
ook gedaan hebben, als men hun gezegd had,
dat de Zwitserse horlogemaker Albert Ortel, die sinds 1927 hun horloges goed en
vakkundig repareerde, twaalf jaar later —
in October 1939 — de Duitse duikboot zou
commanderen, die de Royal Oak, het machtige Engelse slagschip, tot zinken bracht. Zij
wisten niet, dat admiraal Canaris, de duivelsgeslepen chef van het Duitse spionnageapparaat, reeds in 1926 de jonge Duitse zeeofficier Alfred Wehring naar Zwitserland
zond om zich daar in het horlogemakersvak
te bekwamen; dat hij vervolgens deze Wehring van een vals paspoort ten name van
Albert Ortel voorzag en hem naar Engeland
deed emigreren. — Toen de Duitse onderzeeboot, die de Royal Oak torpedeerde, in
Duitsland terugkeerde, werd de commandant Günther Prien als een held ontvangen,
maar hij had niets meer gedaan dan zijn boot
voor de Engelse kust brengen, de rest deed
Wehring, die hij daar in een donkere nacht
oppikte.
En achter dit alles werkte het genie van Canaris, de man, wiens lijk, evenals dat van
Hitler en Bormann, nooit gevonden is; de
man, van wie sommigen beweren, dat hij
deelnam aan de aanslag op Hitler, terwijl
anderen dit ontkennen. De admiraal, die
nooit in uniform liep en die weinigen kenden. Een van de grootste spionnen uit de
geschiedenis, die in de vorige wereldoorlog
o.a. Mata Hari „ontdekte", haar tot zijn
minnares maakte, haar vervolgens spionnageopdrachten voor Duitsland in Parijs liet
uitvoeren en haar tenslotte — toen hij haar
niet meer gebruiken kon — met een opdracht naar Parijs zond, waar hij wist, dat
de Fransen klaar zouden staan om haar te
arresteren en te fusilleren. Lezen we, wat
Kurt Singer — een journalist, die zich jarenlang op het terrein van de spionnage heeft
bewogen — van hem schrijft; lezen wc, dat
in de Lubiankastraat in Moskou een man
zetelt, die als hoofd van de Russische inlichtingendienst, de vroegere GPU — die
tegenwoordig MVD heet — niet voor Canaris onderdoet, dan wij zijn we geneigd, de
aan alle militaire academies ter wereld onderwezen stelling van de Duitse generaal
Karl von Qausewitz meer dan ooit te
onderschrijven:
„De oorlog is slechts het voortzetten van de
politiek met andere middelen; de vredespoli-
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tiek is slechts een voortzetting van de oorlog met andere middelen".
Want op 16 Februari 1938 was de tweede
wereldoorlog nog niet uitgebroken, dat gebeurde pas anderhalf jaar later. Maar op de
morgen van die dag verdween spoorloos, een
Engels vliegtuig, dat een proefvlucht boven
het Kanaal maakte. Het was een splinternieuw, tweemotorig toestel van een geheel
nieuw type. Vier dagen voor de proefvlucht
werd een verzegelde enveloppe van het Ministerie van Luchtvaart te Londen naar het
vliegveld gezonden. De inhoud bestond uit
een kaaït van de route, die de machine moest
volgen. De enveloppe mocht niet worden geopend dan nadat de beide officieren, die het
toestel zouden vliegen, in het vliegtuig hadden plaatsgenomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen was . de inhoud van de enveloppe binnen 24 uur te Berlijn bekend
En terwijl Europa bad voor de vrede, zond
Canaris een onderzeeboot van 600 ton, die
ging liggen op een plaats in de Noordzee,
waar het vliegtuig over moest vliegen. Een
aantal andere duikboten waren ter assistentie in de buurt. Toen het vliegtuig kwam,
schoot de duikboot het neer. De Duitse commandant had opdracht de piloten te doden
als zij nog in leven waren, maar het is nooit
bekend geworden of zij de val overleefd hebben. Het wrak van het vliegtuig werd gedemonteerd en aan boord van de duikboten
naar Duitsland gebracht, waar de Britse inlichtingendienst het in Kiel en Berlijn weer
op het spoor kwam
Maar Chamberlain
verbood het nemen van maatregelen.
Een jaar later draaide in Engeland en Amerika de film „Clouds over Europe", waarin
de bekende filmacteur Laurence Olivier de
hoofdrol speelde. Het was een spionnagegeschiedenis, die verdacht veel overeenkomst
vertoonde met het gebeurde van een jaar
geleden en de Duitse spion, die er in speelde,
vertoonde een sprekende gelijkenis met Canaris
De naam van de maatschappij, die
de film uitbracht — Harfield Productions —
was onbekend en hij zou nadien nooit meer
gehoord worden. Geen wonder, want de
maatschappij was alleen voor dit doel opgericht. Er werden twee scenario-schrijvers genoemd, maar de derde bleef ongenoemd; dat
was het hoofd van de Britse Geheime Dienst,
Lord Vansittart, die op deze wijze de Duitse
spionnage-dienst duidelijk maakte, dat hij
zich niet bij de neus liet nemen.
„De kunst der spionnage is een wrede
kunst", waren de eigen woorden van Canaris en hij heeft er naar gehandeld. Toen
in 1940 een Zweeds koeriers-vliegtuig, duidelijk voorzien van de Zweedse kentekenen,
van Stockholm naar Moskou vloog, liet hij
het door twee Duitse jagers boven de Oostzee neerschieten. De jagers stonden in verbinding met duikboten en ofschoon de inzittenden van het vliegtuig — enkele diplomaten — gedood werden, beschikte Canaris

even later over het concept voor de FinsRussische wapenstilstand en de geheime
kaarten van de Baltische verdedigingslinies.
En Laurenti Beria, het hoofd van de Russische geheime dienst zon op wraak
Muim 360 bladzijden telt dit boek en elke
bladzijde brengt nieuwe onthullingen.
De schrijver zegt in zijn voorwoord: „Vijf
en negentig procent van de in dit boek vermelde namen en gebeurtenissen zijn gelicht
uit nauwkeurig geverifieerde documenten.
Enkele namen moesten gewijzigd of verzwegen worden, om de nog werkende geallieerde agenten niet in gevaar te brengen".
Ergens anders zegt hij: „Toen ik dit boek
schreef, mochten verschillende feiten vanzelfsprekend niet openbaar worden gemaakt.
Andere waren staatsgeheimen, van wier bestaan ik slechts vage aanwijzingen heb."
We beëindigen dit boek dus in de wetenschap, dat er ook op dit gebied nog meer
dingen zijn, dan waarvan wij in onze boekenwijsheid kunnen dromen. Maar wat we
gelezen hebben, is genoeg om niet alleen onze
interesse te wekken, maar om tevens een
alarmsignaal te zijn. Het gevaar bestaat, dat
zich een spionnage-psychose van ons meester
maakt en wij de gehele samenleving zullen
gaan zien als een heerschappij van het wantrouwen. „De mensen zijne niet, die ze schijne" en wij zullen in een wanhopig zoeken
naar dat „zijn" achter de „schijn" elk geloof in eerlijkheid en goede wil verliezen.
Daarvoor moeten we waken; elke goedbedoelde opzet in belang van het algemeen,
van de mensheid, kan door een ingekankerd
en bot wantrouwen worden uitgehold tot een
voze, krachteloze vorm. Maar een zekere
reserve, een op-zijn-qui-vive-zijn is nooit —
en zeker niet in deze tijd van geruchten en
politieke stunts in een na-oorlogse wereld
—■ misplaatst. Natuurlijk kan niemand volledig op de hoogte zijn van de bewegingen
der geheime diensten, integendeel onze bekendheid met de^ feiten zal in vele gevallen
beperlct blijven tot enkele schamele details.
En toch eist onze huidige, uiterst gecompliceerde samenleving van ieder lid een voortdurende waakzaamheid, een bewustzijn, dat
ook hij deel uitmaakt van het grote lichaam
der mensheid, waarop telkens weer de oorlogsabcessen zich ontwikkelen. Een nooit
aflatende intensieve belangstelling van hetgeen zich in de wereld afspeelt, zal uit dit
bewustzijn voortvloeien.
Als we in de kranten lezen, dat de GrootMoefti van Jeruzalem — in tegenstelling tot
de daarover in omloop zijnde geruchten —
geen medewerker van de as is geweest, dan
rest ons misschien niets anders dan deze
verklaring — zij het met een ongemotiveerd
wantrouwen — aan te nemen. Kurt Singer
onthuld in een nauwkeurige beschrijving de
samenwerking tussen Canaris en de GrootMoefti. Nu weten we, dat deze intrigant een
blijvend gevaar in het nabije Oosten zal
zijn en dat hij in een ogenschijnlijke periode
van rust op dat politieke front zijn duister
en gevaarlijk spel kan spelen. Een conclusie, die we misschien eerder hadden kunnen
trekken, indien we slechts een open oor en
oog hadden gehad voor hetgeen zich in die
betrekkelijk kleine wereld afspeelt.
Dit boek „Spionnage en verraad in de tweede wereldoorlog" heeft naast zijn documentaire nog een andere waarde, het kan onze
ogen openen voor hetgeen zich om ons heen
voltrekt en voorzover we nog zachtkens sluimeren kan het ons wakker schudden. Eerlijk
en onbevooroordeeld tegenover de problemen van deze tijd, maar niet slapend, nooit
slapend!
KEES.
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Temidden der bossen, in de prachtige omgeving van het
plaatsje Heeze (N.B.), staat eenzaam en trots een
flinke moderne boerderij, genaamd „Het Huisven", in
1932 daar gebouwd. In dat jaar vestigde zich hier Jacob
de Koning met zijn gezin van 13 personen. Deze af-^
stammeling uit een oud boeren-geslacht bracht in enkele jaren
tijds, samen met zijn kinderen, 60 ha woeste grond in cultuur
en men kon dit als een van de grootste boerenbedrijven uit de
omgeving beschouwen.
Men leefde er rustig en tevreden, tot in 1940 de Duitsers ons land
binnenvielen.
Gnze militairen, die terug moesten trekken, verbleven toen ook
in de omgeving van de boerderij en op dat ogenblik ontwaakte
bij de familie De Koning de sluimerende liefde voor hun
Vaderland. Terstond pakten zij aan om onze jongens voor krijgsgevangenschap te vrijwaren, zorgden voor eten, drinken en
kleding, waarna de zoons van De Koning, deze militairen door
de vijandelijke linies brachten. Hier begon dus reeds de strijd
tegen de bezetter en deze strijd werd in de daarop komende
jaren met grote hevigheid voortgezet.
Toen de leveringsplicht van levensmiddelen werd afgekondigd,
liet men de grond moedwillig verarmen, om zo weinig mogelijk
te kunnen leveren.
Velen kwamen op de boerderij om melk, graan, boter en eieren,
en nooit kwam men tevergeefs, altijd werd men geholpen tegen
normale prijzen.
Ook voor onderduikers stond men klaar en talrijke jongens'
werden opgenomen en verzorgd.
Huib, Arie, Willem en Gerrit, alsmede de schoonzoon Arie van
Heyst, die een landbouwbedrijf in Asten beheerde, waren niet
tevreden met deze werkzaamheden alleen en wilden meer doen
voor hun geliefd Vaderland en zijn bewoners. Zij kregen contact met de LO. en de LKP. en de jongens leerden met codes
te werken en met vuurwapens om te gaan.
Het werk op de boerderij werd toen veelal door de aanwezige
onderduikers verricht, daar de gebroeders De Koning hiervoor
geen tijd meer hadden; veelal waren zij 's nachts op pad.
Zo werd „Het Huisven" een centrum van verzetsactiviteit, van
waaruit diverse overvallen op gemeentehuizen en distributiebureaux werden ondernomen; waar later ook de buit werd ondergebracht en van daaruit verder getransporteerd.
Neergekomen piloten vonden een onderdak en kleding en werden weer verder gebracht. Dag en nacht waren de jongens in de
weer om hulp te bieden, daar waar hulp nodig was.
Helaas kon het niet uitblijven, dat onder het grote aantal personen, dat de boerderij bezocht, verkeerde elementen scholen.
In de nacht van 12 op 13 Juli 1943 vond dan ook de eerste
overval door de SD., onder leiding van Weber, plaats. Hierbij
was een persoon, die zich bereid had verklaard, de Judas-rol te
vervullen. Vader De Koning moest zich gereed maken om mee
te gaan, terwijl de hele boerderij werd afgezocht naar 5 Joodse
onderduikers, die echter niet werden gevonden.
Dé jongste zoon, toen 13 jaar oud, wilde de onderduikers nog
gaan waarschuwen en sprong boven uit het raam. Hij werd
echter ontdekt en daar op hem geschoten werd, kreeg hij geen

kans weg te komen. Gelukkig werd hij hierbij niet getroffen.
Slechts één onderduiker werd gevonden en deze verklaarde, dat
hij eerst diezelfde avond op de boerderij was aangekomen en
verzocht had om onderdak voor een nacht. Hierdoor, en tevens
dank zij de hulp van de huisdokter, werd de vader spoedig weer
vrijgelaten en kwam hij er met een geldboete af.
Vanaf dit ogenblik trok „Het Huisven" de belangstelling van
de SD. De bewoners versaagden echter niet en met nog grotere
omzichtigheid werd het werk voortgezet.
Een tweede maal echter speelde een Judas zijn rol.
14 Mei 1944 sloot zich de ring, welke de SD. om „Het Huisven"
had gelegd. Deze droeve Zondagmorgen waren allen bijeen op
„Het Huisven", toen de SD.-ers de boerderij omsingelden. Grote
consternatie ontstond en een ieder trachtte nog een goed heenkomen te vinden. De overmacht was echter te groot en de SD.
maakte onmiddellijk gebruik van vuurwapenen. Huib, die nog
probeerde in de bossen te ontkomen, werd tweemaal getroffen
en zeeg ineen. Onder zware mishandelingen werd de een na de
ander overmeesterd en tegen een muur op het erf gezet.
De verrader had zijn werk goed gedaan; Floor en Gerrit, nauwelijks 16 en 19 jaar oud, werd opgedragen de z.g. „kluis", welke
was ingebouwd in de pakken stro, open te maken. Pak na pak
werd verwijderd, waarna de bergplaats te voorschijn kwam.
Ontkennen was nu niet meer mogelijk, de bewijzen van hun
schuld lagen daar opgestapeld. Wapens en munitie, stempels,
schrijfmachines, radiotoestellen, bonkaarten vormden de buit,
die de gnuivende SD.-mannen in de wacht sleepten.
In verband met het geweldige bloedverlies van Huib werd de
dokter geroepen, die hem behandelde, waarna allen zwaar
geboeid onder vloeken en slagen in de inmiddels verschenen
overvalwagen werden gesleurd.
Door het kordate optreden van de dokter kon voorkomen worden, dat ook vader De Koning werd medegenomen.
Daar de SD. met deze buit nog niet tevreden was, werd de
dertienjarige Klaas gedwongen in een auto te stappen en mede
te rijden naar Asten, om de woning van zijn zwager, Arie van
Heyst, aan te wijzen. Ook deze werd gearresteerd en naar „Het
Huisven" overgebracht, waar hij samen met Huib, Arie, Wim
en Gerrit, alsmede enkele anderen, wercjl weggevoerd en overgebracht naar Haarén.
Hier begon de droeve tocht, waarvan geen hunner terugkeerde.
Huib en Arie de Koning en Arie van Heyst werden op 9 Augustus 1944 in Vught gefusilleerd, terwijl Wim en Gerrit de Koning
de tocht door de verschillende martelkampen nog moesten vervolgen. Ook zij keerden hiervan niet terug.
Als die-gelovige Christenen ontvingen zij de genade, om deze
laatste zware gang te gaan, van Hem, Die hen ook steeds bij
had gestaan in de strijd van het verzet.
Groot is het leed van hen, die achterbleven, doch groter is de
troost die zij kunnen putten uit de wetenschap, dat de mannen
gestorven zijn in dienst van God en de mensen.
Laten zij er van overtuigd zijn, dat het offer niet tevergeefs
is geweest, daar door dit lichtend voorbeeld de weg gewezen
wordt naar een betere wereld.
v. D.—N.

R.K. ongeh. jongeman, oud-illegaal werker, 26 jaar,
goede schoolopl. en in bezit van dipl. Maatscb. Werker v.d. R.K. Leergangen Tilburg. Zeer gunstig rapport
van psych. Prof. Dr. Chorus van de R.K. Universiteit
Nijmegen, zeer goede referenties, ruim 8 j. op sociaal
gebied in Overheidsdienst werkzaam, zoekt wegens
reorganisatie v.d. dienst een hem passende werkkring

ais Sociaal Werker
bij een Overheidsdienst of particulier bedrijf in stad
of op platteland. Br. ond. no. 1213 ah. bur. v.d. bl.

2J
5
J
^
y

HET TELEFOONNUMMER VAN HET
BUREAU VAN DE GOIWN. NATIONALE
VERTROUWENSRAAD EN PROVINCIALE RAAD VAN NOORD-BRABANT,
IS VANAF HEDEN: 6992 DEN BOSCH.

££

3

C

Een complimentje:
We zijn lasposten.
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In sommige wijken te Rotterdam is een concurrentiestrijd in suiker ontstaan, die betiteld wordt als
suikeroorlog. Zoals men weet, is de maximum
verkoopprijs door de minister vastgesteld op 75
cent per kg, waarmee de winkelier een winst werd
toegestaan van ongeveer 7 cent. Zowel de firma
Jamin als de Rotterdamse melkinrichting verlaagden de prijs echter tot 72 cent. Dit heeft een reactie
uitgelokt bij andere firma's en nu ziet men hier
en daar de suiker voor 69 cent geprijsd staan.
Zelfs wordt beweerd, dat er firma's zijn, die
geheel zonder winst, d.w.z. voor 68 cent per kg
verkopen.
(De Graafschapper).

Nu lopen alle suikerleveranciers in Rotterdam met
zure gezichten rond. Voor hen geen zoete winstjes
meer, ondanks het feit, dat ze allemaal „besuikerd"
zijn. Als de suiker-ooms en -tantes zich nu maar buiten
het geschil houden, anders worden de afnemers toch
nog de dupe.

*
Bloosangst, minderheidsgevoel, lusteloosheid, geheugenzwakte, worden opgeheven door onze beproefde mental-training. ■— GeïH. prosp. gratis o.
aanvr. Pelman Instituut, Damrak 68, A'dam. (Erkend Inst.) Londen-Parijs-New-York.
(Adv. Prov. Dr. en Asser Crt.)
Sinds wij het (geïllustreerde) prospectus van Pelman in onze binnenzak weten, kan ons niets meer
overkomen. Als wij de bloosangst over ons voelen
vaardig worden, grijpen wij naar ons prospectus.
Alleen de illustraties al doen alle bloosangst van ons
wijken. We maken ons alleen nog bezorgd over lieden, die naast bloosangst aan geheugenzwakte lijden.
Wij zouden niet weten wat te beginnen als wij ons
op het critieke ogenblik niet meer zouden kunnen
herinneren, dat het prospectus in onze binnenzak
zat.

*
All-round man. Dr. chemie, grote practische ervaring in staal, metalen en kunststoffen, goed bekend
in het ambtelijk economisch apparaat, uitgebreide
ervaring in de journalistiek, vertrouwd met recherchewerk; spreekt en schrijft Engels en Duits als
Nederlands, voorts goed Frans en Italiaans, zeer
veelzijdig, gewend te onderhandelen in het buitenland, te organiseren en leiding te geven, in staat
zich snel in nieuwe onderwerpen in te werken,
gaarne in het buitenland.
Velerlei relaties, zoekt werkkring met perspectief
Brieven onder no. 4060 EW. Amsterdam.
{Adv. Elsevier.)
Is 't niet om jaloers op te worden, zo all-round als
deze man is. Dat spreekt en schrijft maar Engels en
Duits als Nederlands of het niets is. Wij deden op
school altijd ons best om Engels en Duits te leren
schrijven zoals ze dat in Engeland en Duitsland
doen. Deze all-round heer is ons ver vooruit. Hij
spreekt en schrijft het als Nederlands. Als daar geen
perspectief in zit!
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Er zijn soms afkeurende woorden, die in
feite voor de betrokkene een compliment
zijn. Wilt U een voorbeeld?
De Canadese journalist, L. B. S. Sharpiro, correspondent van het bekende tijdschrift „Maclean's Magazine" interviewde
een Duitse kolonel, die eens behoorde tot
dat deel der Hitlerhorden, dat onze straten en wegen onveilig maakte.
„Hebben jullie nooit bemerkt, dat jullie
overal gehaat zijn?", vroeg Sharpiro. „Het
Nederlandse volk staat, wat ras aangaat,
toch dichter bij jullie dan bij ons? Wij
werden toegejuicht als redders en bevrijders, en jullie hadden na de bevrijding
onze hulp nodig om niet over de kling
gejaagd te worden!"
De kolonel trok een lijdend gezicht. „Wij
hebben de oorlog verloren en welke verliezer is populair? Je krijgt nog een schop
toe!"
„Maar in Mei 1940, toen jullie Holland
binnenvielen, toen waren jullie toch overwinnaars. Hebben ze jullie toen toegejuicht?"
De officier schudde het hoofd: „Nee, ze
waren kwaad, omdat we hun land binnenvielen, maar ze snapten niet, dat we dit
moesten. Als wy niet begonnen waren,
hadden jullie het in 1943 gedaan. Dat
wisten we."
Toen vroeg de journalist, of zij zich nooit
eens schaamden, toen zy een heerlijk
leventje hadden, badend in overvloed,
terwijl het Nederlandse volk van honger
en ellende omkwam.
„De „totale Krieg" was hard", zei de Moffenofficier. „Het Nederlandse volk weigerde de Duitse ideeënwereld te aanvaarden, ja, in plaats van deze aan te nemen,
hebben ze ons steeds ondergronds bestreden. Onze mensen namen strikt de
discipline in acht, maar de Nederlandse
terroristen schoten op ons. Er is in Holland heel wat gebeurd, 't Is een onbetrouwbaar volk. We hebben er verschrikkelijk veel last mee gehad."
Sharpiro is een wereldbekende journalist,
die niet gauw met zijn mond vol tanden
staat. Maar tegenover een dergelijke
„logica" van een officier, die overduidelijk met een plank voor z'n Moffenkop
liep en waarop zelfs Joseph Goebbels
(onzalige nagedachtenis) trots geweest
zou zijn, kon hij maar één verstandig
besluit nemen: het onderhoud beëindigen.
Dit deed hij ook.
.
FREEK
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PERIODIEIEN ER
HANDELSDROIWERR

VOOR DE
BOVENSTE
PLANK ?
„Zo was de mens" en „Dappere
kerels" door Ernie Pyle. Uitgave:
N.V. Zuid-Hollandsche Uitgevers
Mij. — Den Haag.

Vele lezers zullen de film „Het
verhaal van de soldaat" hebben
gezien, een verfilming van het
boek „Dappere kerels", dat beschouwd kan worden als een vervolg op „Zo was de mens". Mede door deze goede
film zal de belangstelling voor de genoemde boeken
niet onbelangrijk zijn toegenomen. In het voorwoord
tot „Dappere kerels" zegt de uitgever, dat beide boeken, geschreven door de bekende Amerikaanse oorlogscorrespondent Ernie Pyle, geworden zijn „menselijke documenten", die boven de tijd zijn uitgegroeid".
Dat is waar.
Boeken over de oorlog zijn, in documentair opzicht,
óf ongenietbaar, 61 met een lampje te zoeken. Gelukkig is hij, wiens lamp over deze twee boeken schijnt!
De liefhebber van een roman zal hier tevergeefs zoeken naar een regelmatig verhaal; hij, die denkt in „Zo
was de mens" een duidelijk beeld te krijgen van de
veldtocht in Afrika en in „Dappere kerels" een beschrijving van de operaties in Italië, zal zich na lezing
eveneens teleurgesteld voelen. Maar wie wil weten,
hoe de mens was, in uniform trekkend door de verschroeiende hitte van Afrika of ingegraven in de modder aan het Italiaanse front, vindt zijn belangstelling
volkomen bevredigd. Want achter de stuurknuppel
van het technische wonder, de Mustang; in de zwaarbepantserde Shermans; achter de machinegeweren en
het geschut, was de mens. De chauffeur en de kruidenier, de bankbediende en de dokter, zij waren doodgewone mensen uit Amerika, gehaald uit hun eigen
kleine wereldje, om dingen te doen, die zij bijna allen,
zonder uitzondering, diep in hun hart verafschuwden.
Zij wilden thuis zijn, in Amerika, achter het stuur va^
hun taxi of werkend in hun zaak. Maar zij moesten
vechten in de hete hel van Afrika en in de kille
modder van Italië.
Hoe zij dit ondergingen, vertelt Ernie Pyle op haast
kinderlijke toon in simpele, soms slechts enkele regels
lange anecdotes. Hier spreekt een psycholoog-vannature, die zonder enige literaire pretentie haarscherp
de mens onder dat smerige, ruwe soldaten-uiterlijk
tekent. Hij heeft zijn figuren niet als studie-materiaal
benaderd, niet onder hen geleefd en met hen gesproken om aan de hand van zijn ervaringen bepaalde
conclusies te trekken; hij heeft ze genomen, zoals ze
zijn: mensen, soms nog kinderen, die ondanks alles, wat
zij meemaken. Iets van hun eigen kleine wereld in zich
willen bewaren, ook al wordt het de koestering van
een onvervulbare droom.
Ernie Pyle heeft dit gekund, omdat hij één van hen
was, omdat hij voelde als zij. Deze kleine man met
zijn prettig, innemend gezicht, die in zijn boeken de
stem is geweest van de soldaat aan het front, van
de mens in de oorlog, sneuvelde tijdens de acties der
Amerikanen in het verre Oosten.
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Wat ons bij de aanvang van 1949 op het
wereldtoneel gepresenteerd wordt, schijnt
er toch niet zo dreigend uit te zien, als
we enige tijd geleden vermoed hebben.
De kwestie met de republiek Indonesië spoedt
naar haar einde. De Israëli's hebben dun doeleinden bereikt en de zaak is daar rijp voor een
accoord. Berlijn is rustig en de Westersen handhaven er zich toch maar. De veiligheidsraad laat
zo nu en dan zijn tanden zien en de Westerse
Unie begint vorm te "krijgen. In Frankrijk en
Italië schijnen de communisten in ruste en achter

R O N D B L I K
En die aarzeling is China, is Amerika, is ons
duur te staan gekomen. Want de Russen aarzelden niet, zij hadden hun . plannen reeds lang
klaar en zij dwongen het China van Tsjang Kai,
Tsjek op de knieën, toen Marshall de aarzelende

Ieder vraagstuk kan men van twee kanten bekijken; zo ook het probleem van onze situatie bij het
begin van 1949. De keuze hangt af van onze persoonlijke gezindheid en van dat, wat we van
de toekomst verwachten.
Toch is er slechts één wijze, waarop men hei vraagstuk juist bekijkt en om die te benaderen
moet men niet in de feiten verdrinken en moet men zijn persoonlijke aspiraties zoveel mogelijk
bouwen uit de redenering; men moet daartoe met name tot de achtergrond van • de gebeurtenissen,
die men bekijkt, doordringen. Dan krijgt ons antwoord diepte en dan krijgt het tevens perspectief.
het gordijn gebeuren nagenoeg geen schokkende
dingen. De minister-wisseling aan buitenlandse
zaken in Amerika geeft hoop op een soepeler
koers. Kortom, de toestand schijnt zich te stabiliseren. Alleen China, dat is 'n vervelende kwestie.
Natuurlijk moet men dankbaar zijn voor ieder
voorteken van kalmer weer, maar daarom behoeft men zich in de betekenis van die voortekenen nog niet te vergissen. De stilte kan ook
aan de storm voorafgaan. Alweer dat pessimisme, werpt iemand tegen. Goed, maar dan
wilt u misschien al die feiten, die kalmer weer
doen vermoeden, ook eens met mij van de andere
kant bekijken .En bovendien in de omgekeerde
volgorde.
China is ver weg; daarom noemen we de ontwikkeling aldaar vervelend. Zaten we dichterbij, of namen we de moeite om dit China eens
in het kader van het geheel en als uitgangspunt
voor de toekomst te zien, dan zouden we ons vermoedelijk realiseren, dat de gebeurtenissen in
China ontstellend zijn. China is een debacle voor
de diplomatie en de strategie van Amerika en
van alle democratieën, 't Was in China niet best
en het is er althans deze eeuw niet bepaald rustig
geweest. Daarop werd min of meer gerekend.
China was geen machtsfactor. Toen de communisten op dat front doorzetten, steunden de Amerikanen China aarzelend; het zou wel loslopen;
het democratisch Amerika wilde nog wel helpen,
maar niet ingrijpen in de staatkundige en militaire leiding en daar deze van een zeer matig
gehalte was, bleek Amerika niet zo begerig z'n
dollars in de rommelkamer van China te gooien.
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hulp aan China terugtrok, beseffend, dat energieke hulp, die jaren geleden redding had kunnen
geven, thans geen kansen meer bood. Zo valt
China ten prooi aan het communisme, welk compromis men ook door vredes-onderhandelingen
zal bereiken. Een compromis met het commu-'
nisme is altijd een overwinning voor het communisme.
Wordt China een blok aan het been van Rusland,
omdat de wanorde aldaar ieder land, dat er zich
in mengde, geen voordeel maar nadeel bracht?
Welk een naïveteit. China is rijp voor het communisme. Men hunkert daar naar de rust van
het communistisch kerkhof na de chaos der
slagvelden. Men zal de orde van Stalin met
vreugde begroeten, want ze is met haar attributen: de leugenpropaganda, de terreur, de Gepeoe en het concentratiekamp, een paradijs voor
iedere Chinees, die nooit anders dan honger,
ziekte, oorlog, angst en zorg heeft gekend. China
is bij uitstek gereed voor het communisme.
De omzetting van dit land zal niet van vandaag
op morgen geschieden. Maar al duurt ze 10 of
20 jaar, ze zal een feit worden en welke rèi heeft
het, onze ogen te sluiten voor wat ons straks te
wachten staat?
400 Millioen Chinezen zullen dan in 't gelid staan
voor de sikkel en de hamer; zij zullen een onmetelijk reservoir vormen' voor de communistische legers. China zal het Russische blok, economisch niet alleen volkomen onafhankelijk maken, doch dit blok zal dan ook onvergelijkbaar
veel rijker zijn dan het Westerse blok. Dan zal
het communisme een spel van kat en muis met
ons kunnen Spelen.
China is in de strijd op lange termijn een enorm
succes voor het communisme en een verpletterende nederlaag voor het Westen. Als Rusland
zich dus intern weet te handhaven zonder een
oorlog met het Westen, is er slechts één remedie
tegen de zegepraal van het communisme in de
toekomst: een oorlog.
Het is niet te gewaagd om te veronderstellen,
dat de minister-wisseling in Amerika een gevolg is van deze nederlaag. Maar de koers, die
men met Acheson inslaat, schijnt soepeler te zijn.
Het feit, dat de Russen in de diplomatie met de
hamer, die Marshall voorstond, tot nu toe meer
succes hadden, en het feit, dat Engeland en
Frankrijk druk uitoefenden om tot de diplomatie
met de handschoen terug te keren, zal daaraan
niet vreemd zijn. Indien het echter zo zou zijn,
dat „soepel" hier verstaan moet worden als gematigder, dan moet men zich realiseren, dat dit
opnieuw een succes is voor de Russen. De practgk zal moeten leren welke tendenz de wisseling
heeft, maar als zij matiging inhoudt en naar het
compromis zweemt, dan moet men zich dit reali-

seren: Alles wat gematigd is, alles wat naar een
compromis haakt,- vindt het communisme bereid
om mee te doen, maar dat is schijn. Is het compromis voor ons een oogmerk om overeenstemming te bereiken, voor de communist is het een
middel om een volgende stap in hun richting af
te dwingen, om onder de schijn van een accoord
de werkelijkheid van hun revolutionnaire plannen
te verbergen en uit te voeren tot het einde. Er
is geen compromis mogelijk met een communist.
Dat men
eindelijk dit beginsel in de omgang
met het communisme begrijpe. De juiste tactiek
tegen het communisme van ieder, die de vrijheid
liefheeft, is: een keiharde kop en een gewapende
vuist. En dat is nu de wet der liefde in de omgang met de communist als mens. Wie het vatten
kan, die vatte het en leve ernaar. Maar op dezezaken komen we in een volgend artikel nog terug. Voor ditmaal gaat het ons om de z.g. optimistische geluiden bij de jaarwisseling.
In het licht van het succes in China is het niet
nodig en ook niet gewenst om elders al te
rommelig te zijn. Wie zou op mussen schieten,
als hij een vette eend in het vizier heeft? Rust
in Italië en rust in Frankrijk, dat zal men ook
in dit licht moeten zien.
Geen volstrekte rust; het is altijd weer een voorbereiding voor een nieuwe aanval. Onbelangrijk
in vergelijking met het werk in China, maar net
belangrijk genoeg om ervoor in beweging en onrust te blijven. Beweging en onrust, dat is zoiets
als water en brood voor de communisten. Zonder
dat is er geen communisme. Geen continue beweging, dat geeft ook een besef van rust. Stootsgewijze en verrassende actie houdt de onrust en
onzekerheid in de vrije landen gaande en dat
ondermijnt de kracht aldaar. Want niets ondermijnt het moreel van de mens, die in een vredig
bestaan wil geloven, meer, dan dat men hem
in de verwerkelijking ervan laat geloven om hem
onmiddellijk daarna bij verrassing door revolutionnaire actie in dieper vertwijfeling te brengen,
en dat spel zolang herhaalt, totdat de hoop geblust is en de doffe berusting machteloos maakt.
Dat wist Hitler, dat weet Stalin.
We gaan verder met de goede voortekenen.
De Westerse Unie is een gloeiende spijker.
Het zou een goed licht in 1949 zijn, als men wist,
wat men ermee wilde; of duidelijker: in plaats
van de negatieve overeenstemming in de strijd
tegen het communisme, wist, wat men positief
wilde, een ideaal had.
Maar hoe kan men in onze tijd idealen verwachten van mensen, in wier gedachten de levende
God en het gebod van Zijn Woord geen plaats
meer hebben?
De veiligheidsraad heeft zijn tanden laten zien,
zegt men. Tegen Rusland in China? Tegen Rusland in Berlijn? Tegen Rusland in Griekenland?
Tegen Rusland in de Oost-Europese molestatie
van zijn vrije Staten? Neen, tegen Israël. En dat
hielp niets. Tegen Nederland. Ja, ja, dat was een
dreigend geluid van die veiligheidsraad. Jammer
voor de heren, dat het hier nu net ten onrechte
is.
De veiligheidsraad in 1948. Machteloos in de
werkelijke en grote problemen, onbekwaam en
beheerst door belangenpolitiék in de werkelijke
en kleine problemen (Israël); onrechtvaardig en
beheerst door onkunde en belangenpolitiék in de
problemen, die buiten zijn bevoegdheid vallen.
Dit wettigt voor 1949 de verwachting, dat de
(Vervolg: 3e kol. v. pag. 5).
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GOEDE WIL

Ook al beneemt de mist ons het uitzicht,
daarom is de horizon nog niet verdwenen
of de schoonheid van het landschap verminderd. Ook al schuift het kwaad dikwijls als een
zwart gordijn voor het goede, daarom kunnen
we het goede niet ontkennen noch verminderen. Hoe meer vooroordelen de mens gevangen
houden en wantoestanden hem omgeven, hoe
meer geestelijke noden en materiële zorgen
hem kwellen, des te moeilijker wordt het voor
hem om het goede te zien en zich er over te
verheugen. Onlangs vroeg ons iemand, die veel
tegenslag in zijn gezin en nog meer tegenwerking in de strijd om het dagelijks bestaan
had ondervonden:
Zijn er nog wel mensen van goede wil te vinden?
Deze vraag uit de mond van een mens is, alhoewel te begrijpen, toch ontstellend. Misschien
bedoelde hij er als Christen slechts mede: de
uitdrukking van zijn leed, en een opwelling
van moedeloosheid, die aan een gekweld hart
ontsnappen kan. Zijn vraag tekende in elk geval scherp een moment van uitzichtloosheid
en van wantrouwen in de evenmens. Het is
. echter niét aan iedereen gegeven om een mensenziel aan te voelen en te begrijpen. Evenzeer
is het waar, dat sommige mensen uit de aard
van hun karakter hun begrip of gevoel niet
altijd even klaar of bevredigend onder woorden kunnen brengen, terwijl het woord juist
het communicatiemiddel bij uitstek is.
"Zijn er nog mensen van goede wil te vinden?
De vraag doet je pijn, omdat de engelen, na de
blijde boodschap aan de herders verkondigd te
hebben, hen en de mensen van alle tijden toezongen: „Vrede op aarde, aan de mensen van
goede wil".
Pijn doet je de vraag, vooral van een mens,
die zich niet-begrepen weet en geen uitkomst
meer vindt in het labyrint van moeilijkheden.
Niet minder pijn doet ze als ze komt uit de
mond van een mens, die wel toegrepen wordt,
maar aan wie een redelijk verantwoorde én
misschien ook zedelijk verplichte hulp niet geboden wordt.
Zij missen de innerlijke vrede, ook wel „vrede
des harten" genoemd, die van en • uit God is.
We mogen hierbij slechts de hoop uitspreken,
dat hun verhouding tot de Schepper niet verstoord is, waardoor zij in onvrede met Hem
zouden leven. Ja, laten we zelfs hopen, dat de
innerlijke kwelling en onrust, waaraan zij dan
ook mag ontspruiten, slechts geboren is uit een
moment van kleingelovigheid en kleinmoedigheid, dat met Gods hulp overwonnen wordt.
Maar de onbegrepen of de ongeholpen mens,
die zich niet meer alleen uit zijn moeilijkheden

IN HET VERLEDEN
LIGT HET HEDEN....
Wij beleven -tragische tijden. De crisis
werpt zijn schaduw over het hele
mensdom. Nog nimmer was de toekomst
zo onzeker als thans. In ons land heerst
een scherpe commerciële en financiële
depressie. Tal van mensen zien met vrees
de winter naderen; in Frankrijk staat een
politiek potje op het vuur, dat dreigt over
te koken; Rusland hangt als een grote,
donkere en dreigende wolk boven Europa,
terwijl het Britse Rijk op zware proef
wordt gesteld."
Dit stond op 10 October
nee lezer,
niet op 10 October 1948, en niet in een
Nederlandse krant. Het is een gedeelte uit
een artikel, dat meer dan 91 jaar en 3
maanden geleden, op 10 October 1857 verscheen in het Amerikaanse blad „Harper's Weekly".
Onze grootouders en overgrootouders hebben het gelezen. Hebben ze met zorg de
toekomst tegemoet gezien? Vermoedelijk
wel, maar ze bleven niet slechts kijken,
ze sloegen de hand aan de ploeg. Ora et
labora, en wij plukken daar nu de vruchten van. Daarom: ook wjj met vertrouwen
de toekomst tegemoet!
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redden kan, verwacht terecht of ten onrechte
hulp van zijn evenmens. Deze kan er zich onmogelijk met de woorden van Kain vanaf maken: Ben ik dan de bewaker van mijn broeder?
De vele mensen, die zich aan het gebod van de
naastenliefde onttrekken, inspireren eigenlijk
de vraag: Zijn er nog wel mensen van goede
wil te vinden? Dit zijn de kapitalisten (de goeden niet te na gesproken), de materialisten en
de egoïsten, die zich zelf dienen en zich ook
het stoffelijk goed toeëigenen, dat rechtmatig
aan de evennaaste toekomt. Dit zijn de mensen, die geestelijke en stoffelijke noden weigeren te lenigen en die een streep halen door de
werken van barmhartigheid. Dit zijn de mensen,
die zich vrijwillig blind houden voor de zee
van leed rond om hen en doof voor alle klachten, ook al zijn ze nog zo gegrond. Zij laten
het zwarte gordijn zakken, dat het goede aan
het oog onttrekt. Zij duwen als het ware de
mensen van goede wil in de schaduw of op de
achtergrond. Dit komt omdat hij, die goed doet,
de openbaarheid niet zoekt, volgens het woord
uit het Evangelie: „Laat de linkerhand niet weten, wat de rechter doet. De oprechte naastenliefde uit zich in daden en minder in woorden.
Zij zoekt de stilte en niet de ruchtbaarheid noch
de lofprijzing. Zij schuwt de publiciteit en
wenst niet de naam van de weldoener met een
aureool van bekendheid te omringen. Laat het
ons gelukkig en dankbaar erkennen. Er zijn
nog mensen van goede wil. Men ontmoet hen
soms op de meest onverwachte ogenblikken in
het leven, vooral als men aanrakingspunten
heeft op sociaal en charitatief gebied.
Men beleeft dan momenten, die aanleiding geven tot vreugde en vertrouwen.
Zoals Christus in Zijn openbaar leven de lammen, de kreupelen, de blinden, de melaatsen en
de zondaars zag, zo zien de mensen van goede
wil vandaag nog de zieken, de armen, de maatschappelijke drenkelingen, de arbeidsonvolwaardigen, de a-socialen, enz. Zoals Christus
de handen oplegde, zo steken zij hun handen
toe en leggen die desnoods in de uitgestrekte
handen van hun medemensen, die hulp behoeven in welke vorm dan ook. Mensen van goede
wil verstaan het woord. „Draagt elkanders
lasten" en gaarne zullen zij de eerste Christengemeenten voor ogen houden, die zich zo levendig het woorfl van Christus bewust waren:
„Het minste wat gij aan een der Mijnen doet,
hebt gij aan My gedaan".
Dit is de beleving van het waarachtig Christendom buiten de kerk, in de volle harde levenswerkelij kheid. Mensen van goede wil eren God
niet Wét de lippen. Het zijn geen woordendienaars en nog minder ogendienaars. De
publieke opinie weerhoudt hen niet ora goed
te zijn en goed te doen. Zij vrezen de schampere lach niet van wereldlingen, die dit alles
voor vroom gepraat, beuzelarij en tijdverlies
uitmaken. Mensen van goede wil kunnen eenvoudig niet onverschillig en harteloos staan
tegenover hun medemens, zeker niet a-'s hij
Christen is zoals hij.
Aan de mensen vaji goede wil is het gegeven
om met hun medemensen in vrede te leven.
Hoe treffend is het dan ook de meest geliefde
spreuk van de te vroeg overleden schrijver
J. J. Ouwendijk: „God denkt -slechts vrede".
In vrede zullen ook wij denken, als wij ondanks onze zwakheden van goede wil zijn.
Laten wij daarom de gedachte van genoemde
schrijver tot troost en bemoediging overwegen,
de gedachte, die hij uitsprak in zijn wondermooi boekje „Wereldplan der Liefde":
„De band tussen God en zijn schepsel is natuurlijker-wijze die van een Vader. God is geen
onbereikbare vreenjde voor de aarde. De aarde
is Hem zeer nabij, zij is door Hemzelf gedacht
en gewild. De mens echter is Hem op een bijzondere wijze nabij. Wie dit niét aanvaarden
wil, heeft het doel der schepping niet begrepen".
Wie dit wel aanvaardt, zo voegen wij er tot
besluit aan toe, is God op een bijzondere wijze
nabij. Hij is een mens van goede wil.
„JAN PATRIOT'.

DENAZ1F1CAT1E.
Tegen Rudolf Plaueln, de schrijver van pamflettea
tegen Hitler, die zich in 1938 het leven redde door
voor een nazi-rechtbank te ontkennen, dat hij de schrijver was, is thans door de openbare aanklager te Hessen een aanklacht ingediend wegens meineed.
— Het is een gunstig teken, dat de „Frankfurter
Rundschau" dit afkeurt, maar deze aanklacht illustreert tevens, dat het gerechtelijk apparaat in de
Duitse democratie nog door een sterke nazi-geest is
besmet.

A

LANDVERRAAD
„De volksdemocratie", aldus orakelt „De Waarheid",
staat op internationalistisch standpunt. Het nationalisme is niet te verenigen met de volksdemocratie.
Onze partij ziet in het internationalisme en de internationale samenwerking, geleid door de grote Stalin,
de waarborg voor het onafhankelijk bestaan, de opbloei en vooruitgang van ons land naar het socialisme.
Wij zijn van mening, dat het nationalisme, onder
welk masker het verschijnt, een vijand van het communisme is.
Daarom is de strijd tegen het nationalisme een hoofdtaak voor de communisten.
In de strijd tegen alle uitingen van het nationalisme
moeten we het werkende volk opvoeden in de geest
van het proletarische internationalisme.
— Zo kweekt men toekomstige zware en lichte gevallen van landverraad.

GOEDE DIENSTEN.
„H. Merle Cochran, lid van de Commissie voor Goede
Diensten der Verenigde Naties in Indonesië, ia ter
raadpleging naar Washington teruggeroepen."
— Hoe zit dat nu? Bewijst dit lid nu goede diensten
aan Washington, aan de Verenigde Naties of aan
Indonesië en Nederland?

A

DOM.
Op bewogen toon heeft professor Frédéric Joliot —
Curie, Frankrijks „hoge commissaris" voor de atoomenergie, voor de Brits-Amerikaanse persclub in Parijs
zijn standpunt uiteengezet: „Tijdens de oorlog ben ik
lid geworden van de communistische partij, maar ik
zal uittreden wanneer de partij mij beveelt, atoomgeheimen aan de Sovjet-Unie uit te leveren."
— De hooggeleerde professor heeft kennelijk nog
nooit gehoord, dat het communisme uiteraard internationaal is en totalitair vanuit Moskou geleid wordt.
Hoe zou Moskou over zo'n „dommerik" oordelen?

NIET IN VERKEERDE
HANDEN
In een Waarheidsartikel „Herdenking Februaristaking" verkondigt het Communistisch Kamerlid, Jaap Brandenburg, onder de kop „Niet in
verkeerde handen" onder meer het volgende:
.^Alleen zij hebben het recht om op een
herdenking van de Frebruari-staking het
woord te voeren, die tijdens en na de
staking zich een goed Nederlander toonden.
De Februaristaking was een dag van de
meest lelie strijd waarbij de arbeiders in
samenwerking met andere delen van de
werkende bevolking de democratie en de
mensenrechten verdedigde tegen het barbaarse lascisme. Het herdenken van de
staking dient dan ook in het teken te
staan van de democratie en de vrijheid
i>oor aUe volkeren o[ rassen."
— Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, die door hun besluit om de organisatie van
de herdenking der Februari-staking aan zich te
trekken, voorkomen hebben, dat de Communisten deze staking voor propaganda-doekinden
misbruiken, zullen het met deze uitspraak w«I
volkomen eens zijn.

^€ecccvvveJitn-a VAN
POLITIEKE DELINQUENTEN
Taak der kerk! Maar.
Als dan de overheid op het punt van heropvoeding feitelijk uitgeschakeld moet
worden, omdat zij er de bevoegdheid en geschiktheid voor mist, wie moet het dan wèl
doen? ,
,
.•
Er is maar één afdoend antwoord op die
vraag: de Kerk, want die heeft het Evangelie, die predikt een beter beginsel dan het
nationaal-socialisme huldigde. En het hele
vraagstuk van de politieke delinquenten is
ten diepste geen politiek of sociaal of staatkundig vraagstuk, maar een zedelijk, geestelijk, godsdienstig vraagstuk. Het is een kwestie van levens- en wereldbeschouwing, ook
bij hen, die slechts het nationaal-socialisme
hebben aangehangen uit materialistische
overwegingen, zonder de beginselen van het
nationaal-socialisme te kennen of te propageren, ja zelfs ook bij hen, die alleen de
naam van nationaal-socialist hadden en
slechts de gelegenheid waarnamen om hun
boosheid uit te leven, die ze anders toch ook
zouden hebben uitgeleefd, onder andere
naam.
Ik ontken daarmee niet, dat deze mensen ook
sociaal en politiek en in tal van andere opzichten moeten worden bewerkt en omgezet,
maar al deze dingen hangen ten nauwste
samen, juist omdat we te doen hebben met
een „leer", met een ander „beginsel", met
een nieuwe godsdienst, met een alomvattende levens- en wereldbeschouwing. Dat maakte
het nationaal-socialisme zo gevaarlijk en zo
totalitair. Mussert zelf erkent dat reeds op
blz. 1 van brochure I: Wij willen een „geestelijke beweging" zijn. Op een andere plaats
heet het: „De NSB is niet een politieke beweging allereerst, maar een LEVENS- en
WERELDbeschouwing,
een
GELOOF.
Haar beginselen vormen één onverbrekelijk
geheel. Het lidmaatschap van deze beweging
is onverenigbaar met een kerk of vereniging,
die met deze beginselen in strijd is."
Wel voegde men er aan toe, dat ondergraving of bestrijding van welke vorm der
Christelijke religie, in de NSB niet geduld
zou worden, en gaf daarmee de schijn, alsof
dat NSB-geloof het CHRISTELIJK geloof
zou zijn en hun levens- en wereldbeschouwing die der Christelijke Kerk, maar het is
zo overbekend, dat de diepste beginselen van
het nat.-soc. geloof ANTI-christelijk waren,
dat ik mij ontslagen reken, U nog bewijzen
daarvoor te leveren.
Welnu, tegen dat nieuwe geloof, deze
nieuwe religie en wereldbeschouwing
is maar één deugdelijk verweer, maar één
werkelijk geneesmiddel: Het Evangelie van
de enige waarachtige godsdienst, die Jezus
Christus belijdt als Zoon van God en Zaligmaker der wereld. En dat predikt de Kerk!
Ik denk dan bij „kerk" niet alleen aan de
dominees, priesters en de preekstoel en bij
het Evangelie niet aan de boodschap van
heil in engere zin, maar aan het volle Evangelie, dat zijn kracht doet gelden op elk terrein en in alle verhoudingen, zoals dat Evangelie uitgedragen en toegepast wordt ook op
maatschappelijk en staatkundig gebied. De
kerk dus in ruimere zin.
Onder de brengers van dat Evangelie en

de dienaren der kerk in die ruime zin, versta
ik dus niet alleen de geestelijk verzorgers,
of de kerkeraden, maar wel degelijk ook de
christelijk sociale verzorgers, de kampcommandanten en hun personeel. Al worden zij
niet rechtstreeks door de kerk gezonden, net
zo min als de geestelijk verzorgers, zij hebben als Christenen het ambt der gelovigen
en kunnen zelfs veel méér bereiken dan de
priesters en de dominees en de kerke-raden gedurende de detentie. Vergeet ook
niet de „Stichting voor sociale en geestelijke
verzorging", die prachtig werk gedaan heeft
en nog veel meer zal hebben te doen in de
toekomst.
Immers, de kerk kan officieel niet veel doen
gedurende de internering. De geestelijke verzorger komt wel in overleg met het I.K.O.,
maar dat spreekt niet tot de mensen. Voor
hun besef is hij ook een verlengstuk van de
hand der overheid. Hij kan ook niet zuiver
kerkelijk optreden, bv. de zegen niet opleggen, want hij heeft daar geen Gemeente
vóór zich, maar leden van allerlei kerken.
De overheid kan uiteraard niet vah elke
kerk een dienaar aanstellen of toelaten. De
éne geestelijk verzorger moet dus voor allemaal gelijk spreken en allen gelijk behandelen; het is Evangelisatiewerk, dat hij verricht. Wel mogen ook de kerkeraden hun
eigen leden bezoeken, maar in de practijk
komt er weinig van terecht door de vaak
grote afstanden, door de herhaalde overplaatsingen enz. Men wist de eerste jaren
nauwelijks waar de leden zaten!
De geestelijk verzorger, als hij geen fulltimer is, komt slechts één of tweemaal per
week, omdat hij ook een eigen kerk te dienen heeft. Het is bijwerk voor hem.
Dagelijks contact hebben de commandanten
en de sociale verzorgers, de bewakers en bewaarders. Zij maken de mensen mee in heel
hun doen en laten. De geestelijk verzorger
ziet hen toch altijd min of meer „officieel",
ook als ze vertrouwelijk op zijn spreekuur
komen praten. Menigmaal zitver ook nog een
ander motief achter de geestelijke belangstelling: Ze hebben de dominee of de priester nodig om te bemiddelen in een of andere
zaak en dan doen zé zich beter voor dan ze
zijn. De eigenlijke kampleiding ziet hen veel
meer in hun ware gedaante.
Daarom kunnen zij ook veel meer voor hen
doen en zijn dan de geestelijk verzorgers, als
ze tenminste echte Christenen zijn en dat
Christendom met daden tonen! Het oog en de
neus van een gevangene zijn buitengewoon
scherp. Ze ruiken het eenvoudig, of iemand
het meent en ze letten ongelofelijk scherp op
onze daden.
Zo is de persoonlijke invloed en het persoonlijk overwicht wel de belangrijkste
factor in de heropvoeding van politieke delinquenten. Ik heb daarvan irf verschillende
kampen ook de resultaten gezien. Men kan
het aan heel een groep merken, uit welk
kamp ze komen. Is de leiding en behandeling daar onbillijk, hooghartig en koud geweest, dan is ook de belangstelling voor
geestelijke dingen gering en zelfs vijandig de
stemming tegen het Evangelie. Hebben ze
daarentegen een CHRISTELIJKE behandeling genoten, dan is al veel gewonnen.
Preken zonder woorden zijn nog altijd de
beste! Die hebben altijd toch nog uitwerking.

ondanks het feit, dat die commandant en
sociaal verzorger enz. een „brooddienaar
is, die zijn geld verdient aan het.gehate werk
van gevangenen bewaken.
Het geheim van heel de heropvoeding is
m.i.: het geven van vertrouwen en het begrijpen. Daar hoort allereerst toe, dat we
niet uit de hoogte op hen neerzien, zoals ze
van ons vermoeden en verwachten, dat we
doen zullen: Nu, ja, dat zijn die NSB-ers,
die grote zondaars, die verachten! Zo'n houding past een Christen tegenover niemand,
maar zelfs afgezien daarvan geeft ze blijk
van gebrek aan kijk op de situatie. Wij
komen in het kamp geen van allen, ook de
commandant niet en het personeel niet, om
hun schuld te beoordelen. Dat doet de rechter. En ook, wanneer wij Gods Wet als
maatstaf aanleggen, dan zijn deze mensen
in conflict gekomen met de overheid als
Gods dienares, en dat is erg, maar het is
slechts één van de tien geboden! Aan welke
staan wij schuldig?
Daarom moeten we NAAST hen gaan staan.
Dan ben ik geen rechter en zij zijn de beklaagden niet, maar dan gaan we samen
naar Golgotha en buigen er onder de hel
van het kruis, zoals Ds. Overduin het zo
prachtig uitdrukt in een artikel in „Trouw".
Ik ben dan ook altijd begonnen met te zeggen: Ik houd geen speciale gevangenispreken tegen U, maar ik breng U hetzelfde
Evangelie, dat ik ook in de kerk predik,
want wij staan hier allemaal voor God, en
ja, dan bent U niet best, dan bent U inderdaad allemaal slecht, maar dan: net zo slecht
als ik! En dat mag ik toch wel zeggen? Dan
is me ook altijd gebleken, dat je het zeggen
mag, en gerust scherp de waarheid zeggen
mag. Dat hebben ze liever dan «dat er omheengedraaid wordt.
De houding-van-uit-de-hoogte is trouwens
in strijd met de feiten. Een politiek delinquent behoeft helemaal geen minderwaardig
mens te zijn, omdat hij politiek gedwaald
heeft. Er zijn hoogstaande mensen bij, idealisten en prachtige karakters, die — zelfs in
de oorlog — gaaf bleven.
Ik onderscheid drie soorten: ten eerste een
stelletje schurken en ploerten, die de zwaarste straf verdiend hebben, maar dat zouden
ze ook geweest zijn, als er nooit een NSB
was opgekomen. Deze lieden zijn eigenlijk
gewone misdadigers.
Ten tweede een brede groep van de middenstof, die zich nooit om beginselen bekommerd hebben en meegelopen zijn, omdat ze
er beter van dachten te worden. Ze zijn er
in elke partij. Ze zouden even vrolijk communist geworden zijn bij een andere politieke
situatie. Ze zijn ook nu te koop voor de
meest biedende. Maar er zijn ook overtuigde
aanhangers van de diepere beginselen van
het Nat.-Soc. onder de gedetineerden. En
voor zulken kan men, bij volkomen afwijzing
van hun dwaalleer, toch respect hebben!
Voor al deze groepen heeft de Kerk, het
Evangelie, een boodschap en een taak, maar
voor ieder een andere boodschap en taak.
B. VAN N1EUWELANDT.
POS/7/£ DE/? JODEN.
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De dezer dagen uitgekomen statistiek betreffende de positie der Joden in deze tijd, bracht
aan het licht, dat het aantal Joden in de gehele
wereld thans bedraagt 11.450.000. Voor de
oorlog was dit aantal: 16.500.000.
Tijdens de oorlog kwam een derde gedeelte.van
alle Joden ter wereld om het leven door oorlogsgeweld, vermoording, uitputting en honger
Meer dan de helft van de Joden op het Europese vasteland werd door het nazi-regime uitgeroeid. Tweederde van alle Joden woont thans
in Amerika en andere overzeese landen.
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DE twee dagen, dat we rust hadden,
waren om en die Zondagmiddag bracht
men ons in de stromende regen het
bericht, dat we weer op wacht moesten.
Terug naar het kamp.
Het was een eiland van rust geweest vergeleken
bij het KP-kamp, waar we verdeeld over een
paar barakken niets hoorden dan de alarmerende berichten over razzia's en soms het
haastig staccato van mitrailleurschoten, waar je
even stil van werd.
De wachten bij onze „krijgsgevangenen", moffen, die we hier hadden opgesloten, waren
lang, met 's nachts niets dan het grote suizen
van de wind door de lage, dichte dennen en
regen die eentonig tikkelde op het zeilen afdakje boven je hoofd, soms plotseling luider
wanneer een windvlaag hees door de toppen
der bomen zong.
Het front lag stil voor Meyel en soms waaierden 's avonds de schijnwerpers tergend ver bij
Venray. Wij zaten als opgesloten in een bruggehoofd, waar steeds meer Duitsers werden geconcentreerd en hadden sinds begin September
een kleine dertig krijgsgevangenen gemaakt.
Het duurde veel langer dan iemand verwacht
had. Zelfs voor ons, desperado's. Maar we bezaten een vreemde hardnekkigheid, om koste
wat het kost vol te houden sinds op een der
eerste dagen in September vier moffen plotseling in de loop van een paar pistolen keken en
we elke dag overmoediger werden.
We konden bovendien niet meer terug.
Wie nooit weken aan een stuk in dezelfde
vochtige kleren heeft gelopen en ondanks alle
kou en de kilte van dagenlange dreinende regens, bijna nooit warm eten heeft gekregen,
weet niet hoe goed de warme rust van een
kleine plaats bij het vuur in een gewoon huis
is. Wie nooit vogelvrij, in blauwe overall en
met een KP-band om, de handgranaten tussen
zijn koppel heeft voelen knellen, wie nimmer
slechts één middel kende om aan de strop te
ontsnappen: vechten, doorvechten tot het bittere einde, hij kent de vreugde niet om met
een meisje van drie jaar een kasteel te bouwen
of schepen en paarden te tekenen voor de verbaasde ogen van een klein jongetje
'\X et z'n drieën gingen we die avond naar
■LV1 café „De Molen". De wachten eindigden
altijd om acht uur 's avonds en om de twee
dagen werd de kleine KP dan afgelost. De OD
die mee het kamp hielp bewaken en veel meer
mannen telde, ging vaker naar huis en de
sterkte wisselde dan ook steeds.
Op die avond hoorden we in „De Molen" eigenlijk voor het eerst van de plannen om twee
SS-ers, die we bij de andere gevangenen hadden ondergebracht, te fusilleren. Ze hadden
zich zogenaamd vrijwillig bij ons aangemeld,
nadat ze wekenlang in de streek naar de Partisanen navraag hadden gedaan en na elke
operatie ergens opdoken en informeerden, of
ze zich niet bij ons konden aansluiten.
Op een avond waren ze opgehaald en voorlopig ondervraagd. Van hun verklaringen klopte
niets. Ik las later de verhoren en Edgar, de
Tsjechische luitenant, die uit het Duitse leger
naar ons was overgelopen, betrapte hen samen
met Kees en Lou, telkens weer op leugens: Ze
waren géén Oostenrijkers, zoals ze beweerden,
ze kwamen niet uit Linz, ze waren niet in
Eindhoven van hun onderdeel afgeraakt.
Een „tamme mof" — sommige „krijgsgevangenen" waren na een tijdje zo betrouwbaar dat ze
in burgerkleren rondliepen en allerlei werkjes
voor ons opknapten — vertelde op een avond,

C/nn een
<
drietal vervolgen
vertelt de schrijver van ons nieuwe verhaal,
hoe de Limburgse KP. die bij het naderkomen
van het front onder soms zeer hachelijke omstandigheden inde bossen leefde, een tweetal
SS-ers fusilleerde. Enkele maanden geleden
plaatsten wij — van dezelfde schrijver — reeds
een ander verhaal over deze stoottroep, die zich
in zijn bruggehoofd in de frontlinie wist te
handhaven, ondanks het feit, dat de mannen
aan handen en voeten gebonden waren door
de zorg voor de tientallen Duitsers, die zij in
de loop der tijd krijgsgevangen hadden gemaakt. De ontsnapping van één enkele gevangene zou voor het kamp catastrofale gevolgen kunnen hebben — reeds in het vorige
verhaal werd dit duidelijk beschreven — en de
uiterste maatregel, het fusilleren van een tweetal zeer onbetrouwbare SS-ers, is in het licht
van de omstandigheden, waaronder de KP-ers
verkeerden, ook volkomen verantwoord. Maar
toch was het — volgens de schrijver, die als
KP-er dit alles persoonlijk meemaakte — door
deze dingen soms zeer hard, om partisaan
te zijn ....
SII*^"«^MM^WWM

dat ze over ontsnappen hadden gesproken. Dezelfde middag had één van onze jongens bij de
ene SS-er, die zich stond te wassen, het kleine
getatoueerde bloedmerk op zijn bovenarm ont-

„Weten ze, dat ze morgen gefusilleerd worden?"
„Nou.... ik geloof het wel.... ze zijn vanmiddag weer verhoord en daarna waren ze erg
stil...."
Daarna waren ze erg stil....
Het klonk gewoon, het was niet meer dan een
half spottend constateren van een feit. Maar
voor twee mensen was de doodstrijd begonnen
Van twee mensen was de doodstrijd
begonnen.... of nee, iets dat wellicht nog erger was: een lang en martelend wachten, nadat
ze bij de verhoren in een van de barakken iets
nieuws hadden geraden. Het besluit, dat genomen was, deed de koude, zakelijke vragen van
Edgar anders klinken, zij rieden de verborgen
zin, die er in lag, want „daarna waren zij erg
stil...."
„Er gebeurt natuurlijk vannacht iets
die lui
breken uit, zo zeker als we hier staan."
„Waarom hebben ze het van tevoren al tegen
hen gezegd.... morgenvroeg was toch tijd genoeg geweest...."
„Maar ze hébben nog niks gezegd...."
„Nou ja, maar...*." iedereen zweeg.
\K7e liepen achter elkaar de weg door het bos
af. Het natte zand dempte ieder geluid.
Ik herinner me nog goed, hoe mooi de avond
was. De regen had opgehouden en er waren
/geuren van vochtig najaarsgras en de sterke
harsreuk van natte dennen.
Hier en daar blonken plassen in een oud karrespoor.
Het was heel stil. Ergens floot een merel in de

De loopgraaf langs het
verblijf van de gevangenen.
Deze loopgraven waren om
het hele kamp gegraven,
terwijl op vier hoge punten
mitrailleursnesten
waren
aangelegd. Twee daarvan
waren bezet met mitrailleurs, de anderen met gewone machinepistolen.

dekt en na een nieuw verhoor bekenden ze
SS-ers te zijn.
„Gaan jullie vanavond de wacht in....? Dan
zijn jullie morgen ook bij het executiepeloton
"
Ik geloof, dat er waren, die afgunst in hun
stem hadden, toen ze het zeiden, maar niemand
was afgunstig op de nacht die voor ons lag.

top van een boom en het lage hout lag reeds
verdronken in een fijne, melkig-witte nevel.
Wanneer je naar het kamp ging, zei je meestal
niet veel. Het was veiliger, om niet veel te
praten en er waren dagen, vooral later, dat de
gebeurtenissen je zwijgzaam maakten.
Ik dacht dikwijls aan thuis. Ze waren al bevrijd en over ons hing nog steeds de dreiging

van onverwachte razzia's en mensenjachten.
Bovendien was er nog het kamp. Waar je ook
liep in de uitgestrekte bossen, het weten, dat
er ergens tussen de dennen een aantal barakken
waren, waarin je zelf meestal leefde, waar
„krijgsgevangenen" bewaakt werden en van
waaruit alle overvallen en sabotagedaden werden gedaan, maakte dat het nooit geheel uit je
gedachten verdween. Het was de veilige, maar
tegelijkertijd verontrustende achtergrond van
al je gedachten: een vreemd opwindend geheim, dat je niet losliet.

Ik herinner me, dat er niet veel gesproken werd
over „idealisme". Soms zei iemand alsof hij
zich schaamde voor grote woorden: „Nou ja,
je wéét toch, waarvoor je vecht...."
Dat was alles.
Ook van eikaars verleden wisten we weinig.
Een enkele maal hoorde je over vroegere sabotage, hoe een trein eigenlijk precies ontspoord
was, hoe die of die overval was uitgevoerd,
die deze of gene provocateur had neergeschoten.
Degenen, die het zelf gedaan hadden, spraken

De opgang naar (jén van
de mitrailleucsnestén. Alle
vier waren als een rotonde
uitgegraven. Tweemaal per
dag werden daar alarmoefeningen gehouden.

Ik geloof, dat we allen zo nu en dan bang waren, maar het besef, dat we, wanneer het er op
aan kwam, móésten vechten en dan zeker met
eenzelfde verbeten wanhoop elkaar zouden hebben verdedigd, omdat er geen alternatief was,
gaf een vreemde steun.
Men verzweeg zijn kleipe angsten, de groep als
zodanig zou ongetwijfeld tot het laatste gevochten hebben. Onze grootste angst was niet de
dood, maar het gewond in handen van de
moffen raken.
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er nooit over. Er was er één, Paul, die uit een
dwangarbeidskamp in Noord-Rusland was ontsnapt. Hij was hard. Hij ging als het moest over
lijken. Hij was niet hard, hij was steenhard,
maar het was een prachtkerel en toen hij me
een keer over z'n meisje vertelde, wist ik, dat
zijn handen ook zeer zacht konden zijn
Ja, dit vechten was een vechten uit noodza'ak.
We verlangden zeer naar de bevrijding, maar
wilden ze verdienen.
CWordt vervolgd.)
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Onder het vale licht der lage lampen.
in een stad die langzaam sterven gaat,
slenter ik dromend door de avonddampen
wijl een klok haar negen slagen slaat.
Langs de buizen schuurt een kille wind
en gaat klagend door' berooide bomen,
waar de stad baar laatste lusten vindt
staat een standbeeld argeloos te dromen.

R O N P B L I K
(vervolg hoofdartikel).
raad de grote terreur ongehinderd door zal laten
gaan; het knoeien in kleine problemen de zaken
verder zal compliceren, en de rechtsbasis van de
raad, geknauwd in de behandeling van de Indische kwestie, zich verder zal misvormen tot een
machtsbasis. En dat, terwijl de enige basis voor
de vrije staten, het vormen van een internationale
rechtsorde is.
Ja, die Indische kwestie geeft althans ons land
tenslotte enige hoop. In Indië is eindelijk recht
gedaan; ons volk en onze regering hebben de
moed opgebracht hun plicht in en voor het volk
van Indië te doen. Indien nu maar door de internationale druk onze houding niet vertroebeld
wordt, b.v. door andermaal onderhandelen met
hen, die voorheen onbekwaam en onwillig waren.
Dat gevaar blijft dreigen.
De veiligheidsraad wil ons die weg op laten gaan,
blijkens vele felle redevoeringen en vele duidelijke resoluties. Een armzalige vertoning. Wat
een lef tegen een klein landje, wat een recht als
men naar China, Berlijn, Griekenland, Hongarije
(Mindszenty) enz. enz. ziet, als men bedenkt,
dat de raad zich niet met interne conflicten der
landen mag bemoeien. Nu, de samenstelling is
er dan ook naar. De Amerikanen hebben een algemene politiek voor het Oosten, die intussen
schitterend gefaald heeft, en aan die politiek
hangen ze ons probleem op, niet beseffend, dat
hun koers niet alleen elders, maar ook in Indië
zou falen. Ze zijn niettemin dom en arrogant genoeg om te pogen ons hun dwaasheid en onrecht
op te leggen.
De Engelsen en Fransen knokken in Voor- en
Achter-Indië, maar houden zich in de raad van
de domme, of vallen ons af. De vertegenwoordiger van Columbia, zei mij onlangs iemand, moet
iedere dag met zijn regering bellen om te vragen
of zijn president nog aan 't bewind is, en zei hij,
de vertegenwoordiger van China wordt bij wijze
- van spreken stervende de vergadering binnengedragen. Voor de grove belangenpolitiek van Australië schieten onze woorden te kort. De Rus,
met zijn satelliet, weet wat hij wil: de afbraak
van alles, \ivat niet communistisch is.
Wel, dat is zo ongeveer het college, dat ons
optreden in Indië veroordeelt.
Maar zelfs indien deze raad het ons niet te
lastig zal maken, is 't nog te gewaagd om te
zeggen, dat de Indische kwestie weldra tot het
verleden zal behoren. Zo'n struisvogelpolitiek zou
ons op een verkeerd spoor brengen. Wij zullen in
Indië zeer reëel te doen krijgen met de revolutionnaire, communistische activiteit, die in de
afgelopen jaren is voorbereid en ook allerlei lieden heeft bekoord, die, zonder communist te zijn
nog wel voor de guerilla-strijd te activeren waren. De praktijk zal moeten leren, in welke
mate die activiteit de opbouw zal verstoren of
zelfs onmogelijk zal maken. Gelet op de vaardigheid der communisten is het althans dwaas, te
menen, dat we op dit punt geen moeilijkheden
zullen ondervinden.
■LVl en ziet, de situatie bij het begin van 1949
is van twee kanten te bekijken; ik voor mij prefereer de laatste, want die is reëler. En dan
hebben we nog maar de verschijnselen aan de
oppervlakte beschreven. Als men de moeite neemt
erachter te kruipen, ziet alles er nog heel wat
ernstiger uit.
Maar daartoe moet men de tactiek van het communisme doorzien en verstaan, wat daarachter
zit. En daartoe moet men het gebrek aan strategie van de vrije staten doorzien en verstaan, wat
daarachter zit. Dat complex willen v/e een volgend maal in ogenschouw nemen.
H. v. R.
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Prof. Joad, een bekende wijsgeer, vertelt:
Toen ik een jonge man was en voor het eerst
naar Londen kwam, wilde ik leren spreken.
Daarom ging ik geregeld iedere Zondagmiddag
naar Marble Arch, om achter de geheimen van
de welsprekendheid te komen.
Ik luisterde naar een man, die over het Christelijk geloof sprak. Hij sprak o.a. over naastenliefde. Uit de menigte interrumpeerde een toehoorder, die er vuil en slordig uitzag. Hij zei:
„Ja, naastenliefde, het is me wat moois! Je
moet nu eens in de wereld kijken, na 2000 jaar
Christendom!"
Bliksemsnel kwam als antwoord: „Ja, beste
kerel, en er is in de wereld al heel wat langer
dan 2000 jaren water, en dan moet je jouw
nek eens zien!"

Een hond gaat snuffelend' door de straten
en in de hoge huizen brandt het vuur en licht;
mensen, die nog even staan te praten,
brengen elkaar een groet en doen de deuren dicht.
Hachtl Maar aan de havens bruist het leven
en knarsend gaat een kraan van schuit naar wal;
een boot, die het laatste sein gaat geven,
vaart naar een land waar Holland léven zal.
Ham. de Jong.
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Het behoeft wel geen betoog, dat vele
oud-illegale werkers teleurgesteld en dat
sommigen onder hen zelfs zeer verbitterd zijn. Deze stemming behoeft ons niet al
te zeer te verwonderen. Immers, bijna een
ieder, ook zij die buiten het verzet stonden,
heeft het kunnen ervaren, dat deze tijd wel
heel anders is, dan die welke men zich had
gedacht toen wij nog leefden onder het
Duitse juk.-Toch heb ik mij ernstig afgevraagd: mochten wij hoop koesteren op een
betere gemeenschap? Mochten en konden
wij verwachten, dat het mensdom anders
zou zijn — verdraagzamer, milder — dan het
was voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog en het ondergaan van die geweldige
wereldnood? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, geloof ik, dat wij
ons inzonderheid moeten bepalen tot ons
persoonlijk leven. Zijn wij, wij zélf, zo geheel anders dan vroeger, vóór de oorlog?
Zijn wij minder egoïstisch? Minder haatdragend? Is in ons leven het oprechte verlangen gegroeid naar waarachtige gemeenschap?
Ik weet: het zou al te dwaas zijn, te verwachten, dat na de bevrijding een tijdperk
zou aangebroken zijn van ware broederschap. Het leed kan voor de mens worden
tot de weelde van zijn ziel, doch ook kan
hij er door verhard worden en zich in wantrouwen en haat afwenden van zijn Schep-
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per. Indien wij enige verwachtingen dienaangaande zouden mogen koesteren, dan
moeten we in ieder geval die eis stellen aan
ons Christelijk volksdeel, dat op een geheel
andere wijze de beproeving der bezetting
j
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Een volk heeft alleen toekomst, wanneer de jeugd leert verstaan, dat slechts
cfoor de waarachtigheid des harten een
ware gemeenschap mogelijk is, en dat
hiervoor alleen het goede fundament
kan zijn: Jezus Christus en Dien ge'
kruisigd.

heeft ondergaan en doorstaan dan zij, die
met God en Zijn gebod niet' rekenen.
Ik herinner me een avond uit de hongerperiode. Er was totaal geen eten meer in huis
en wij zaten bij elkaar en zongen psalmen.
Men zou kunnen zeggen: psalmen in de
nacht. Neen, dat was geen overdreven
vroomheid of een stichtelijk gedoe zonder
inhoud. Het was een zielsuiting in de nood
waaruit het vertrouwen sprak.Vertrouwen
op God! Toen we tegen het middernachtelijk

Kerstfeest onder de Palmbomen *
y
EEN BRIEF VAN „FRITS DE ZWERVER".
Kort na het samenstellen van dit blad, ontving de redactie een
tweetal brieven van „Frits de Zwerver", die — zoals onze lezers
weten — als legerpredikant dienst doet in de tropen.
De redactie vond nog gelegenheid, één der brieven in dit nummer
te plaatsen. De tweede brief wordt dan in de volgende uitgave
opgenomen.
In een begeleidende brief verontschuldigt Frits zich, dat hij voor
ons Kerstnummer geen copy heeft gezonden. Zijn tijd was voor
de Kerstdagen te bezet, omdat hij alles in het werk wilde stellen
om de mannen van het onderdeel, waarbij hij is ingedeeld, nog voor
de Kerstdagen te doen demobiliseren. Door de politionele actie is
dit echter geheel anders verlopen, dan men had gehoopt. Hij eindigt
de betreffende brief met een hartelijke gelukwens aan ons allen
voor het Jaar 1949.

/a, dat is weet voorbij. Maat wij hebben Ketstteest gevietd om nooit te vetgeten. De staf van 2—5 R.I.
lag in Wlingi en de jongens op vetschillende posten ovet een afstand van ongeveer 50 KM.
Het was 25 Decentbet. De jongens wisten nauwelijks, dat het Ketstleesf was. Velen hadden dtuk wetk en
konden netgens andets aan denken. Onze eerste dienst was onder een overkapping van het stationsgebouw
met een vijftiental jongens.
De Aalmoezenier was met zijn jongens in een loods op het stationsemplacement. Wij hebben daar gesproten over de engelenboodschap: „Zie ik vetkondig u grote blijdschap". Wij hebben gezongen en gebeden
voot ons, maar vooral ook voor hen die in Holland wonen en die ons lief zijn.
Van hier uit trokken we naar de posten.
Ik zat met mijn jongens op een hoogte. De Pater zag ik een eindje verder op de berm van de weg zijn
dienst houden. Mijn jongens hadden plaats genomen op een paar matjes. Zo hebben we onder een palm'
boom het oude Evangelie gelezen, gezongen.... en het ons ingedacht. Om nooit te vergeten.
Er kwam blijdschap in ons hart. De boodschap drong door tof in het diepst van onze ziel. Ook voor ons,
in de timboe, wetd het Kind geboten.
Het was immets: ,A l den volk e".
We moesten weet vetdet. Op een andete post wetd hef hethaald. 's Middags tegende het. Een samen'
komst buiten was uitgesloten. Toen maar in een kamponghuisje.
Daar stond ik met mijn rug tegen een post. En de jongens zaten op hun tempatjes. Heel anders dan een
kerkdienst in Holland. Geen orgel.... ons zingen ging niet best. En toch....?
Wij dachten aan de herders. Zij gingen naar een stal.
Voor ons was het Kerstfeest in een loods, onder een palmboom, in een kamponghut.
We wilden op Kerstfeest zo gtaag thuis zijn. Velen van ons hadden het gehoopt en vetwacht. Het ging
niet door.
We hebben tegen elkandet gezegd: „Vandaag wordt er in honderden kerken voor ons gebedenT'
Postverbinding is er niet meer. Maar nog wel via Gods troon. Deze verbindingsweg is de weg des
gebeds. Voot elkaar bidden! Laten wij dat blijven doen! Het wordt voor U in Holland en voor ons hier
nog zwaar. De zuivering zal een moeilijk werk zijn.
Schrijf veel en goed. Wi/s Uw man of verloofde of kind, de weg naar Boven.

Wat de toekomst brengen moge
My geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen.
Naar het onbekende land.

*

uur even stil waren en mijn vrouw voor het
raam ging staan, hoorden we eveneens
psalmgezang uit de woning van onze buren.
Even luisterden wij verbaasd en lag de stilte
tussen ons. Toen zei mijn vrouw:
— Hoor je dat? Bij W. zingen ze ook.
— Ja, ze zingen ook psalmen, antwoordde ik.
Meer werd er niet over gezegd. Onze zingende buren waren geen kerkmensen; hun
kinderen gingen naar de openbare school en
voor de oorlog waren ze lid van een der
uiterst linkse politieke partijen. Tóch zongen
ze psalmen. Psalmen in de nacht! Het is
moeilijk te beschrijven, wat er in stilte eigenlijk in mij omging. Was het dan werkelijk zo
vreemd, dat deze mensen ook psalmen zongen? Dat zij liederen opzonden als een gebed om redding uit deze steeds stijgende
nood? Wat wist ik eigenlijk van de zielen
van deze mensen? Eén ding wist ik echter
zeker: hier werkt God! Ook heb ik me in
dat ogenblik afgevraagd, of het kan zijn, dat
God bezig is om in deze grote nood een fundament te leggen, waarop het na de bevrijding mogelijk zou zijn een nieuwe, ware gemeenschap te bouwen; op het enige goede
fundament: Jezus Christus!
De bevrijding kwam.
En nu zou het wel zeer farizeïstisch zijn om
te zeggen: het is me onmogelijk geworden
om met mijn buurman samen te werken. Zeker, hij zingt geen psalmen meer en het oude
leventje van vóór de oorlog, zonder God,
gaat door. Doch wie geeft mij de zekerheid,
dat in die ziel van mijn buurman niet is
overgebleven een vonk van Gods liefde, die
misschien eerder tot ontvlamming zal komen,
dan bij mij, die aan moeders schoot reeds
bidden leerde?
Ik wil met deze korte aanhaling uit de bezettingstijd slechts aantonen, dat wij veranderd zijn. Dat niet alleen mijn buurman
geen psalmen meer zingt, doch, dat ook ik,
en velen met mij, de nabijheid van God niet
zo intens meer beleven als in de bezettingstijd.
De nood van de bezettingstijd heeft echter
ook z'n keerzijde gehad en ik geloof, dat
die zich in deze dagen nog sterk laat gevoelen.
Het egoisme, de schraapzucht werd ten
spits gedreven en een ieder vocht — vooral
in de hongerperiode — voor zich .zelf. Die
verderfelijke geest heeft zich in ons volksleven vaster genesteld dan de broederschapsmentaliteit. Men duwt, dringt en
werkt met de ellebogen alsof wij als volk,
als gemeenschap, nimmer een diepe en afgrijselijke nood hebben gekend. Men moet op
de spitsuren maar eens een kijkje nemen bij
de tramhaltes of bij het binnenkomen van
een trein op één onzer grootste en drukste
stations. Kijk eens naar die gelaatsuitdrukkingen, die ogen. Zie eens naar de vrouwen
en meisjes, die zich verdringen voor de poorten van de warenhuizen wanneer er kousen
of een ander begerenswaardig artikel verkrijgbaar wordt gesteld. Indien er geen politie zou zijn, werd het een waar slagveld.
Het zijn maar kleine dingen, doch daarom
juist zo tekenend voor de hedendaagse mentaliteit. Op geraffineerde wijze gaat het
evenzo in de hogere kringen en in de handel. Ik ben er van overtuigd, dat wij, ondanks alle acties van vernieuwing, herstelen wederopbouw, geen zier verder komen
op de weg naar een betere volksgemeen
schap. Ons volk ziet niet de grote belangen
voor zijn toekomst. Het leeft bij de kleine
materialistische dingen van de dag. Het is
(Vervolg op pag. 8)
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In dit en het volgende nummer herdenken we de gevallenen
van het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam, dat in de strijd
van het verzet zo een hoge tol heeft moeten betalen.

r*\ e mens groeit, naarmate hij zich groter dingen tot
- taak stelt. Zo ooit de waarheid van dit dichterswoord werd bewezen, dan is -het wel geweest in de
geschiedenis van het verzet.
Zij, die uit innerlijke aandrang verkozen te werken
voor het herstel van recht en gerechtigheid, werden
in en door dat werk verder gelouterd en uitgeheven
boven zichzelf. Wie dat niet beseft, verwondert zich
mogelijk over zovelen, die hij vroeger meende te kennen
als weliswaar achtenswaardige, maar toch heel gewone en soms zeer eenvoudige lieden, doch wier plichtsbetrachting, moed en nobele grootheid later zo glanzend
naar voren traden in het uur des gevaars.
Tot in de kleinste dorpen en gehuchten werden zij gevonden, mannen en vrouwen, die hun leven veil hadden
voor het welzijn van hun land en volk, die deden wat
hun hand vond om te doen, zonder omzien en zich niet
storend aan de lauwen en lasteraars voor wie geen
offer heilig is; zelfs niet het hoogste, dat iemand brengen kan, zijn leven.
Maar gaat men hun geschiedenis na, dan is veelal een
langzame groei naar en in de illegaliteit aan te wijzen,
veel meer dan een zich plotseling storten op dit gevaarvolle werk uit lust tot avontuur.

]. AkkeRrmn

geboren 17 October 1898
overleden 27 Pebr. 1943 in
Vaihingen.

^ o was het ook te Nieuw-Amsterdam, waar toch
*-' uiteindelijk een relatief zo hoog aantal verzetsslachtoffers is gevallen.
In 1941 begon het verzet hier met de hulp aan uit
Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen van allerlei nationaliteit, die de grens overkwamen en te NieuwAmsterdam werden opgevangen, verzorgd en verder
getransporteerd. Vooral Wilko Emmens, Andries Kalter
en Jacobus Rotman speelden hierbij een grote rol, terwijl ook anderen als Klaas Gorter en Jacobus Akkerman hun medewerking verleenden.
Een veilige route via België naar Frankrijk werd gezocht en gevonden. Vooral Rotman en Kalter begeleiden een groot aantal personen naar Goirle, waar
voor verder transport werd gezorgd.
Dit ging door tot Juli 1942. Door verraad kwam toen
de SD op het spoor en de beruchte rechercheur De

Kruyf uit Assen arresteerde Rotman en Akkerman.
Via Assen en Vught werden zij achtereenvolgens naar
verschillende Duitse concentratiekampen gevoerd. Akkerman was de eerste Nieuw-Amsterdammer, die zfln
menslievendheid en vaderlandsliefde met de dood moest
bekopen. Hij overleed in 1943 in het kamp te Vaihingen.
Rotman werd eerst naar Natzweiler, later naar Dachau
en tenslotte naar Ebensee gevoerd, waar hij op 12
Februari 1945 van uitputting stierf. Kampgenoten, die
het leven er afbrachten, vertelden later van zijn onoverwinnelijk optimisme en hulpvaardigheid voor zijn
medegevangenen. Zij zullen „Japie", de kleine man met
de hese stem en het vriendelijk gemoed, nooit vergeten.
Emmens en Gorter werden ook verhoord, maar wisten
zich er uit te praten. Gelukkig, want belangrijk werk
was voor hen nog weggelegd. Andries Kalter kon
zich door de vlucht naar Overijsel aan zijn arrestatie
onttrekken en ontwikkelde zich daar tot één der grootste leiders van het verzet in Oost-Nederland. Beroemd
en gevreesd werd hij als KP-leider onder de naam Dries.
Als zodanig werd hij reeds eerder in dit blad herdacht,
doch, daar het begin van zijn loopbaan te Nieuw-,
Amsterdam lag, is het ons een behoefte, zijn naam ook
in dit overzicht te vermelden.
Toen de Jodenvervolging begon liet Nieuw-Amsterdam
zich ook niet onbetuigd. Vooral Emmens en Dirk van
Ekelenburg deden veel voor de joden en hadden jarenlang zelf joden en andere onderduikers In huis.
Emmens was intussen tot Plaatselijk Commandant der
OD benoemd en werd meer en meer de centrale figuur
in het verzet te Nieuw-Amsterdam, ook op het gebied
van het LO-werk, waarbij hij trouw terzijde werd gestaan door mannen als Van Ekelenburg, Dirk Bosman
en Gorter.
In Juli 1944 volgde een nieuwe slag. Tengevolge van
verraad werd Gorter door de landwacht gearresteerd.
Via Assen en Amersfoort werd hrj naar Neuengamme
gevoerd. Nooit hebben zijn vrouw en kinderen en vrienden meer iets van hem gehoord. Aangenomen moet
worden, dat ook deze dappere vaderlander is omgekomen In de strijd voor de vrijheid.
(Wordt vervolgd.)

Wat baat de moord aan al dit jonge leven ?
Zij dronken kort. maar diep. uit 's levens bronl
Zij hebben door hun sterven meer gegeven
Dan veler jaren soms ons geven kon.

Zij vielen naamloos; maar wat zijn hun namen?
Zij zijn ons deel. zij zijn ons bloed, zij zijn ons zaad.
Om deze korrels balt een vuist zich samen
In voor vaii bloed ontkiemt uit hen de daad!
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VOOR DE
BOVENSTE
PLANK ?
„DE BOCHT VAN DE WEG"
door A. Madou. Uitg. Van Loghum
Slaterus, Arnhem.
I e schrijver van deze, 104
bladzijden tellende, novelle
betreedt een nog vrijwel onontgonnen gebied, als hij verhaalt,
hoe de hoofdpersoon, een Nederlandse dokter, na jaren in Duitse
concentratiekampen
te
hebben
doorgebracht, bij de bevrijding
opnieuw in dit leven moet leren
lopen. Onder Amerikaanse leiding verzorgt hij de zieken van
een naburig kamp en tijdens dit
werk wordt hij keer op keer
geconfronteerd met de vrijheid,
die hem — en zijn lotgenoten — eigenlijk nog een
beetje te machtig is. Hij wil de kleine bewijzen van
het bestaan dier vrijheid zo diep mogelijk genieten,
maar tegelijk weet hij, dat niet de nieuwe motor, die
hij van de Amerikanen krijgt, niet de sigaretten of de
regenjas — zijn innigste wens — hem tenslotte bevredigen zullen. De anderen in zijn omgeving, de
Duitse verpleegster, de Amerikaanse soldaten en
officieren, kunnen hem niet helpen: zij staan voor
hetzelfde probleem.
Twee bochten in de weg; de bocht, die het kamp,
waar hij gevangene was, aan zijn oog onttrok, en
de bocht, die bij zijn terugkeer het uitzicht opent op
zijn huis, waar hij opnieuw met zijn praktijk zal
moeten beginnen. Daartussen ligt de weg, die in deze
novelle wordt beschreven, een episode, waarin de
dokter zich de wetenschap eigen maakt, dat zijn verstoord evenwicht niet te herstellen is van buitenaf;
hij zal deze correctie zélf moeten verrichten.
Het boek geeft geen oplossing; gewonnen is het
bewustzijn, dat werk en gezin hem wachten, dat hij
zich daar opnieuw een plaats zal moeten veroveren;
de kracht, waaritl hij dit moet volbrengen, blijft verborgen en het verhaal eindigt met de woorden: „Ontroerd en scheldend op mezeM, voel ik, dat ik een
wrak ben".
Los van dit verhaal staan de duizenden, tienduizenden
onder ons; als deze dokter zoekend naar een nieuw
begin, naar de kracht om te beginnen en steeds weer
pijnlijk-bewust van de door oorlogservaringen ontstane
verzwakkingen. Misschien, dat over vijf of tien jaar
het verhaal geschreven kaï* worden van de weg, zoals hij nu na de tweede bocht voor ons ligt
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^ Woningstoffeerder
welke volledig met het vak op de
hpogte is.

gij Zeepfabriek „De Klok" te Heerde
is een plaats in de rayons
a. N.-Holland (met inbegrip van A'dam),
b. Friesland,
beschikbaar voor hen, die

Brieven met uitvoerige inlichtingen
aan D. K L A M E R. A-STRAAT 17,
GRONINGEN.

Vk' enthousiast zt/n en volhardend,
"k werkelqk medewerker willen zijn,
ïf ervaring hebben in de verkoop van
merkartikelen aan de winkeliers,
-k en niet ouder zijn dan 35 jaar.
Bovendien moeten zij reeds in het
rayon wonen.
Wie hierin zijn kans ziet, schrijft aan
Zeepfabriek „De Klok" te Heerde, afd.
Personeelszaken.
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De Stichting KP.-Utrecht heeft besloten om op
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Woensday 26 ianuari 1043 |
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een grote feestavond te houden voor de
vrouwen van onze gevallen vrienden, LO.-ers,
KP.-ers en medewerkers van '40-'45 uit
Utrecht en omgeving.

=

=
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De avond wordt gehouden in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats te

=

1

Utrecht.

=

Zaal open 19 uur
Aanvang 19.30 uur
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„OPEN VENSTERS" door Jan Bosdriesz.
Uitgave: „De Tijdstroom", Lochem.
p" en kleine bundel gedichten van een gevangene
in het kamp Vught, die op 20 Mei 1945 in Duitsland, ten gevolge van de doorgestane ellende, overleed. Bosdriesz is geen dichter, maar zijn werk
getuigt van een diep, blijmoedig geloof in God. Dat
geloof heeft hem gesterkt op de lijdensweg, die hij
moest gaan, omdat zijn overtuiging hem dwong woorden te spreken, die niet met de Duitse opvattingen
overeenkwamen. Gedichten als deze zijn niet geschreven omwille van de schoonheid, zij zijn de getuigenis
van een onaantastbare vreugde, die niet uit te spreken
is, die gezongen wil zijn.
Een van de meest zuivere gedichten is „O, als een
witte kaars te zijn", waarin we de dichter zelf getekend zien, waarin hij misschien zijn diepste en zuiverste ontroering gelegd heeft:
„Ja, als een zuiv're kaars te zijn
zo recht en rein
en maar te branden;
te branden tot Gods heerlijkheid,
trots alle stormen van de tijd,
opbranden in Zijn handen."
De dichter schreef deze regels in 1940; zijn latere
, werk, afkomstig uit Vught, getuigt ervan, dat hij na
de jarenlange pijn van het vuur, als een kaars in Gods
handen is opgebrand.

KEES.

TUD EN TAAK
(vervolg van pag. 6)

maar een gering deel van ons volk, dat belangstelling heeft voor staatkundige, culturele en politieke vraagstukken, welke toch
van zulk een groot belang zijn voor ons
volk en zijn toekomst. De massa gaat er aan
voorbij en die massa is stukken groter dan
vóór de oorlog. Van politiek willen velen
niets meer weten; ze wenden zich af met een
smalend lachje en zeggen; het is vuiligheid!
Echter, het constateren van deze houding
en mentaliteit alléén is niet voldoende. Men
zal de weg en de middelen moeten aanwijzen om te geraken uit dit steeds sterker trekkende nihilisme. Vooral zullen wij ons bezig
dienen te houden met de jeugd. Deze jeugd
ia anders dan die van vóór de oorlog.
Ze is radicaler, fanatieker en brutaler en
heeft in de bezettingsjaren de mogelijkheid
gemist tot normale ontwikkeling. Hard en

meedogenloos is het leven hen komen overvallen. Ze hebben hun ouders horen liegen
en bedriegen en, in de ergste gevallen zien
roven en stelen en zijn daartoe door hen zelf
aangespoord. Het is zeker geen gemakkelijker taak zulk een jeugd terug te brengen in
het goede spoor. Toch zal het moeten, wil
ons volk nog een toekomst hebben, waarin
ze met ere het rood-wit-en-blauw laat wapperen'in vreemde landen en wereldzeeën. De
•Nederlandse jeugd zal de betekenis van het
principiële verzet moeten kennen verstaan,
opdat zij ook daaruit kracht kan putten voor
het verdere leven. De oud-illegaliteit kan
hierbij een belangrijke taak vervullen en bovenal zij, die eens aan dit verzet deelnamen,
omdat zij zich daartoe geroepen gevoelden
door het geloof in Jezus Christus.
HARM. DE JONG.
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BESTE VRIENDEN.
Het regent.
Niet zo maar een regentje, zoals U dat
in Nederland gewend bent: die paar druppels
aan een wolkenneus. Nee, het plenst hier in
een wulps aandoende overdadigheid.
Ik houd van dit soort regens; ze hebben iets
milds, iets guls over zich: iets, wat de gemene, hardvochtige thuisfrontregens meestal
ontbreekt. Nu moet ik erbij zeggen, dat ik
niet op wacht sta, dat ik ook niet bezig ben
om een patrouille te lopen over „wegen",
waarop elke voetstap een soort politionele
actie met de modder betekent, want dan is
de moesson-regen allesbehalve om van te
houden; nee, ik moet erbij zeggen, dat „ik de
regen hoor zingen" ■— wel niet „uit mijn
warme bed" (zoals de dichter Adama van
Scheltema) — maar vanonder het zo' goed
als waterdichte dak van een braaf door mijzelf veroverde (zij het ook leegstaande) warang. Ik heb een tafel en een stoel „gepelopperd" en zit nu maar wat naar buiten te
kijken. Naar de regen.
En naar de militaire auto's, die onophoudelijk heen en weer rijden.
En naar mijn pen, die nooit wil schrijven,
wat ik allemaal zo graag zou willen vertellen.
Ik zou U zo graag willen vertellen — zó
als ik het heb beleefd — over de jongens.
Uw zoons, die zich zo uitstekend hebben
gedragen tijdens de jongste acties, niet al-
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teen als soldaat, ook als mens: over de bevolking, die zo heeft geleden door ziekte,
door honger en — veel erger nog ■—■ door
onderdrukking en die nochtans de vrijheid
van de „bezetting" niet goed durft te ruilen
voor het verafschuwde Merdeka der Republiek: over de negen gesneuvelden van de
twee bataljons, waaraan ik ben toegevoegd,
ja, over hen vooral.
.

Op 17 December, des nachts, werd het
bevel ontvangen om op te rukken. Er
heerste een ernstige, maar niettemin opgewekte stemming onder de manschappen van
2-10 en 2-15 R.I. toen de gehate demarcatielijnen werden overschreden. Eindelijk dan
zou men af mogen gaan rekenen met het
schrikbewind der Djocjase Merdeka-exploitanten. Binnen 12 uren werd een afstand
van 20 KM. te voet afgelegd met als doel
de bezetting van een belangrijke brug. Sinds
die tijd is het gegaan van de ene plaats naar
de andere. We zijn nu op weg naar Madioen. Het gaat niet altijd even gemakkelijk.
De meeste grote bruggen en vele mooie gebouwen en fabrieken zijn grondig vernield.
Hier en daar treffen we ontzettende armoede aan. Vooral de Chinezen hebben het
zwaar te verduren gehad. Onze jongens
hebben een 200-tal uit een kamp bevrijd.
Voor velen van hen kwam de bevrijding helaas te laat. Onze militairen hebben hier geen
lichte taak. Daar komt nog bij. dat voor
„mijn" twee bataljons de repatriëringsdatum
was vastgesteld op
resp. 27 September
en 20 October j.l. In Maart zitten de meesten hier nu drie jaar. De kisten waren reeds
naar huis vooruitgezonden.
Toen hernieuwden zich de spanningen, tenslotte resulterende in het bevel tot de aanval. En tot nu toe — 7 Januari <— zijn negen
jonge kerels gevallen. Óp Soerabaja en Malang zijn de graven gedolven. Zij komen niet
in Holland terug
Mijn gedachten gaan
uit naar de ouders, vrouwen en verloofden.
We zouden zo graag iets voor de nabestaanden willen doen, maar ik weet niet wat.
Woorden kunnen zo versleten klinken aan
het graf van een ferme, jonge man. zo volkomen troosteloos. Persoonlijk ken ik maar

*

één troost en ik zou willen, dat ieder, die
verdriet heeft, die kende: de troost, zich en
de zijnen het eigendom van Hem te weten,
uit Wie, door Wie en tot Wie de mens is.
God leeft en Hij geeft kracht op het gebed
in elke nood.
Verneem van mij het wondere verhaal, dat
ik optekende uit de mond van enkele mannen van 2-10 R.L
Een groep van ongeveer 10 man raakte ingesloten door honderden goed bewapende
peloppers. Twee jongens waren reeds gevallen en ook de anderen stond het zelfde
te wachten. Er was geen enkele uitweg meer
dan
de weg naar God. In afwachting
van wat komen zou schaarde men zich, verscholen tussen de alang-alang, rond de sergeant, die zijn zakbijbel opende en rustig
begon voor te lezen -het verhaal van de
miraculeuze uitredding van Lot en zijn gezin uit het met de grond gelijk gemaakte
Sodom (Gen. 19). De God van Lot, eeuwen
terug, was ook de God, die Zich ontfermde
over dat groepje* Nederlandse soldaten van
2-10 R.I. tussen de alang-alang. Want toen
zij opzagen, waren de peloppers weg en allen keerden ongedeerd naar hun onderdeel
terug. God, Die helpt in nood.... dat is maar
geen schone suggestie, dat is troostende
werkelijkheid.
Vaders, moeders, vrouwen, verloofden. God
maakt ons het leven niet gemakkelijk. Maar
nooit voelt een mens Zijn troostende en gelukkig makende nabijheid meer dan wanneer
Hij hem leidt in de diepste diepten van het
leed.
God nabij te komen, daarin ligt de zin van
het leed "en daarin ligt de zin van ons gebroken leven. Laten wij trachten het ook als
zodanig te ervaren, gij, in het moederland,
wij, hier in de tropen.
Ik schrijf U dit vanuit mijn niet erg lek■*■ kende warang. terwijl de regen van de daken gutst en militaire auto's onophoudelijk
voorbij ronken. Ik hoor in de verte schoten
knallen en ik kijk naar mijn pen, die nooit
wil schrijven, wat ik allemaal zo graag zou
willen vertellen.
Doch als ge maar onthoudt, dat God U de
kracht van Zijn nabijheid wil schenken, dan
kan ik met een gerust hart de dop op mijn
vulpen schroeven en eindigen met U allen
het beste te wensen.
Midden Java, 7 Januari 1949.
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^Nnze wereldkampioen schaken heeft ge^-^ sproken.
En het is de moeite waard te horen, wat
Michaël Botwinnik ons, schakers uit de wereld der bourgeoisie, te zeggen heeft.
Hoort — zegt het voort!
„Het schaken leidt er bij de bourgeoisie toe,
dat het spel wordt teruggebracht tot een leeg
tijdverdrijf en dat de spelers gemaakt worden tot louter vaklieden."
We hebben daarover lang en diep nagedacht,
zoals schakers plegen te denken: de handen
onder het hoofd en de ogen strak gericht
op de 64 ruiten. We hebben de witte Koning naar zijn mening gevraagd ert het is
de moeite waard zijn woorden te beluisteren.
Hij begon met woorden van opperste bewondering voor de Russische grootmeester.
„Nooit — zo verklaarde hij ons — was er
een meester, die onze hofhouding en ons
leger wist aan te voeren, als deze Russische Michaël. Wanneer hij de poorten van
onze kastelen bewaakt, slaagt geen vijandelijke krijgsmacht erin door te dringen tot
onze privé-vertrekken.
Nooit hadden wij
durven dromen, dat meesters uit het nieuwe
Rusland zich zouden opwerpen als zo fanatieke verdedigers van de dragers van een
Koningskroon. Wij zien daarin een diepingeworteld verlangen nog eens te kunnen
terugkeren naar een staatsvorm, waarin het
gekroonde hoofd weer met respect en eerbied behandeld zal worden. Nooit hanteerde
de Westerse bourgeoisie ons met meer respect dan de vaardige hand der Russische
grootmeesters.
Het schaakspel heeft glansrijk alle aanslagen op het „ancien regime" weerstaan. JaUngezonden Mededeling)

DOE
G E W O O IV
' Houd Uw mond als gewoonlijk rein met
IVOROL en Uw neus ruim met
DAMPO (verkoudheidsbalsem). Dit
maakt in grieptijd minder vatbaar. En
mocht U het onverhoopt toch te pakken krijgen, dan helpen SANAPIRINtabletten U er spoedig af..

HISTORISCH
PERSOONSBEWIJS!
Een in Friesland ondergedoken student
wilde naar het Zuiden vertrekken. Hij liet
daartoe zijn P.B. veranderen door de dokter, de specialist op dit gebied.
De dokter bracht, de verandering snel aan.
De student werd van 31 jaar nu 19 jaar
oud.
„Maar iedere mof, die mij aanhoudt en
ogen in z'n hoofd heeft, ziet toch, dat ik
niet zo oud ben?", vroeg de student min
of meer ongerust.
„Nou ja, het zou ook wel toevallig zijn,
als je aangehouden werd", was het verbluffende antwoord, dat de student te
horen kreeg.

renlang hebben wij gebeefd bij de gedachte,
dat de Gepeoe een revolutie in ons zwartwitte rijk zou ontketenen.
Zou het rood der revolutie niet het wit hebben moeten verdringen? Met welk een felheid zou de strijd tussen het rode proletariaat en de zwarte reactie zijn ontbrand? En
zou de witte Koning niet vervangen worden
door een rode dictator? En onze dierbare
Koningin en de Raadsheren door de Opperste Sovjet? Welk lot zou de paarden uit
onze koninklijke stallen beschoren zijn? Ze
hadden allang het veld moeten ruimen voor
de tanks van het proletariaat. En de kastelen zouden residenties van Kominform en
Komintern hebben moeten zijn. En in dè
frontlijn hadden de vertrouwde pionnen het
veld moeten ruimen voor de agenten van
de Gepeoe, die de hamer en de sikkel hanteren.
m
Alleen in de zwarte gelederen zou alles bij
het oude kunnen blijven.
En wee de Russische schaakmeester, die het
zou durven wagen om de zwarte stellingen
te betrekken, en te verdedigen tegen de opdringende rode horden. Neen, alleen de^
aanval op de zwarte reactie zou hem nog
zijn vergund.
Maar tot rfu toe — niets van dat alles. De
revolutionnairen spelen het oude spel der
bourgeoisie. En zij zijn er meesters in. Tactiek en strategie, diplomatie en gevechtsmanoeuvres, het is alles in hun handen beter
vertrouwd dan bij welke aanhanger van het
feodale systeem ook.
Voor hen werd het spel nooit een leeg tijdverdrijf, zoals bij de aanhangers der demo-»
cratie. Zij waren niet, gelijk de vertegenwoordigers van verouderde staatsinrichtingen, louter vaklieden. Zij spelen het spel als
hoge levensroeping. Zeker, het vakmanschap
is bij hen in vertrouwde handen. Maar het is
meer dan dat. Zij leggen hun ziel in het spel.
Nooit- vond een Koning trouwere dienaren
dan onder de Russische grootmeesters. Nooit
betere diplomaten. Nooit onbaatzuchtiger
raadgevers. Nooit strijdbaarder helden.
En daarom, zo besloot de witte Koning, is
er nog hoop voor Rusland. Nergens ter wereld is de belangstelling voor het spel der
Koningen groter dan in de Sowjet-Unie.
Heel het leven heeft men er omgevormd
naar het Sowjet-model. Alleen aan ons Koninkrijk heeft men niet durven raken. En de
Russen vermeien zich daarmee, zowel in de
huiskamer als in de tournooizaal.
Is het te boud gesproken als ik concludeer,
dat in de Russische ziel nog altijd leeft de
gedachte, dat zij eens weer zullen geroepen
worden, zich te scharen rond het gekroonde
hoofd van een vorst? Diep in hun hart hebben zij er nooit radicaal mee afgerekend. En
serieus bereiden zij zich voor om eens weer
die strijd te kunnen strijden."
Botwinnik liet het hoofd zakken.
Hij stond schaak-mat!

AD.

„DIE MÖRDER SIND UNTER UNS."
„De Linie" vraagt zich af waarom Den Haag
nog steeds delibereert over het voor en tegen
van een publieke vertoning in Nederland van
de eerste Duitse film van na de oorlog „Die
Morder sind unter uns". Het blad oefent scherpe critiek uit op de ambtenaarlijke barricade
tegen de vertoning van deze film en noemt de
vrees voor demonstraties tegen deze Duits sprekende film „huichelachtig-overdreven gevoeligheid".
— De titel staat ons wel aan. Wij vragen ons
echter af of de huichelachtig-overdreven gevoeligheid niet eerder bij „De Linie" dan bij Den
Haag aanwezig is.

CHINA.
De Sowjet-Unie heeft het verzoek van de
regering van China om bemiddelend op te treden afgewezen en verklaard, dat zij onveranderlijk het beginsel aanhangt van niet inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van
andere landen.
— Als de vos de passie preekt, boer pas op je
kippen.
^
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AMERIKAANSE VOORLICHTING.
„De heer Drew Pearson is een zogenaamde
radio-commentator en kan er zich op beroemen,
dat een paar millioen Amerikanen zijn inzichten voor de hoogste wijsheid houden. De heer
Drew Pearson heeft de Nederlandse politiële
actie in Indië veroordeeld en in zijn commentaar smalend gesproken van de tegenstand van
Nederland tegen de Duitse invasie, die slechts
vijf uren had geduurd.
Drew Pearson heeft deze mededeling nog steeds
niet herroepen. Geen enkele Nederlandse voorlichtingsinstantie heeft op afdoende wijze —
door een telegrammenregen, door het huren van
zendtijd, door advertenties in alle Amerikaanse
kranten — Drew Pearson weersproken. Geen
enkele onzer millioenen verslindende overheidsvoorlichtingsdiensten is op het idee gekomen
om met de moderne publicistische hulpmiddelen
Drew Pearson te vragen: of Rotterdam vóór,
tijdens of na die vijf uur is gebombardeerd, of
de slag in de Javazee vóór, tijdens of na die vijf
uur heeft plaats gevonden; of de Nederlandse
Marine-officieren hun Engelse onderscheidingen hebben verworven vóór, tijdens of na die
vijf uur, en of wij de doden van het verzet
tegen de Duitse overheersing soms voor niets
gedenken?"
— Met instemming overgenomen uit Elsevier's
Weekblad.

RODE INKTKOELIES.
„In de Rolzaal te 's-Gravenhage, aldus lezen
wij in „Oost Brabant", is van 12 tot 17 Januari
een Griekse fototentoonstelling gehouden. Deze
expositie heeft ongeveer 3500 bezoekers getrokken. Op een der bezoekdagen deed zich een
incident voor. Een der bezoekers had een fles
rode inkt bij zich en goot deze uit over een der
foto's."
— Van welke politieke kleur zou deze rode
inktkoelie zijn?

PSYCHO-TECHNIEK.
Candidaten voor privé-secretaresse zouden getest worden volgens de nieuwste
methoden der psycho-techniek.
Drie meisjes, die tenslotte overbleven,
moesten tezamen de vuurproef doorstaan.
„Wat is twee en twee?" vroeg de psycholoog.
„Vier" antwoordde het eerste meisje.
„Twee en twintig kan het ook zijn", zei de
tweede.
„Twee en twintig óf vier..'.." probeerde
het derde slachtoffer.
Toen ze de kamer uitgedribbeld waren,
wendde de psycholoog zich triomfantelijk
tot de chef:
„Kijk, dat is nou psycho-techniek 1 Het
eerste kind gaf het voor de hand liggende
antwoord, het tweede rook lont en het
derde probeerde listig te zijn. Nu, wat
voor meisje kiest U?"
De chef zonder, aarzelen: „Ik neem het
blondje met de blauwe ogen".
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POLITIEKE DELINQUENTEN
De Schuld der Kerk.
Alleen de kerk, zo was mijn laatste conclusie, kan tenslotte het volkomen verlossende woord spreken in het probleem der
politieke delinquenten. Ze heeft voor de
schurken en ploerten de boodschap: Bekeert
U, want geen doodslager of dief of moordenaar zal Gods Koninkrijk beërven, tenzij hij
zich tot God bekeert!
Ze moet al die mensen, die er helemaal geen
beginsel op na gehouden hebben, duidelijk
maken, dat ze desondanks achter het vaandel van de anti-christ gelopen hebben en wei
degelijk verantwoordelijk zijn; ze moet hun
zeggen, dat deze on-principiële houding, hun
grote zonde is en dat ze hebben te KIEZEN:
vóór of tégen Christus!
En de kerk zal aan de overtuigde NationaalSocialisten hebben te verkondigen, dat hun
dwepen met de nieuwe leer, afgoderij van
de ergste soort is geweest.
Maar
dan zal de kerk, dan zullen wij
allemaal, bereid moeten zijn ook zélf
schuld te belijden! Anders stuiten al deze
boodschappen af op rechtvaardige critiek.
Neen, nu ga ik niet met de politieke delinquenten meepraten en ik maak van deze
schuldigen geen beklagenswaardige slachtoffers.
Als ze herhaaldelijk aankomen met de bewering: „Ik ga nooit meer naar de kerk, of
althans niet, zolang ik in het kamp ben, en
ik wil met een dominee of priester nooit weer
iets te maken hebben, want daar heb ik ervaring van; ik ben zelf opgehaald bij de bevrijding door een dominee met een geweer op
schouder", dan weet ik heus wel, wat ik
zeggen moet. Al heb ik dat dan persoonlijk
niet gedaan, de vraag was: zit U hier terecht, ja of neen? Zo ja, dan mocht natuurlijk een dominee U net zo goed ophalen als
ieder ander in die bijzondere omstandigheden!
En als ze zeggen: ,,De Kerk is de schuld, dat
wij hier zitten, de Gereformeerde Kerk vooral (merkwaardig, hoe ze altijd de Gereformeerde en de Rooms Katholieke Kerk daarvan de schuld geven!) heeft ons uitgestoten
en is de oorzaak, dat wij hier vastgehouden
worden," dan spreek ik dat ten stelligste
tegen en zeg: „De Kerk, die U vermaande
en censureerde, welke kerk dat ook was,
heeft U nooit uitgestoten, maar haar plicht
gedaan. De leer der kerk is de leer der waarheid en die leer is zo oud als de Kerk zelf.
Toen de leugenleer vai| het Nationaal-Socialisme kwam, was dat wat nieuws, waarvoor
de Kerk niet op zij behoefde te gaan. Gij
hadt — door Uw vrijwillig lidmaatschap der
Kerk — zelf gevraagd om haar toezicht en
tucht. Het was LIEFDE, waarmee ze U
vermaande en liefde, toen ze, bij Uw ongehoorzaamheid, de vermaning onderstreepte
met censuur. Hadt Gij er maar naar geluisterd, dan was U nooit zo ver gekomen op de
dwaalweg; al deze ellende heeft de Kerk U
willen besparen. Dat is liefde! Maar U hebt
al deze liefde versmaad. Het ging niet tegen
Uw persoon, maar tegen Uw beginselen, die

verkeerd waren. U hebt de KERK verstoten!
En weest nu dankbaar, dat de Kerk, die
waarlijk KERK is, nog altijd voor U klaar
staat om U weer op te nemen en te vergeven, als U terugkeert."
Maar nu de andere kant. IS de kerk werkelijk altijd trouw geweest? Zijn alle
kerken werkelijk trouw geweest, zoals het
behoorde? Ik denk bij die vraag niet uitsluitend aan bepaalde kerken, maar aan alle
kerken zonder onderscheid, al is er ongetwijfeld verschil geweest.
En dan antwoord ik op die vraag: Neen, op
geen stukken na.
Dan wijs ik U op de treurige toestanden op
sociaal gebied vóór de oorlog. Niet om daarmee de N.S.B.-ers van schuld vrij te pleiten, want ik weet, dat o zo velen, die het
even slecht hadden in die dagen, toch géén
lid der beweging geworden zijn. Maar dat
pleit de KERK niet vrij. Het was toch ook
heel begrijpelijk niet alleen, dat een vader
van een groot gezin, die van de steun moest
leven of naar de werkverschaffing liep, gevangen werd door het aanbod: Kom bij ons,
dan krijg je spek en kleren. Maar het was
bovendien een onvergefelijke zonde van de
kerk, die hetzelfde NIET deed en haar leden
geen barmhartigheid bewees. Het was toch
ook hemeltergend, dat invalide mensen, die
bovendien met zieke kinderen tobden, het
moesten doen met f 6.— per week van het
burgerlijk armbestuur, waar de kerk geen
cent bij gaf!
Deze en dergelijke voorbeelden liggen voor
het grijpen; ze zijn te controleren en gecontroleerd. Mag zo'n kerk klagen, dat haar leden in wanhoop afdwaalden? Hier was immers de liefde van Christus totaal zoek?
En wij hebben niet getuigd met al wat in
ons was! Dat is onze schuld voor God! We
hebben vaak op preekstoelen en in gesprekken tegen de verkeerde beginselen gepredikt,
ja, maar daar kwamen de N.S.B.-ers niet!
Goed, dat was hun eigen schuld, ik weet het.
Maar hebben we hen toen opgezocht in hun
huizen om hen terug te roepen?
Ja, het is >vel eens gebeurd, maar veel te
weinig. Ik weet het uit ervaring, dat de
Evangelisatiecommissie er niet heen te krijgen was. Velen konden wel dapper schelden,
de mensen voorbij lopen zonder groeten.
Alles heel begrijpelijk, en het werd er naar
gemaakt, maar Christus deed het dan toch
anders. Hij zocht tollenaars en zondaars op,
totdat Hij ze vond, zoals een herder het verloren schaap.
Heeft de Kerk, hebben al de kerken, hebben
wij allemaal dat gedaan? Het lijkt er niet
op! Hebben we met name de leiders opgezocht om hun Gods oordeel aan te zeggen en
hen tot bekering te roepen? Ik heb het herhaaldelijk wél gedaan, naast en boven het
publiek getuigenis op de kansel, maar dan
was de reactie van je eigen gemeenteleden:
Nou, nou, die dominee is zeker ook al proDuits! of nog erger! Hebben wij bij verhoren en huiszoekingen getuigd, dat we NATUURLIJK Joden herbergden, omdat Christus onze Here is?
Ik weet bij ervaring, dat het hart van die
bruten onder zo'n getuigenis gebroken werd

en ze hun huiszoekingen staakten. Hebben
weonze girorekening en onze telefoon er voor
over gehad, toen ze ons wilden laten tekenen, dat we geen Jood waren? Neen, we hebben in overgrote meerderheid maar getekend,
dat we heus geen familie van Abraham, de
vader van alle gelovigen, dat we gelukkig
geen familie van de Heiland waren! Is het
niet verschrikkelijk? En kan de Kerk, kunnen
christenen, die zo schromelijk hun roeping
verzaakten en hun Heiland verloochenden
met de daad, waar ze geroepen werden voor
Hem te getuigen, ooit verwachten, dat
N.S.B.-ers NU naar hun evangelie luisteren
zullen?
Ik zeg deze dingen waarlijk niet uit de hoogte, ik begin met mezelf aan te klagen, dat ik
lang niet genoeg en niet luid genoeg gesproken heb. En ik kan alleen maar een gedetineerde vermanen, als ik naast hem ga staan
met de schuldbelijdenis: Ik ben MEDE de
oorzaak, dat het zo ver met je gekomen is.
Zo zal heel de kerk naast hen moeten gaan
staan!
Maar er is nog veel meer, dat het Evangelie met onvruchtbaarheid slaat, wanneer de Kerk zich niet eerst verootmoedigt:
Er zijn ten hemelschreiende dingen gebeurd
bij de bevrijding en in hechtenisneming, in de
kampen gedurende de eerste tijden. Dat was
nu het bevrijde Nederland, waarover we in
de oorlog zo hoog hadden opgegeven! En er
gebeurden precies dezelfde dingen als in
Duitsland en bij ons tijdens de bezetting. Dat
waren nu diezelfde mensen, die gestreden
hadden voor recht en gerechtigheid. En zie,
ze deden precies hetzelfde als de beulen in
het concentratiekamp: stelen, plunderen,
trappen, roven, verkrachten van vrouwen,
mensen levenslang ongelukkig maken enz.
Wilt U een lijstje? Ik zou artikelen lang kunnen doorgaan.
O, ik weet, dat het in Dachau duizendmaal
erger was. Ik kan het ook best verKLAREN
tegenover N.S.B.-ers en ZIJ moeten er niet
te veel over jammeren. Maar wat ik verklaren kan, blijft daarom even grote zonde. En al
missen ZIJ het recht, er ons al te hard om aan
te vallen, al hebben wij hun veel en veel meer
te vergeven, dat neemt niet weg, dat wij ons
diep schamen moeten, dat het gebeurd is en
alle recht missen om nu nog een hoge borst
tegen hen op te zetten. Het baat ons evenmin, deze dingen te verdoezelen, we zullen ze
openlijk moeten erkennen. En daarmee zijn
we er niet. Het zal ook moeten worden goedgemaakt.
Ik ben Wij, dat de Adjunct-Directeur Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging mij
uitdrukkelijk gezegd heeft, er prijs op te stelen, dat deze misdaden berecht worden! Anders hebben we onze strijd voor de vrijheid
en de rechtsstaat tóch nog verloren!
En dat aan al deze dingen ook Christenen,
zelfs ambtsdragers in de kerk, hebben meegedaan, dat is het allerergste. Dat is de
schuld der Kerk!
Om dan maar te zwijgen van slechte voorbeelden van kerkmensen onder de kampleiding, de inspectie en de hogere regionen, tot
in de zalen der berechting toe. Is het wonder,
dat politieke delinquenten met al deze voorbeelden voof ogen bitter worden en het
Evangelie de rug toekeren?
Kan er wel vrucht verwacht worden op het
werk der heropvoeding, zolang de politieke
delinquenten niet overtuigd zijn, dat de Kerk
deze dingen belijdt als schuld?
B. VAN NIEUWELANDT.
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Een hisiorisch verhaal
Wie de Ingang van het kamp niet wist,
zou er tien keer voorbij gelopen zijn,
zonder het smalle, nauwelijks zichtbare pad tussen de lage dennen te
vinden. Een onzichtbaar opgestelde
uitkijkpost, had je komst pi lang van te voren
gemeld.
Ik weet niet meer wie die avond de wacht aan de
ingang had. De vragen waren steeds hetzelfde,
de blijdschap dat ze afgelost werden, was steeds
eender.
„Hoe is 't in het dorp, jongens?"
„Goed
rustig nogal
in Venlo moeten weer
meer moffen gekomen zijn
"
j,Nog razzia's?"
„Nee, in Baarle niet, in Blerick is de Grüne vanmorgen weer bezig geweest."
„Hoe is 't hier?"
„O, gewoon
"
„En die twee?"
De wacht haalde zijn schouders op: „ze zijn nog
eens verhoord
morgen
"
„Ik geloof nooit dat het vannacht rustig blijft..."
„Dat zal aan jullie liggen
"
Half overtuigd
„Ja
"
We liepen tussen de bomen, van zwiepende takken
schudden plotseling zware druppels los, die je
helemaal nat maakten, twee maal een scherpe
bocht
dan zag je ineens flauw een licht in de
verte. Er klonken stemmen, een geluid van
metaal tegen metaal, ze schepten drinkwater uit
de grote melkbus bij de krijgsgevangenenketen.
„Daar zijn ze, mannen!"
Je stond plotseling temidden van al je vrienden,
als burger in je oude vuile regenjas en je blauwe
hoed, die je dag en nacht ophad, tussen mannen
in overalls en Duitse camouflage-jassen, pistolen
op de heup, een geweer over de schQuder en
handgranaten in de koppels, of in de hoge schacht
der laarzen.
Het petroleumlicht stonk nog steeds eender in de
enige tent, waar alle fourage bewaard werd, de
broodmachine piepte nog even hard, er hing hier
en daar gore, afgedragen was van een der moffen te drogen — een paar nieuwe bomen waren
omgehakt en verderop was er een stuk vers
gegraven loopgraaf bijgekomen, zorgvuldig gecamoufleerd.
„Jullie zijn mooi op tijd, zeg
is er nog
nieuws?"
^
Terwijl je in de KP.-keet je uniform ophaalde,
vertelde je dezelfde verhalen als aan de wacht
bij de ingang. „M'n sokken zijn droog, zeg, en
we hebben gegeten, ongelooflijk gewoon!"
„Waar zitten die twee?"
Een gebaar naar de barak: „Gewoon bij de anderen
"
„Hoe zijn ze?"
„Ze liggen al de hele dag in 't stro
maar er
is nog een derde, die jullie in de gaten moeten
houden
hij doet net of ie gek aan het worden
is
"
„Denk je dat er iets gebeurt, vannacht?"
„Nou, eerlijk gezegd
hoe zou jezelf zijn
"
Maar dan opeens: „Ben je gek
ze kunnen toch
niets, ze hebben toch geen wapens
! Edgar
heeft de hele bende vanavond nog eens uitdrukkelijk gezegd, waar het op stond
bij het minste wordt er direct geschoten en mochten ze tóch
willen uitbreken, dan donder je al de handgranaten die je hebt de keet in
Dan moeten ze
er maar allemaal aan! Maar wat kunnen ze,
man!"
Hoe vreemd het ook klonk: onze veiligheid hing
voor een groot deel af van het gedrag der „krijgsgevangenen". Als we moesten schieten, kon dit
al gevaarlijk zijn, omdat het geluid ons misschien
verried.
T k had pas wacht om elf uur, van elf tot twee,
■•■ daarna een uur rust.
Even na acht uur was er plotseling alarm.
Er heerste ineens een onbeschrijflijke verwarring.
„Daar heb je 't
!!!" Ik hoorde Luc te keer
gaan, zoals ie nog nooit eerder had gedaan.

CS n ,een drietal vervolgen
vertelt de schrijver van dit verzetsverhaal.
hoe de Limburgse KP, die bij het naderkomen
van het front onder soms zeer hachelijke omstandigheden in de bossen leefde, een tweetal
SS-ers fusilleerde. Enkele maanden geleden
plaatsten wij — van dezelfde schrijver — reeds
een ander verhaal over deze stoottroep, die zich
in zijn bruggehoofd in de frontlinie wist te
handhaven, ondanks het feit, dat de mannen
aan handen en voeten gebonden waren door
de zorg voor de tientallen Duitsers, die zij in
de loop der tijd krijgsgevangen hadden gemaakt. De ontsnapping van één enkele gevangene zou voor het kamp catastrofale gevolgen kunnen hebben — reeds in het vorige
verhaal werd dit duidelijk beschreven — en de
uiterste maatregel, het fusilleren van een tweetal zeer onbetrouwbare SS-ers, is in het licht
van de omstandigheden, waaronder de KP-ers
verkeerden, ook volkomen verantwoord. Maar
toch was het — volgens de schrijver, die als
KP-er dit alles persoonlijk meemaakte — door
deze dingen soms zeer hard, om partisaan
te zijn....
}

„Wie stond er op wacht!! ? Wie stond er op wacht
bij de moffen, verd
!!?"
De lange SS.-er was verdwenen!
Hij had gevraagd of hij nog even mocht „abtreten" en toen hem dat was toegestaan, bleek hij
even later spoorloos verdwenen te zijn.
Maar hij ké,n nog niet ver weg zijn!! Allemaal
gaan zoeken! De bossen in!
Ergens viel een geweer, iemand struikelde vloe-

die verdomde wacht! Het was toch al veel te
donker!!"
Met drie man werd hij even later teruggebracht.
Nog hoor ik zijn stem, half huilend en gedwee:
„Aber, ich wollte nicht, ich wollte gar nicht
davonlaufen
ich wollte nicht, ich wollte nicht
es ist hier doch gut
wir sind hier doch
freiwillig
"
Ik kon zijn gezicht in de groeiende schemering
nauwelijks onderscheiden. Hg had de figuur van
een gorilla, enigszins gebogen, met lange, geweldige grijparmen, die hulpeloos langs zijn benig,
grof lichaam bengelden.
De hoge, zenuwachtige stem, hijgend en met horten, van een van onze jongens legde hem het
zwijgen op: „Ruhig
es passiert nichts, gar
hichts
aber" — zijn stem sloeg over —
„benehmen Sie sich anstèlndig, ja
es wird
nichts passier en
"
Ik voelde plotseling iets als een weerzin, wilde
schreeuwen: „Zeg 'm liever, dat ie morgen kapotgeschoten wordt!"
Er was iets lafs in dit half vragend, half dreigend gerust stellen, er was een laf bedrog in dit
net doen of er niets gebeuren zou. Men wilde
zo lang mogelijk voorkomen, dat deze twee, die,
totaal in de hoek gedreven door urenlange ondervragingen, willoos hun einde moesten afwachten,
in een laatste wanhopige poging zouden uitbreken. Het was laf, maar het was de beste tactiek,
want wat voor invloed zou hun verzet op de
anderen hebben? Meer dan twintig moffen, onbetrouwbaar, de meesten nog steeds mokkend, wel
gevangen en machteloos, maar niet getemd, al
schold het merendeel van hen nog zoo hard op
„dieser Scheiszkrieg".
Zou één sein "niet genoeg zijn om al deze loerende

Natuurlijk beschikte de
KP. ook over verschillende buitgemaakte Duitse
wapens. Dit is een bergplaats van pantservuisten,
de bekende Duitse antitankwapens.

kend over een drempel. „Idioot, met die handgranaten kun je nou niks doen!!" Overal holden
hijgend, haastige mensen tussen de bomen door.
„En schieten, direct schieten!"
„Maar ik heb 'm nooit gezien!"
„Dondert niet, een hele lange kerel, schieten hoor!
Hg még er niet tussen uit komen!! Die wacht sla
ik
Welke kant is ie uit? O, die ellendelingen,

mannen in opstand te brengen?
Die nacht haatten we hen, we haatten hen uit
angst en woede. „En denk er aan, als er iets
gebeurt, donderen we alle handgranaten die we
hebben de keet in!
"
Er begonnen plotseling instincten te woelen, die
we zelfs bij gewone schietpartijen nooit gekend
hadden. Wanneer er iets gebeurde, zou heel onze

groep waarschijnlijk veranderen in een wildvechtende, moordende beestenbende
Ook wij voelden ons in een hoek gedreven. Ook
wij wachtten op een eerste teken: een vreemde
speling van het lot wilde dat dit teken van de
moffen in de keet moest komen.
T"^ e lucht in de barak is walgelijk: de dikke
*-*' walm van veel ongewassen en vervuilde mannen in een kleine ruimte. Je doet de deur open
en je eerste reactie is: „Terug!"
Boven m'n hoofd tikt de wekker oneindig traag

elkaar. Ze zijn je veel nader dan je broers op dat
moment
ze vechten met je, hen bedreigt eenzelfde dood
in een lugubere galgenhumor
maakten we soms~ ruzie, naast wien we wilden
liggen in het massagraf. In deze doodse stilte, met
slechts nu en dan het halfverstaanbare gemompel
van een man, die praat in zijn slaap, zit jij
je karabijn tegen je been, een pistool dat op scnerp
staat op je knie
( Je bent dezelfde, die vroeger
op een klein dorp ergens aan de Schelde woonde,
op kostschool was en de eerste avonden in de
eenzaamheid je heimweetranen zat weg te slik-

Bij H. M. Koningin
luliana op visite.
Aff aandag 17 Januari 1949 hfeeft H.M. Koningin
•LV-1 Juliana als Gastvrouwe op het Koninklijk
Paleis op de Dam te Amsterdam, niet minder
dan 94 jongens en meisjes ontvangen van 12 tot
18 jaar uit door de Stichting 1940—1945 verzorgde gezinnen. Deze jongelui waren in
Augustus 1948 uitgenodigd om tijdens het laatste
Kroningsspel in het Stadion te Amsterdam de
kroon te dragen tot binnen in het Stadion voor
de troon.

ïiHiliiB

Hef interieur van één der
grote kippenhokken, die de
KP naar het bos had overgebracht. De hier afgebeelde diende als verblijlplaats van de gevangenen,
waarvan er tenslotte een
40 waren.

'*S.^!%^M&$&mWZdf*

de minuten weg
Elf uur
Naast me staat
de lichtbak, een grote, electrische lantaarn.
Prits, die buiten de wacht overneemt en big is
uit deze slaapstank weg te kunnen, wijst waar
„ze" liggen: de twee SS.-ers en de derde, die ook
niet te vertrouwen is.
Zo nu en dan hef je de lichtbak en laat het schijnsel langzaam over de slapende mannen spelen.
Sommigen mompelen verward in hun droom,
anderen woelen onrustig
De SS.-ers liggen doodstil
slapen ze? Slapen
ze
? Ze zullen morgen sterven. Er zijn voor
hen niet zoveel uren meer over om te leven
Half twaalf
Je ziet jezelf ineens zitten.
Het is doodstil, je zit in de stilte.
Buiten zijn de geluiden van de wacht, een dubbelpost, soms zeggen ze een paar woorden tegen
■H^^^^^^M^^^

Mijn Nederland
O, Nederland, sta pal.
Wat oi er om'II val'
Den God van hoog hier boven.
Vergeet Dien nooit te loven.
Hij maakt U sterk en groot
En staat U bij in nood.
O. Nederland, wees fier.
Het steunen helpt geen zier:
Het kan Uw smart niet keeren.
Maar doet die slechts vermeêren.
Zoek heil en heul bij God,
Den Schepper van Uw lot.
O, Nederland, houd moed.
Het komt in 't eind al goed!
Slechts waarheid kan beklijven;
De leugen kan nooit blijven.
De liefde zal eens winnen.
En Godes rijk beginnen.
(Uit: Geuzenliedboek.

ken
Een keer toen je nog klein was, en ziek,
mocht je bij je moeder slapen
Was er ooit
één veiligheid als de hare? Ze streek met haar
hand over je haren
Er waa een dag dat de SD. voor de deur stond...
je kon niet meer terug, je wilde het ook niet
opgejaagd wild. En toch had je vroeger 'n vlieger en liet je schepen varen in een grote vijver...
Een troep SS.-ers bracht ergens een vrouw op.
Ze lachten, een bruut sloeg haar plotseling vlak
in haar gezicht. Ik vergat haar ogen niet. Uit
haar mond liep een dun, hulpeloos streepje bloed...
Zouden ze thuis al slapen? De huiskamer, dé
klank van de klok op de schoorsteen, de stap van
je vader die thuis kwam
Soms toen je klein
was, kon hij wit van woede worden
Misschien zag je nooit iemand terug
Je
moeder
De ene rechts zwaait plotseling met. zijn armen!
Ik hef de lantaarn hoger en grijp met m'n rechterhand het pistool. Hj) wil opstaan!
„Liegen bleiben!" Je schrikt van je eigen stem.
Hij mompelt iets
Liegen bleiben!!"
Is dit het sein voor de anderen?
Zes patronen, zes kansen...... „donderen we alle
handgranaten de keet in
" is de wacht nog
buiten ? De geribbelde greep van het pistool wordt
warm in je hand
waar wachten ze nog op?
Hij gaat weer liggen?.....
De volle patroontassen drukken op je heup
je gaat even verzitten. De vermoeidheid komt
loom en zwaar over je ogen
Opletten!!
Het is twaalf uur, nog een half uur binnen, dan
lost Luc af
Een krijgsgevangene begint zachtjes te lachen,
praat dan
het geluid wordt onduidelijk, een
verward gemompel dat wegsterft.
De minuten zijn eindeloos lang
je vecht tegen
de slaap en je ogen steken van het steeds oplettend kijken naar de slapers
Soms ritselt het
stro
de koppen worden onduidelijker, vervloeien in een mist
Uitkijken! Niet staren!!
Slapen de SS.-ers? Ze hebben nog een paar uur
te leven. Slapen ze
? Misschien wachten ze
tot het laatst van de nacht. Er zijn voor hen niet
zoveel uren meer over om te leven
„Dan zijn jullie morgen ook bg het executiepeloton
"
(Wordt vervolgd).

Door een betreurenswaardige samenloop van
omstandigheden heeft de Heer Carel Briels gemeend op het laatste moment deze jongelui, die
buiten het Stadion opgesteld stonden en een
zestal malen ernstig hadden gerepeteerd, te
moeten passeren. Na afloop van het Stadionspel
hoorden zij, dat de Koningin vertrokken was
en ook zij naar huis konden gaan. Begrijpelijkerwijs was de teleurstelling groot. Het Bestuur
van District Amsterdam klopte bij versohillende
instanties aan om tegen deze behandeling te
protesteren. Ook de pers bemoeide zich er mee,
maar, dank zij de Voorzitter van het Comité
Kroningsstad te Amsterdam, Jhr. Six van Hillegom, werd de aandacht van H.M. de Koningin
op dit feit gevestigd.
De Koningin was onmiddellijk bereid deze jongelui nog eens apart te ontvangen. Niemand
van hen had er meer op gerekend, dat dit zou
plaatsvinden, zodat het voor allen een grote
verrassing was toen zij enkele dagen voor de
grote dag bericht ontvingen, dat H.M. de
Koningin deze jongens en meisjes op het paleis
wilde ontvangen.
In grote spanning werd in het paleis een kwartiertje gewacht en, geheel onopgemerkt, stond
plotseling Z.K.H. Prins Bernhard temidden van
de jongens en meisjes. Z.K.H, werd aan enkele
Bestuursleden en de Directeur voorgesteld, onderhield zich even met enkele jongens en ineisj es, bewonderde het fraaie bouquet, dat de
Koningin zou worden aangeboden, maar moest
hierna helaas vertrekken. Enkele ogenblikken
later vond de eigenlijke ontvangst plaats in één
van de grote zalen boven in het paleis. Door
Jhr. Six van Hillegom en de Heer Teunissen
werd aan H.M. nog eens in het kort verteld, wat
het doel van het bezoek was, waarna alle gasten persoonlijk aan H.M. werden voorgesteld.
Nadat dit achter de rug was, vroeg de Koningin,
wie van de jongelui wel eens meer in het paleis
geweest was. Slechts 2 of 3 konden bevestigend
antwoorden. Hierop zei H.M.: „Wanneer een
gastvrouw visite heeft, is het de gewoonte, dat
zij aan haar gasten, als zij voor het eerst bij
haar komen, haar huis eens laat zien. Willen
jullie nu Mijn paleis eens zien?" Persoonlijk,
zonder verdere geleide, leidde H.M. de grote
groep jongens en meisjes rond door de prachtige zalen van het paleis. Zelf maakte Zij ze
opmerkzaam op de prachtige schilderijen, fraaie
meubels en het schitterend beeldhouwwerk. In
de grote zaal vroeg Zij: „Wie van jullie kan de
hoogte schatten"? Niemand slaagde er in. Tot
de Koningin vertelde, dat Zij het zelf vroeger
ook eens geprobeerd had en wel door eerst op
de Dam een balon te kopen, hieraan een heel
lange draad garen te bevestigen en deze balon
in de zaal op te laten. Door daarna de draad
te meten, had H.M. uitgerekend, toen Zij nog
Prinsesje was, dat deze zaal 28 meter hoog was.
Op zeer ongedwongen, vlotte en prettige wijze
onderhield de Koningin zich met verschillenden
van de jongens en meisjes, die zich spoedig
geheel op hun gemak voelden en allen grote
moeite deden, om toch vooral maar dicht bij
de Koningin te komen, wat wel eens aanleiding
gaf tot enig gedrang. Al te spoedig kwam het
einde aan dit buitengewone bezoek, dat nog
heel lang zal voortleven in de herinnering ^n
deze jongens en meisjes.

D

e toestand in de wereld is buitengeI woon ernstig en hij wordt met het
jaar ernstiger.
En het zorgwekkende is met name, dat men,
globaal gesproken, in het Westen die toestand niet doorziet, en dat het communisme
de mogelijkheden ervan uitmuntend doorziet. Het zal uit het volgende blijken, hoe
dit komt.
Wij hebben te doen met een wereld, waarin het ene deel (het Oosten) onrijp is en
het andere deel (het Westen) rot is. Deze
twee zijn in een intensief contact met elkaar.
Zo steekt de rotte appel de onrijpe aan.
voordat de laatste de kans heeft gaaf en
rijp te worden.

RON
voortdurend verder afbrokkelt, omdat 't niet
meer het eigene is, maar slechts dat, wat 't
vroeger aardig deed. 't Eigene wordt dan
hoe langer hoe meer de eigen lust en het
eigen belang; zo naderen we langzaam maar
zeker het levensniveau van het dierenrijk,
de moraal van het oerwoud: leven zonder
norm, lust zonder norm, macht zonder norm.
Wie zijn ogen en oren gebruikt, ziet 't en
hoort 't om zich heen.

S
Om onze situatie, om de situatie in de wereld te verstaan en te taxeren, moet men
de tactiek van het communisme begrijpen en moet men doorzien, wat daarachter
zit; en daartoe moet men het gebrek aan strategie onder de democratische volkeren (kortheidshalve verder het Westen te noemen) begrijpen en doorzien, wat
daarachter zit. Dat was het complex van problemen, waarop het betoog in ons
vorig artikel uitliep en waarmee we ons ditmaal en een volgend maal zullen bezighouden.

De oorzaak van het verrottingsproces in het
Westen is de openbare ontkerstening. Reeds
lange tijd, reeds honderden jaren zijn de
volkeren van het Westen, door het verlaten
van God, door het veronachtzamen van Zijn
dienst, bezig de grond van hun bestaan te
ondermijnen en de zin aan hun bestaan te
ontnemen. Dat proces is in de vorige eeuw
openbaar geworden onder de intellectuelen
en dat proces is in onze eeuw openbaar geworden onder de volksmassa's.
Wat voorheen verholen en steelsgewijze
geschiedde, wat toen, terwijl men de uiterlijke vormen in stand hield, nog slechts een
ontworteling van het hart was, dat is thans
een openbare belijdenis en openbare daad geworden. Men negeert het Woord des Heren, men heeft het offer van Christus niet
meer nodig, men loopt de kerk glimlachend
voorbij.
Als 't zover is, gaat 't hard met de verrotting. Dan wordt het huwelijk aangetast, dan
gaan de gezinsbanden verloren, dan worden
kinderen: stakkerds, keurig opgedirkte vagebonden, zonder stuur, zonder ontzag, zonder ideaal; dan gaat 't recht „struikelen op
de straat"; dan worden arbeidsverhoudingen
ontwricht; dan wordt de omgang voos, het
gesprek vies en het vermaak vuns; dan wordt
de kunst normloos. En dit alles geschiedt
thans met een snelheid, die verbijstferend is.
De karakteristiek van die toestand is: het
nihilisme, het leven en samenleven zonder
norm. Wat er dan nog fatsoenlijk in is, dat
is een restant van traditie; een restant, dat

er in het rayon Broekhuizen (L.) een Jodenjongetje zat ondergedoken, dat het om een of
andere onnaspeurlijke reden nodig vond om te
pas en (helaas vaker) te onpas te vertellen, dat
hij een Joodje was;
de LO. ter plaatse dit verdroot en hem na herhaalde waarschuwingen tenslotte een flink pak
slaag toediende;
dit niet de gewenste uitwerking bleek te hebben, daar hij nadien ging vertellen: „Ik ben een
Joodje, maar ik mag het niet vertellen, want
dan krijg ik een pak voor mijn broek."

Maar er is dit belangrijke verschil, dat zulks
natuur is voor de dierenwereld en perversiteit voor ons. Wij zijn tot dit niveau afgedaald, omdat grond en zin aan het bestaan
ontnomen zijn. Het is voor ons een terugval.
Waar men zich in dit verband in vergist, dat
is de buitengewone ontwikkeling van de cultuurbasis door de techniek. Zodoende ziet
men de normloosheid over het hoofd en zodoende verwacht men de redding van de Verhoging van het levenspeil. Men moet integendeel constateren, dat juist deze verhoging van het levenspeil het verrottingsproces
versnelt.
Kenmerk van deze situatie is, dat men de
eigen toestand en de toestand van het milieu niet meer doorziet, omdat men geen
maatstaf, geen norm meer heeft om hem aan
af te meten en omdat men er zich niet meer
voor interesseert: men wil leven, eten en genieten. En het is duidelijk dat men daardoor
ook geen plan, geen strategie heeft om de
ontwikkeling in een goede richtig om te buigen. Wel wil men het welvaartspeil verhogen, maar dat is', zoals gezegd, een zelfmoordplan, indien men het kwaad niet in de
.wortel aanpakt, in de ontkerstening.
Deze Westerse wereld is met haar verrottingsproces in aanraking met de nog
onrijpe Oosterse maatschappij. In plaats van
aldaar de ontwikkeling te leiden met christelijke beginselen, steekt men er de volkerenmassa's aan met de bederfbrengende bacil.
Men brengt ze welvaart, maar geen geloof.
Men verschaft ze de producten van een cultuur, waarin geen overtuiging en geen ideaal
meer leeft. Men licht ze voor in het nihilisme
met films en lectuur, die nagenoeg over de
gehele linie, van het kunstzinnige tot het
meest banale, producten zijn van verziekte en
vermolmde geesten. Een kind kan vatten,
wat daarvan terecht komt: Verderving van
het onrijpe.
Nergens heeft men beter door, wat men
kan bereiken met het verrotte Westen en
met het onrijpe Oosten dan in het communisme. Het kenmerk van het verrotte is, dat
zich daaruit het zinvolle en geschakeerde de
massa vormt en het kenmerk van het onrijpe
is, — indien de ontwikkeling juist is, dat
daar het nog ongedifferentieerde bezig is,
zich te vormen tot het zinvolle geschakeerde.
In beide situaties heeft men dus te doen met
een grote mate van gelijkvormigheid der
mensen en als een geheel gezien, met een
uniforme massa. Daar weet het communisme
raad mee.

L I K
De tactiek van het communisme is die van
de rattenvanger van Hameln: de fluit zo te
bespelen, dat de massa volgt: de ingeslapen
massa in het Westen, de ontwakende massa ^
in het Oosten.
Men behoeft er zich in het geheel niet over
te verbazen, dat het communisme meer vat
heeft op het Oosten, dan onze Westerse beschaving dat heeft. Dat ligt in de aard der
dingen. Het communisme tovert het Oosten
een ideaal voor en het Westen overstroomt
het Oosten met materiaal zónder ideaal. De
ontwakende massa heeft, evenals de ontwakende jeugd, slechts bijkomende belangstelling voor de welvaart, zij wil bezield worden door idealen.
De vraag is echter, met welk thema van
idealen de communistische fluitspeler de
massa lokt. Want men kan lokken met echte
idealen en met schijn-idealen, met mythen.
Daarop zullen we een volgend maal ingaan
en dan zullen we tevens gelegenheid hebben
de balans van onze Rondblik op te maken.
H. v. R.

BLCBBËB
Dit is de titel van een boek, dat geschreven is door onze medewerker J. W.
Hofwijk. Het handelt over het leven van
onze mannen in de tropen.
Het ligt in ons voornemen, in de volgende
uitgave van ons blad, over dit boek een
recensie te plaatsen.
We vonden in dit nummer echter reeds
gelegenheid, een klein citaat er uit over
te nemen. Het is de moeite van het lezen
waard.

Y\e pater van I—3 R.I. had op een gegeven
■^moment uit Batavia kerkboeken voor de
jongens gekregen en deelde deze aan al ^'n
ruige parochianen zo enthousiast uit, dat ie de
volgende dag geen kerkboek meer over had.
Gratis natuurlijk.
De dag daarop kwam er een schrijven uit
Batavia: „Separaat, hiermee doe ik U toekomen
zo én zoveel kerkboekjes a .... en toen dacht
ik da'k 'n beroerte kreeg.... a ƒ 0.80 per stuk.
Het bedrag liep in de honderden.
De volgende Zondag hield de Pater een preek;
een rare preek, maar wanneer U zoveel soldatenpreken hebt gehoord als ik, knippert U niet
gauw meer met Uw ogen.
Hij vertelde van de anti-vloekclub van een
Engelse aalmoezenier, die voor elke vloek twee
shilling boete voorstelde.
„Bij mij," zei Pater Witte, „vloekt men niet
'voor twee shilling,- niet voor één shilling, zelfs
niet voor een gulden.... En óók voor geen
tachtig cent, geen vijftig, geen veertig, geen
dertig.... bij mij vloekt men voor één kwartje.
Tqen ging de collecteschaal rond en er was
een tent, die er een rijksdaalder oplegde en
van de Pater twee kwartjes terug wou hebben.
Aangezien er allemaal „groot" geld oplag, kon
de Pater niet teruggeven.
„Wil jij voor, mij mee betalen!" vroeg hij, „ik
heb ook twee kwartjes schuld
"
De hele kerk lachte
„Wanneer gaan we naar huis, Pater?"
Diezelfde» Pater antwoordde toen: „'t Is vervroegd, we gaan nou gisteren!"

in memoRiam

w. emmens
23 Oef. 1890 te Nieuwolda.
8 Maart 1945 te Apeldoorn.
Beroep: beschuitbakker.
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ö. van ekelenBURQ

c. v&n wiecen

Geb. 20 Nov. 1924 te Emmen
Overl. 13 Juli 1945 te Lunenborg

schoher.

Geb. 24 Mrt. 1917 te Vlaardingen.
Overl. 11 Mei 1945 te Neustadt.
Beroep: zendeling-leraar.

C. OORlOQ

Geb. 1 Juni 1911 te 's-Gravenhage.
Overl. 24 Juni 1945 te Brussel.
Beroep: controleur R. v. Arbeid.

Dit is het vervolg van een herdenkingsartikel over de gevallenen van het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam, dat in de
strijd van het verzet zo een hoge tol heeft moeten betalen.'
In onze uitgave van de vorige week, werd het eerste gedeelte
opgenomen.

'RJf aar de anderen zetten door. Naast al zijn andere
werkzaamheden richtte Dirk van Ekelenburg het
Drentse illegale weekblad Luctor et Emergo op, dat
al spoedig in wijde omtrek een goede naam kreeg en
op grote schaal werd verspreid. Grote plannen stonden op stapel, o.a. betreffende samenwerking met de
Friese Koerier en vooral ook de stichting van een
filiaal-drukkerij te Assen, waarvoor in het bijzonder
de enthousiaste Bosman voorbereidingen trof.
Het is helaas zo ver niet meer gekomen. De donkerste
dag in de geschiedenis van het verzet te Nieuw-Amsterdam was nabij. In Januari 1945 werd de plaatselijke BS. opgerold en moest de uitgave van Luctor et
Emergo worden gestaakt. Later is het werk door anderen voortgezet, doch de stichter en eerste hoofdredacteur was in gevangenschap gevoerd. Wij zijn nog
in het bezit van een verklaring, na de bevrijding door
het Militair Gezag afgegeven, waarin de rechten van
Van Ekelenburg op de uitgave van een gelijknamig
blad worden erkend. Hij zal er helaas nimmer gebruik
van kunnen maken, maar de herinnering aan deze
warmvoelende, fijnzinnige, rechtschapen man zal ons
altijd bijblijven.
Vóór Van Ekelenburg waren reeds Bosman en Oorlog
gearresteerd. Toen de landwacht voor de eerste maal
ten huize van Bosman verscheen, was hij zelf niet
thuis, doch een andere onderduiker, Cornelis van
Wieren, zoon van de drukker van Luctor et Emergo,
werd gevangen genomen en naar een Duits concentratiekamp gebracht. Na de bevrijding bleek hij nog
in leven te zijn en vol spanning wachtte de familie
op zijn thuiskomst.... Tenslotte kwam de droeve
tijding,, dat hij plotseling aan de gevolgen van een
ernstige ziekte was overleden. Ook hij liet zijn jeugdig leven als gevolg van het verzet.
Bosman nam zijn intrek bij een vriend, doch enige
dagen later werd diens huis door de landwacht omsingeld. Een daar tevens aanwezige KP-er uit Hoogeveen wist nog te ontkomen, doch Bosman werd gevangen genomen en later naar Neuengamme gebrachiL
Hij overleefde de gruwelijke ontberingen-in dit kamp,
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Geb. 8 Mrt. 1918 te Winschoten.
Overl. 13 ]uli 1945 te Groningen.
Beroep: agent van politie.

maar was zodanig verzwakt, dat hij na de bevrijding
op.de terugweg te Brussel overleed, een verpletterende dag voor zijn vrouw en vrienden, die in Brussel
kwamen om hem af te halen.
Korte tijd na Bosman vielen ook Cornelis Oorlog,
sectie-commandant der BS. en de Plaatselijk Commandant Emmens de SD. in handen. Oorlog, de
stoere, betrouwbare politieman, werd eveneens naar
Neuengamme gevoerd. Hij kwam als enige der NieuwAmsterdamse verzetsmensen, levend uit het kamp
terug, doch was zodanig mishandeld en uitgehongerd,
dat hij na enige weken in het noodziekenhuis te Groningen overleed. Zijn vrouw en zijn enig kind,' geboren na zijn wegvoering, heeft hij nog mogen zien, doch
alleen om op deze aarde afscheid te nemen voor altijd.
Toen het onheil te Nieuw-Amsterdam losbrak was
Van Ekelenburg gevlucht naar Schoonoord, waar hij
op de Stichting Ellertsveld onderdook. Ook hier echter kwam na enige weken de landwacht en arresteerde hem. Via Assen werd ook hij naar Neuengamme
gebracht. Op 11 Mei 1945 overleed hij in een ziekenhuis te Neustadt bij Lübeck. Zijn heengaan bracht een
grote leegte in zijn gezin en vriendenkring.
Op 10 Januari 1945, 's avonds half negen, was ook
Commandant Emmens door de landwacht\ gearresteerd. Hij werd meegenomen naar het Landwachthuis te Emmen, waar hij mishandeld werd en vervolgens overgebracht naar het Huis van Bewaring te
Assen. In de nacht van 7 op 8 Maart werd hij met
vele anderen naar de Woeste Hoeve gevoerd en in
de vroege morgen van 8 Maart gefusilleerd.
Dat was het einde van de man, die met recht de leider van de plaatselijke illegaliteit mocht worden genoemd, wiens gulle hartelijkheid en blijmoedig vertrouwen zijn medewerkers steeds weer opbeurden en
inspireerden, hoe donker ook de toekomst scheen. Hij
en acht van zijn vrienden en medewerkers zijn niet
meer.
Het zwaar getroffen Nieuw-Amsterdam brengt hun
eerbiedig hulde en bewaart in ere hun nagedachtenis.
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AU U op Uw reis naar Twente Uw vrouw meeneemt, vindt zij het juiste comfort in Badhotel
Boekelo „De zee op de heide". Tel. 217 en 283
(K. 5428). Beschaafde muziek tijdens het diner
en in de avonduren op Dinsdag. Woensdag. Donderdag en Zaterdag.
(Adv. Elsevier).
Op onze zwerftocht door de wereld waren we ook in
Boekelo. Helaas op een Vrijdag. Toen wisten we nog
niet, dat er alleen beschaafde muziek was op Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag. Maar nu
weten we het goed.

ZUIVERING
De onlangs overleden dichter Jan Prins heeft een zijner gedichten gewijd aan
de zuivering. Het is niet onmogelijk, dat m deze dichterlijke verbeelding enige
kritiek is uitgesproken, die ook bij anderen dan dichters leeft.

Ook bij de dieren wilde men gaan zuivren.
Was daar geen reden toe? Hoe menig beest
Was bij een gildelid niet kind aan huis geweest?
Was dat niet iets om van te huivren?
3
Mijnheer Kanarie had uit volle borst
Onder datzelfde dak zijn lied gezongen.
Daar in het allerminst niet toe gedwongen.
Hij is vehoord. Hij is geschorst.

Jongeman, 48 jaar, zoekt kennismaking met meisje
van ongeveer zelfde leeftijd.
Ziedaar een advertentie in een Nederlands weekblad. Je houdt je hart vast, zo'n jongen en zo'n
meisje, maar ja. je voelt je jong of niet. En als
je ouder wordt en gebrekkig, welnu, dan is het
tegenwoordig heel niet moeilijk om weer van elkaar
af te komen. Lees maar eens wat Mrs. Pfeiffer
bereikte:
„Mrs. Pfeiffer uit Texas", zo' schrijft „Herrijzend
Wieringermeerland", „kreeg haar eis tot echtscheiding toegewezen, toen zij aanvoerde dat haar echtgenoot bij ruzie's steeds zijn gehoorapparaat uitschakelde".

Een zeehond-kunstenaar wilde men straffen.
Omdat hij voortging, in de maat te blaffen.
Nadat voor het gedierte in water, woud en veld
Reeds een dressuurkamer was ingesteld.
Terwijl de snoek, de schelvis enzovoort
Hadden gezwelgen, zo 't behoort.
De zeehond sprak: „Maar die hielden hun monden.
Omdat ze, al ging 't om goud, niet anders konden.
Ten onrechte acht ik mij dan ook gestraft.
Zolang niet snoek of schelvis blaft".

Dus iets in de geest van de drie aapjes op m'n grootmoeders schoorsteenmantel: ..spreek, hoor en zie geen
kwaad". Wat leven we toch in een rare wereld. Vergeleken met die ..jongeman" en dat ..meisje" ben ik
nog een „snotneus", daarom durf ik maar heel bescheiden mijn mening te zeggen: „Ik vind het mensdom
zo droevig dwaas en zo onzinnig. En kinderen zeggen
de waarheid, beweert men....
Valthermond. Oud-muziekcorps nieuw leven ingeblazen. Het vroegere muziekcorps „Soli Deo
Gloria" alhier, dat na een 15-jarig bestaan in 1929
moest worden ontbonden, is thans opnieuw opgericht.
(De Noore Ooster).
Wat een longen!
Pffff...... Wat een adem zal
daarvoor nodig geweest zijn. Wij hebben altijd diep
respect voor de man, die met bolle wangen óp één
grote hoorn blaast, maar de man die een heel muziekcorps nieuw leven inblaast, verdient een standbeeld.
Ia Valthermond!
Het ongeval, dat twee Leidse jongens het leven
kostte ten gevolge van spel met een geladen mortier
granaat, en de dringende oproep van de politie,
hebben tot resultaat gehad, dat binnen enkele uren
op het politiebureau te Leiden werden ingeleverd:
een pantservuist, twee vliegtuigbommen en drie
luchtafweergranaten.
Twee jongens kwamen een vliegtuigbom inleveren, die naar alle waarschijnlijkheid nog geladen
was. Zij plachten hiermee een soort kegelspel te
bedrijven. Een andere jongen kwam aanzeulen met
een granaat van ongeveer 40 cm lengte, met de
laconieke boodschap: „Wilt u 'm even demonteren? Wanneer kan ik 'm terughalen, want m'n
vader wil er een bloemenvaas van maken".
(Dagbladpers).
Hoe zalig als de jongenskiel nog om de schouders
glijdt.

•
Het uitstalraam van een dames-modemagazijn op
het Vaclavaskeplein in Praag heeft aan de voorbijgangers ironisch gelach ontlokt. De etaleur, die
bezig was de uitstalling te veranderen en de biljetten voor het vijfjarenplan, die gedurende de
feestdagen in alle winkels te zien waren te verwijderen, was met een nieuwe etalage niet verder
gekomen dan het neerzetten van een mannequin,
die alleen een hoed droeg.
Was het toeval? De naakte wassen pop, die daar
enige tijd op haar eentje stond, wees naar een
biljet, waarop te lezen was: „Wij vorderen met
het vijfjarenplan."
(Pers Ass.).
Dat is ons, eerlijk gezegd, niet tegengevallen. — Wat?
— Dat die juffrouw nog een hoed ophad. Die gaat er
ook wel af.

Een hond had bij zo een het erf bewaakt,
Om roof en inbraak te verhindren,
En deel genomen aan de spelen van de kindren.
Men riep hem voor. Hij is gestaakt.
4
Voldoende fierheid had een paard ontbroken.
Instede, dat het onder was gedoken,
Had het een fouten inboedel verhuisd.
Die houding achtte men niet juist.
Voor zeven maanden is het recht
Te hinniken dat paard ontzegd.

(Uit: -Maatschappij-Belangen", December I94fl

TOEA

ZUST

jP\eze naam wordt al sinds maanden door een zuster van het Indonesische Rode Kruis gedragen.
is Ze vindt het zelf helemaal niet vreemd, dat men haar „Mijnheer de Zuster" noemt. Ze heeft de
naam als iets heel gewoons aanvaard. Als de zoveelste gekke naam, die de militairen aan .hun
vrienden geven.
Voor degeen die de zuster evenwel voor het eerst met toean hoort aanspreken, is het een beetje
vreemd. Nog merkwaardiger wordt het, als hij verneemt, dat de toean zuster zelf niet weet hoe ze
die naam heeft gekregen of wat de oorzaak er voor is. „Dat moet U maar aan de jongens vragen"
verklaart ze, „die hebben mij ermee opgeknapt. Ze zullen zelf wel weten waarom." Eerst vermoedt
U natuurlijk dat ze het dankt aan haar fors voorkomen, dan aan het vermoeden, dat ze haar op
heur tanden heeft, of alleen maar grote voeten heeft. Maar dat gaat absoluut niet op, want er zullen
weinig vrouwen vrouwelijker zijn, dan onze toean Zuster. Ze gaat altijd keurig gekleed, zelfs niet
in een camouflagepak, dat toch de gemakkelijkste kledij is, als je zoals toean zuster dag in dag uit
door het terrein moet trekken.
Neen, met die naam is het eigenlijk een raadsel. De zuster vindt het helemaal niet erg, dat ze dat
idiote praedicaat heeft gekregen. Ze is er zelfs een heel klein beetje trots op, want ze vermoedt,
dat ze de enige is, met zo'n gekke bijnaam. „Het is immers net zoiets als Juffrouw soldaat"
vraagt ze. Nee voor zichzelf vindt ze het helemaal niet erg. Als ze maar niet achter haar rug
kletsen. Daar houdt ze niet van. „Recht door zee", is haar devies en dat zegt ze ook tegen de
soldaten, toen ze haar vroegen of ze nu werkelijk geen gewapende geleide mee wilde hebben op
naar tochten door de dessa's.
Zo is de toean zuster nu eenmaal, maar de oorzaak van haar bijnaam moet ergens anders gezocht
worden.
Ze"dankt het aan de soldaten, aan de dessa-lui en — al ontkent ze het ten stelligste — voor het
, grootste deel aan zichzelf. Luister maar. De soldaten zeggen het zo:
„Kijk, de zuster is in de eerste plaats een HEER! Ze heeft ongetwijfeld mannenmoed, maar een
man is ze niet, want dan zou ze moeten ketteren en dat doet ze nooit. Ze is dus heer."
De Javanen geven U de volgende verklaring:
„Onze vrouwen hebben niet veel te vertellen. De man is nu eenmaal een voornaam persoon, die door
de vrouw geëerbiedigd moet worden. Het is bij ons haast nooit voorgekomen, dat wij een vrouw
boven ons zelf aanstelden. Dat gihg nu eenmaal niet. Een enkele maal kwam het voor, maar over
het algemeen blijft de vrouw, de persoon, die thuis op haar man blijft wachten als hij aan het
werk is. Maar deze zuster is niet zo. Ze staat in ontwikkeling en karakter ver boven vele mannen
uit onze dessa. Nu konden we haar wel „nonna besar" (grote vrouw) noemen, maar dan zou ze twee
namen krijgen, want de militairen hadden haar al toean genoemd. Toen hebben wij hun voorbeeld
maar gevolgd en ook „toean" gezegd
".
Ziet daar hebt U de verklaring. Toen ik dat allemaal hoorde, besloot ik erover te schrijven en dat
te verluchten met foto's. Maar toen liet de zuster haar toeannelijke kant zien en verbood het me.
Ik mocht gerust het Rode Kruis noemen, maar niet haar naam en haar portret
Ze was toch
maar gewoon „één uit velen"?
Toen schreef ik maar in mijn notitieboekje de derde reden voor de naam „Toean Zuster"....
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Dit is het waar de jeugd om vraagt
Zo, nu weten we tenminste, welke doeleinden al die mensen hebben, die gewezen hebben op de gevaren, welke de
beeldroman in zich bergt. En we mogen
wel heel dankbaar zijn, dat er nog lieden
bestaan — en het ook durven schrijven — die
al dat gedoe doorzien. De ellende zou niet te
overzien zijn, als er maatregelen kwamen, die
een einde maakten aan dergelijke kwalijkriekende lectuur. Waar zou onze democratische
vrijheid van drukpers en meningsuiting blijven?
Alsof het democratisch zou zijn zedenbedervende uitgaven maar rustig te laten doorgaan?
Alsof de ware vrijheid hierin gelegen is, dat
men het kwade een evengrote kans geeft als
het goede. Alsof men uit angst voor te diep
ingrijpen elke inperking van de vrijheid maar
moet afwijzen.
De schrijver voert het pleit voor een voorlichting, die appelleert aan de beste en gaafste kanten van de mens. Daarvoor is nodig het aankweken van zedelijke en geestelijke zindelijkheid.
Dat is inderdaad een belangrijk punt. Maar
daarmee zijn we er toch niet. De stelling, dat
de bouw van scholen tot de afbraak der gevangenissen zou leiden is nog nooit bewezen.
Integendeel. Telkens weer is gebleken, dat de
boze lusten van de mens de overhand behielden. Daartegen blijft strijd geboden. Maar een
dergelijke strijd kan nooit gevoerd worden
door de goede en kwade krachten gelijke kansen te geven. Het geneigd zijn tot alle kwaad
blijft in elke mensenziel aanwezig. Een appèl
op het beste en gaafste in de mens kan nuttig
en nodig zijn, maar waarachtige zelfkennis zal
de noodzakelijkheid erkennen van het opwerpen van dammen, die de invloed van het kwade
zoveel mogelijk tegengaan. Daarvoor hebben
wij een Overheid, die als dienaresse Gods verbodsbepalingen in het leven roept en op de
naèeving daarvan toeziet. Daarvoor dient de
ouderlijke macht al evenzeer. En eerst in die
gebondenheid is ware vrijheid mogelijk.
Natuurlijk is het niet zo, dat film en beeldroman de hoofdoorzaken zijn van de na-oorlogse
jeugdcriminaliteit. En als „Ons Baken" toornt
tegen de bestrijders van de beeldroman, omdat
zij de oorzaken van de jeugdcriminaliteit niet
allereerst zoekt in de oorlogsjaren, die een ontzaglijk moreel bederf met _ich brachten, dan
bedrijft de schrijver zelf Don Quichotterie,
want niemand zal dat ontkennen. Maar de
oorlogsjaren zijn voorbij en ze hebben hun
funeste uitwerking gehad.
Het gaat er nu alleen om die funeste gevolgen
zoveel mogelijk op te vangen, om verkeerd gerichte belangstelling weer in goede banen te
leiden. En dan kunnen er maatregelen nodig
zijn om verkeerde lectuur uit te bannen en
goede lectuur een betere kans te bieden. Dan
kunnen er maatregelen nodig zijn om bepaalde films té weren en de goede film^te beschermen. Want niemand zal zo naief zijn tê veronderstellen, dat een uitgever van slechte lectuur, die goede zaken maakt, uit pure mensenliefde zijn bedrijf zal staken. Hij zal integendeel
van kwaad tot erger geraken. En het gros
van de bioscoop-exploitanten gaat geen goede,
culturele films draaien voor half-volle zalen
als de gore rolprenten hun stampvolle zalen
en volle kasregisters brengen. ■Deze lieden moeten we eenvoudig de kans niet
geven.
Wie in onze democratische samenleving bang
is voor controle-organen, alsof ze- de vrijheid

V
De talrijke heschouwingen van de laatste weken over het gevaar van de beeldroman
hebben wel aangetoond, dat de gevaren van deze lectuur voor onze opgroeiende jeugd
niet moeten worden onderschat. Merkwaardigerwijs is deze actie door een blad van de
oud-illegaliteit, „Ons Baken-Op Korte Golf", gekenschetst als „een tam-tam, die veeleer de indruk maakt alleen maar bedoeld te zijn om een stemming te wekken, waarbij
men, doordat men de bevolking de stuipen op het lijf heeft gejaagd, er gemakkelijker in
kan slagen de censuur op de film te verscherpen, de uitleenbibltothefcen en de uitgevers
onder het juk van de censuur te brengen en aldus een bijdrage te leveren voor de
aantasting van de democratische vrijheid van drukpers en meningsuiting".

^
wel eens om zeep zouden kunnen helpen, die
slaat de democratie toch niet erg hoog aan.
Die heeft er niet alleen weinig vertrouwen in,
hij heeft ook geen inzicht in wat ware democratie is.
Dan is het ook niet democratisch om bepaalde
elementen uit een vereniging te weren. Dap.
moet men liever trachten door appèl op het
beste en gaafste in deze mensen zé tot beter
inzicht te brengen. Men accepteert zulke lieden
eerst dan, wanneer dat beter inzicht er is.
Wie redeneert als „Ons Baken" moet ook de
pornografie maar vrij spel laten, in de hoop,
dat de mode-bladen het op de duur toch wel
zullen winnen.
Waarom hield „Ons Baken" zich nu bezig met
het vraagstuk van de beeldroman? Omdat,
zo zegt het blad, ook in onze kringen nog maar
al te veel de neiging bestaat tot romantisering
van vele — helaas in de oorlog zo noodzakelijke — daden.
Dus daar wringt de schoen.
En ook' hierin kunnen wij het helaas niet met
de schrijver eens zijn. Wij staan er diametraal
tegenover. Inderdaad zijn er in de strijd op
leven en dood met de vijand noodzakelijke
daden geweest, die men niet in de finesses beschrijft. Maar dat er een neiging is deze daden
te romantiseren, daarvan hebben wij nog nooit
iets gemerkt. Ónze ervaring is, dat mensen,
die voor de droeve noodzakelijkheid kwamen,
zulke daden te volvoeren, daarover ongaarne
spreken. Sterker zelfs, zij zijn daardoor dikwijls
zelfs zo geschokt, dat hun geestelijk evenwicht
er ernstig onder leed. Maar het aantal daden
uit de oorlogsjaren, waarover we liever zwijgen, is verdwijnend klein in vergelijking met zo
ontzaglijk veel, waarin de edelste motieven een
rol speelden.
Wanneer onze jeugd behoefte heeft aan helden,
die zij kan vereren — en ieder weet, dat de
jeugd die behoefte heeft — dan ligt juist in deze
tijd een zo rijke bron voor goede jeugdlectuur,
dat het misdadig zou zijn, deze voor de jeugd
af te sluiten. Er is in ons blad reeds eerder
daarop gewezen. En wij hebben ook getracht
door de verhalen in ons blad daarvoor stof bijeen te brengen. Onze mening is, dat dit niet
genoeg kan gebeuren. Wanneer dit geschiedt op
verantwoorde wijze, behoeft men geen vrees te
koesteren, dat de jeugd in verleiding wordt
gebracht revolverhelden te gaan verafgoden.
Want, al gebruikten wij het vuurwapen in de
strijd voor, vrijheid en recht, daarmede wordt
men nog geen revolverheld.
Heel het artikel in „Ons Baken" is een verkapte
reclame voor het anti-militairisme, voor het
gebroken geweertje, al zegt de schrijver uit-

drukkelijk, dat hij anderen zijn mening niet wil
opdringen. Maar alle voorbeelden uit het arsenaal van de anti-militairisten van voor de oorlog komen er toch maar aan te pas. Langzaam
maar zeker komt het schuitje der geweldloosheid, dat na de eerste wereldoorlog zo droevig
schipbreuk leed en toch een baken in zee moest
zijn, weer op gang. De bemanning, die het toen
hals over £op verliet, heeft zich weer ingescheept en wil blijkbaar proberen met dit lekke
gevalletje door de hevige branding van deze naoorlogse dagen weer zee te kiezen. En dan wil
men blijkbaar nog nieuwe krachten werven om
de bemanning aan te vullen uit de kringen der
oud-illegalen.
Is er een tweede schipbreuk nodig voor men tot
ander inzicht komt?
Het artikel eindigt aldus: „Wij spreken zo
vaak, dat onze doden niet voor niets gevallen
mogen zijn. Wil dit niet een fraze bij plechtigheden zijn, wel, dan dient men toestanden te
realiseren, die in overeenstemming zijn met het
beste, wat zij gehoopt en gewenst hebben. Zou
het iets anders kunnen zijn dan een geestelijk
en moreel gezond volk, een geestelijk en moreel
gezonde jeugd?"
Inderdaad. Dat hebben zij gewenst. Daarvoor
hebben zij gestreden. En daarom mogen we niet
verdonkeremanen wat zij gedaan hebben. Daarom moeten we «ok niet bang zijn erop te wijzen,
dat ze ook met de revolver in de vuist gestreden hebben. Dat ze nooit de weerloosheid gepredikt hebben, maar de grimmige strijd in al
zijn consequenties aanvaardden. Dat men het
barbaars geweld niet kan keren met de leer der
geweldloosheid, om dan dankbaar de vruchten
te consumeren, welke de strijd door anderen
gestreden ons in de schoot deed vallen. Dat is
verraad tegenover de millioenen doden die er
vielen in de strijd voor onze vrijheid.
De beeldroman schept een heldendom, waarop
onze jeugd zich niet mag oriënteren. Daarom
is de strijd daartegen geboden.
Vraagt die jeugd z'n helden?
Ze zijn er. Bij tientallen.
Aan ons de taak die helden voor hen te doen
leven, ook al zijn ze gestorven. Nooit heeft onze
vaderlandse geschiedenis sterker tot ons gesproken dan juist in de bezettingsjaren. De tijd
zal komen, dat de jeugd van nu de geschiedenis
zal moeten kennen van de helden uit de jaren
1940—1945. Aan ons de taak hun die geschiedenis te vertellen, zo, dat ze er kracht uit kunnen putten, wanneer van hen gevraagd zal
worden te handelen zoals zij eenmaal deden.
Eerst dan zal hun offer in waarheid niet tevergeefs zijn geweest.
■
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Iedere Engelsman moest op zijn minst eens per 25
maaltijden op zijn kleren of het vloerkleed. Het
afgelopen jaar hebben de inrichtingen voor chemisch reinigen 5000 ton vuil uit de kleren der
Engelsen gehaald. Een herencostuum bevat na een
hall jaar gedragen te zijn gemiddeld ongeveer 100,
een japon van 30 tot 60 gram vuil, aldus de chemische reinigers in Engeland,
(Pers Ass.).
Geen wonder, dat de voedselrantsoenen in Engeland
nog altijd aan de krappe kant zijn. Als de heren het
er toch maar langs hun kouwe kleren laten afglijden
heeft verhoging geen zin. Maar, apropos, waar blijft
die 5000 ton eten, die de heren chemici er weer uithalen?

♦

Maar is hei nu niet de plicht van De Waarheid
om de lezers attent te maken op de schunnige
wijze waarop vele zaken De Waarheid met advertenties boycotten. En is het niet de plicht van
de lezers, om niet meer in die zaken te kopen, die
in feite hun o/fers de kracht ontnemen?
Ik roep de arbeiders op. niet meer te kopen in die
zaken, welke De Waarheid met hun advertenties
negeren, opdat zij zullen merken wat de kracht
der arbeiders waard is.
(Ingezonden stuk in De Waarheid).
Als de inzender zijn zin krijgt gaan binnenkort alle
communisten in hongerstaking, want het aantal levensmiddelenzaken, dat in „De Waarheid" adverteert is
z* gering, dat ze niet bij machte zullen zijn de communistische magen te vullen. Dan ziet het er niet best
uit met de vrienden van De Waarheid.

*
Twee Duitse professoren, Richard Kuhn en Adolf
Butenandt, die in 1939 de Nobelprijs voor chemie
op bevel van Hitler weigerden te aanvaarden,
hebben onlangs om hun 100.000 gulden gevraagd.
Hun verzoek is niet ingewilligd. Zij krijgen een
gouden medaille en een diploma.
(Algem. Dagblad).
Blijkbaar waren ze er niet helemaal gerust op, dat de
Führer het niet meer zou merken, dat f e ongehoorzaam waren. Ze hebben de kat eerst een paar jaar
uit de boom gekeken. Maar nu zitten Richard en Adolf
er naast.

*

De Japanse stad Nagasaki, — in de oorlog door
een atoombom getroffen, — is een anti-ratten-actie
begonnen. De burgemeester heeft 30 gevangen ratten metalen halsbandjes omgedaan en ze met enige
plechtigheid losgelaten. Wie zon rat vangt krijgt
1000 Yen. Voor iedere rat zonder halsband krijgt
men een loterijbriefje waarmee 500 Yen kan worden gewonnen.
(Nieuw-Nederland).
Als dat niet helpt, helpt niets meer. En waarom zouden we het bij de ratten laten? Er is meer ongedierte,
dat we graag kwijt willen. Gemeentebesturen met
vooruitziende blik dienen zich nu reeds toe te leggen
op de vorming van een reserve aan springertjes, met
halsbandje natuurlijk, opdat wij straks ter jacht kunr
ncn gaan. Welke burgervader geeft het voorbeeld?

Verdeel en heers
„Waar wij tegen op willen komen" — aldus
lezen wij in een Waarheidsartikel over Kardinaal Mindszenty — „is de bewering, dat het
proces tegen de Hongaarse kardinaal zou betekenen dat de Hongaarse communisten het
geloof vervolgen zouden.
Dat is volkomen onwaar.
Er bestaat in Hongarije geen geloofsvervolging. De volks-democratische regering heeft
integendeel niets^ nagelaten om goede betrekkingen tussen dé democratische staat en de
kerken tot stand te brengen. Zij is daarbij de
kerken tot het uiterste tegemoet gekomen. Zowel de Protestantse Kerk, als andere kerken,
hebben de uitgestoken hand aanvaard en zij
leven in goede verstandhouding met de volksdemocratische staat, die de yitoefening van de
godsdiensten geen haar breed in de weg legt.
Alleen de hoge Rooms-katholieke geestelijkheid weigerde".
— Aldus tracht „De Waarheid" verdeeldheid
onder de Christenen te zaaien en een voedingsbodem te leggen voor geloofsvervolging
in Nederland.

WEI?

Cynische brutaliteit
„De Waarheid" vertelt ons in een artikel
„Partij-principe, voornaamste beginsel bij elke
wetenschap", met cynische brutaliteit, dat een
„zuivering" heeft plaats gehad in het presidium van de Academie van Wetenschappen
en het Bureau van het Biologisch Departement
van de U.S.S.R.
Deze instituten — aldus „De Waarheid" —
hebben vergeten, dat het partij-principe het
voornaamste beginsel bij elke wetenschap is:
„Zij beperkten zich tot een houding van politieke onverschilligheid en „objectiviteit". De,
Academie van Wetenschappen vergat de instructie van Lenin, dat „partij kiezen" onverbrekelijk verbonden is met het materialisme
en dat materialisme, welke verschijnselen ook
worden beschouwd, zich openlijk en direct
moet stellen op het standpunt van een bepaalde maatschappelijke groep".
De communisten weten dat er in de wereld
geen wetenschap kan bestaan, die los staat van
de politiek.
De objectiviteit van de Sowjet-geleerden bestaat daarin, dat zij hun wetenschappelijk
werk beschouwen uit het gezichtspunt van het
belang van het volk, dat strijdt voor de zaak
van het communisme, en dat zij de wetenschap maken tot een zaak van het volk zelf.
Zij kiezen dus bewust partij en zij kiezen het
volk.
De Communistische Partij gaf nieuwe inspira^tie aan de Sowjetgeleerden door er op te wijzen, dat het leiderschap op wetenschappelijk
gebied niet tot de biologie beperkt mag blijven, maar behaald moet worden op alle andere
gebieden van wetenschappelijke activiteit.
De Partij gaf daarbij nogmaals en uitdrukkelijk als richtlijn aan, dat eerst en vooral het
Leninistisch-Stalinistisch principe van het
„partij-kiezen" zorgvuldig en voortdurend uitgedragen moet worden op alle gebieden van
de wetenschap, dat „politieke onverschilligheid" en de zogenaamde objectiviteit de progressieve wetenschap doodt en schade berokkent aan de belangen van de Sowj et-volkeren.

Een gezellige avond
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Traditiegetrouw heeft de Stichting KP.-Utrecht tl
(stad) ook dit jaar een avondje aangeboden, in it
het bijzonder aan de nagelaten verwanten van S
onze gesneuvelde vrienden, daarnaast ook aan E
haar medewerkers en enkele genodigden.
g
De organisatoren van deze avond hebben niet §
alleen een gezellige avond aangekondigd (voor 9
dit initiatief reeds onze lof!) maar ze zijn er ook 5
in geslaagd een echt gezellige avond aan te \
bieden.
De Utrechtse KP.-ers hebben begrepen, dat het §
geheim van het welslagen van een dergelijke B
avond, gelegen is in twee belangrijke factoren. 2
Men dient zich zorgvuldig voor te bereiden en §
men moet een rustig en beschaafd programma 0
aanbieden. En in dit opzicht kunnen we de or- 8
ganisatoren en medewerkers alle hulde brengen. §
De verzorging maakte een uitstekende indruk, de Jj
sfeer was prima, het programma verliep ordelijk, g
kortom: de avond is in elk opzicht geslaagd te §
noemen.
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„De Zwerver" is geen dagblad en daarom achten wij een uitvoerig verslag van hetgeen geboden werd, overbodig.
Goede muziek van het Utrechtse Amusementsorkest „Amicitia", een aardig toneelstukje, uitgevoerd door een toneelgroep van de Middenstandsbedrijfsvereniging, uitstekende declamatie
door Mevrouw Zaadnoordijk en — we genieten
er nog van na — een goochelaar, die zelfs een
„all round" politieman zijn zakken leegrolde
(arme Bas!) en een populaire KP.-er uit onze
kring, moest betrappen op diefstal van een horloge (wie had dat van Wes gedacht?). Dit was
in grote trekken, het programma van deze avond.
Gecombineerd met een langdurige pauze, waarin
ruimschoots gelegenheid bestond om oude vrienden (en vriendinnen!) de hand te drukken,
vormde de uitstekende avond een goed geheel,
De Utrechtse KP. kan met voldoening terugzien op een alleszins geslaagde reünie.
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We kunnen het organiseren van een dergelijke
avond aan allen, die het verlangen hebben hun
vrienden uit de bezettingstijd nog eens te ontmoeten, warm aanbevelen. Een hoogst belangrijke factor is hierbij, dat zodoende de verwanten der gesneuvelden er temeer een bewijs
in kunnen zien, dat ze niet worden vergeten en
dat ze één geheel blijven vormen met allen,
die in de bezettingstijd hun krachten gaven
aan de gemeenschappelijke strijd voor vrijheid
en onafhankelijkheid van ons vaderland.
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DE WAARHEID:
„Het imperialisme in Oost-Azië stort ineen.
Generaal Spoor zal het niet meer kunnen tegenhouden, want Tsjang Kai Sjek heeft het reeds
verloren".
— Ik had vroeger, en nu nog, de gewoonte om
te zitten zwammen. M'n vader had dan zo'n fijn
gezegde: „Jongen, een hek is van ijzer en een
deur is ook van hout". Ik wist dan genoeg en
zweeg eerder. Mijnheer de Waarheidsredacteur,
U wordt toch niet nijdig als ik m'n vaders gezegde ook op U toepas?

A

INDIAANSE PUTSCH.
„De oude roem der roodhuiden", aldus lezen
wij in „Oost Brabant", „tracht in een of andere
nakomeling het bloed nog wel eens sneller te
doen jagen. Zo werd dezer dagen Soui, een
Indiaan uit de provincie Quebec, tot twee jaar
gevangenisstraf veroordeeld wegens samenzwering en aansporing tot opstand. De 44jarige Indiaan wilde „een Indiaanse nationale
regering van Noord-Amerika" vormen. Hij
zette de Indianen tot ongehoorzaamheid jegens
de „bleekgezichten" aan en had reeds enkele
portefeuilles van zijn toekomstig kabinet verkocht."
— Ter verduidelijking: de Indianen hebben
niet in Indië, maar in Amerika geleefd. Thans
zijn zij nagenoeg uitgeroeid.

„HET IJZEREN GORDIJN".
De Rijksfilmkeuring onder voorzitterschap
van een generaal heeft de film „Het IJzeren
Gordijn" voor openbare vertoning in ons land
verboden, daar de film propaganda maakt tegen een land, waarmee Nederland vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt, en men
vreest, dat de protesten van communistische
zijde tegen deze film zouden kunnen leiden
tot verstoring van de openbare orde.
De Vtienden van De Waarheid en van de
Sovjet-Unie in Nederland hebben dus voorlopig hun zin gekregen: hun dreigen alleen
was al voldoende om de vertoning in Nederland te verijdelen van een film, die zonneklaar
bewijst hoe geraffineerd de Russen hun bondgenoten bespionneren, hoe professoren in de
wiskunde en de atoomsplitsing, redacteuren,
parlementsleden, militairen,
bankbedienden
en departementsambtenaren tot landverraad
zijn gebracht.
— Angst is een slechte raadgeefster. Als
generaals wijken voor dreigementen, wordt
het tijd, dat de publieke opinie hen tot de orde
roept.

A

OOG OM OOG?
Bij een vertoning — ten bate van de nabestaanden der slachtoffers van het verzet —
van de film „De hel van Buchenwald" heeft
een lid van de propagandacommissie van het
Voormalig Verzet in Nederland voor een volle
zaal uitgeroepen, dat Nederland voorlopig
hulp moet weigeren aan Duitse vrouwen en
kinderen.
— Deze liefdeloosheid is beslist niet de juiste
manier om de slachtoffers van het verzet te
herdenken. De nagedachtenis van hen, die gestorven zijn met de gedachte aan God en in
dienst van hun evenmens, is niet te rijmen
met dergelijke wraakgevoelens ten opzichte
van vrouwen en kinderen.

A

HET SCHANDELIJKSTE CONTRACT,
OOIT GESLOTEN.
Dorothy Thompson eist in de „Evening Star",
een te Washington verschijnend blad, dat het
Amerikaanse Congres een onderzoek zal instellen naar het contract, dat Matthew Fox uit
New York uiet Djokja heeft gesloten.
„Of deze overeenkomst door de volksvertegenwoordiging van de republiek is goedgekeurd,
is mij onbekend", aldus Dörothy Thompson,
„maar de overeenkomst, die ik gezien heb, is
wellicht het schandelijkste contract, dat ooit
is opgesteld. Indien het zou worden uitgevoerd, zou het de gehele economie van Indonesië in handen brengen van een Amerikaanse
corporatie onder condities, welke het gehele
risico op de Indonesiërs leggen en een winst
van 7}/2 procent aan de Amerikaanse firma
verzekert".
— Met instemming overgenomen uit „Trouw".

Men moet de vraag naar de aard van het
communistisch ideaal wel degelijk stellen.
Net zo goed als indertijd voor het nationaalsocialisme. Velen, die de Germaanse idee
voor een echt ideaal hielden, liepen in de val
en ze vullen op het ogenblik nog de beklaagdenbanken onzer bijzondere gerechtshoven.
Ze doorzagen niet, dat de leiding deze idee
voor de nfessa gebruikte om macht te winnen,
maar zelf daarin niet geloofde. Ze hadden
het op de duur wel kunnen doorzien, want de
practijk der nazi's was gruwelijk.
Het communisme gelijkt daarop als twee
druppels water. Het coquettcert met een
ideaal, maar zijn practijk om der wille van het

R O N D B L I K
't, dat bij hem daarin een wijsgerig vooroordeel een rol speelt). En Barth is een invloedrijk man.
Het communisme is nihilisme. Nietzsche was
niet alleen de profeet van het nationaal socialisme, maar (althans in grote lijnen) evenzeer die van het communisme. Hij was, merkwaardige symboliek, de zoon van een Slavische vader en vaa een germaanse moeder.

In een eerste artikel lieten we onze blik, met de vrijpostigheid, die een Zwerverredacteur zich nu eenmaal mag aanmatigen, rond de aarde dwalen, teneinde de
feitelijke situatie te noteren. In een tweede artikel verwijlde onze blik tn de
achtergrond dezer feiten, zowel in het Oosten als in het Westen van de wereld en
stonden we stil bij de kansen, die het communisme thans in de wereld heeft, doordat het de massa zijn ideaal als een lokaas voorhoudt. Maar de vraag, die overblijft,
is, of het daarbij om een werkelijk ideaal dan wel om een mythe gaat. Bij die
vraag willen we thans stilstaan.

\
winnen van macht is gruwelijk.
De ernstige fout. die men nog steeds met
betrekking tot het communisme maakt, is de
veronderstelling, dat het een ideaal heeft. Het
communisme heeft echter in het geheel geen
ideaal. Marx had een ideaal, de heilstaat en
hij meende, dat die met wetenschappelijke
zekerheid zou komen. Het communisme van
Stalin gelooft daar niet meer in.
Dat is van beslissende betekenis voor zijn
tactiek. Heeft men een ideaal, dan is de tactiek gericht, dan is er ook een plan, een strategie, dan is er een norm voor 't handelen.
Indien er geen ideaal is, dan is de tactiek
grillig, zonder plan, zonder norm.
Op dit punt vergissen zich zelfs de grootsten
in het communisme. Zij leiden uit de tactiek
een plan af en waarderen de tactiek daarnaar, zoeken op die wijze de norm ervan. D^t
is de communisten zeer welkom, want nu
kunnen ze altijd voor verrassingen zorgen, die
hun machtsvorming dienen. Aangename verrassingen, b.v. een welwillender houding
tegenover de kerken, brengen ons dan op een
dwaalspoor, omdat we menen, dat ze hun
leven beteren. Onaangename verrassingen,
b.v. kerkvervolging, brengen ons dan in verwarring en ondermijnen de weerstand. Men
zoekt dan naar een motief om de verandering
te verklaren. Maar er is geen motief, er is slechts tactiek
om de beweging in onrust gaande te houden
en zo de machtsvorming zonder norm te dienen. Een vergissing over de aard van het
communisme is het boek van de Zwitser Fritz
Lieb: „Rusland onderweg". De titel zegt al
voldoende. Lieb meent, dat het communisme
door zijn welwillendheid tegenover de kerk
op de goede weg is. Maar als hij de grillen op
dit punt in de afgelopen 30 jaar onderzocht
had, dan zou hij de tactiek zonder norm herkend hebben. Lees dat boek, om te verstaan,
wat 't communisme niet is.
K. Barth, waarlijk geen kwajongen, vergist
zich, blijkens zijn brieven over zijn bezoek aan
Hongarije, evenzeer in het communisme (zij
(Ingezonden Mededeling)
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De tactiek van dit nihilistisch communisme
houdt de beweging en de onrust gaande
met twee roeispanen: de terreur en de misleiding. Ik wees al herhaaldelijk op dit edele
tweetal en behoef er nu niet zoveel meer van
te zeggen.
Terreur is niet altijd gewapende terreur. Men
kan werkwilligen met een staking en met
posters terroriseren, men kan een vergadering
door obstructie en vanaf de publieke tribune
terroriseren. Men kan de overheid met de
massabetoging terroriseren enz. In dat alles
is het kenmerkende, dat men, inplaats van de
aan normen gebonden overweging en overtuiging, de druk en (iet overwicht van de
massa zonder norm kiest.
Dat de misleiding normloos is behoeft geen
betoog.
Hoe bespeelt men de fluit der tactiek nu om
de massa te winnen, om macht te winnen, om
de massa in beweging te zetten en de onrust
erin gaande te houden?
Men bezielt hem met de mythe, waarin de
leiders zelf niet geloven. De mythe van de
onfeilbaarheid van vadertje Stalin en van de
toekomst van de socialistische heilstaat. Dat
is de positieve kant der misleiding en de
negatieve zijde is de zwarte, clichématige
schildering van het gehele complex van tegenstanders, die allen over één kam geschoren
worden; zulks vanwege de noodzaak, de
nihilistische en ontwortelde massa, die niet
meer denken en oordelen wil, op de simpelste
wijze te bereiken. Zo wordt de propaganda
van een eenvoud en stompzinnigheid, die
onpasselijk maakt. Ook al een gevaar, want
zodoende neemt men de moeite niet meer
haar te bestrijden.
En als dan de massa in beweging is, gaat
de andere roeispaan slaan; de terreur begint.
Zij moet het gezag ondermijnen en de nog
afzijdigen in vertwijfeling brengen, zodat zij
langzamerhand rijp worden voor de eenvoudige volgzaamheid van het communisme en
het offer worden van een nieuwe propaganda-faze.
Er zijn natuurlijk nog vele andere aspecten
aan deze tactiek, die we niet alle zullen vermelden. Op een enkel punt willen we wijzen.
De propaganda wisselt. Zij moet onrust kweken en gaande houden. Dit moet zodanig geschieden, dat de tegenstanders op een dwaal-

spoor komen, terwijl de medestanders toch
blijven volgen.
De terreur heeft haar grenzen. Zij moet de
massa bevredigen en zij moet de kracht van
de vijand afbreken. Maar op te grote schaal
en te intensief uitgeoefend loopt de leiding
het gevaar, dat de massa niet meer volgt en
zij loopt 't gevaar, dat de vijand zijn krachten bundelt en sterker inplaats van zwakker
uit de strijd komt.
Wc resumeren. Dank zij de wapenen zijner
tactiek, dankzij de versluiering van de
communistische plannen door de misleiding
en dank zij het appèl van de terreur op de
lagere hartstochten van de massa, heeft het
nihilistisch communisme de kans, met zijn
mythe het ontwakende Oosten en het in
defaitistisch nihilisme verzinkend Westen tot
volgzaamheid te wekken.
Dat is de reden, waarom wij zeiden, dat de
toestand in de wereld ernstig is en met het
jaar ernstiger wordt.
Onze eerste conclusie is: Het communisme
zou geen voet aan de grond krijgen, indien
men in de Westerse beschaving nog een
norm voor het handelen en een ideaal als
perspectief van het handelen had.
Onze tweede conclusie is: Indien bijgeval
door een oorlog of door interne moeilijkheden
het communisme van het toneel zou verdwijnen, dan is er nog niets gewonnen, want dan
is de Westerse beschaving nog steeds zonder norm en zonder bestemming, dan is de
beurt aan een ander nihilistisch-isme.
Onze derde en hoofdconclusie is: Eerst wanneer in de wereld of desnoods ergens in de
wereld de norm van Gods Woord over het
leven en het ideaal van het Koninkrijk van
Christus gesteld of hersteld wordt, en het
leven der kerk weer in het middelpunt gesteld is, dan is vandaaruit het nihilisme terug
te dringen, en wat meer zegt, dan zal vandaaruit het leven weer zin en de cultuur weer
perspectief krijgen.
Moet men daaraan wanhopen? Men moet er
zelf — ook in terugtochtsgevechten — naar
leven. Want zelfs als wij terugtrekken, trekt
Christus toch niet terug. Hij blijft bij zijn
grote strategie; de UNO en het Polit-bureau
zijn erin opgenomen. Hij regeert en Hij komt.
H. v. R.

Onihulling Mon umeni
De Stichtings-Commissie
„E. SNUDER-MONUMENT»
verzoekt ons opname van het bericht,
dat op
ZATERDAG 12 FEBR. A.S.
des namiddags 3 uur op het Tramplein te
Edam een monument zal worden onthuld,
dat aldaar is opgericht ter nagedachtenis
van de gevallenen van
de KP.-Waterland.
De onthulling zal geschieden door Sjef de
Groot.
De commissie nodigt hierdoor tevens uit,
alle belangstellenden, die, door gebrek
aan adresmèteriaal, geen persoonlijke uitnodiging mochten hebben ontvangen.
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Een hisiorisch verhaal

De andere morgen is alles vreemd en
onwerkelijk.
Er is geen opluchting omdat er niets
gebeurd is. Er is nu een andere spanning.
We zien er een paar van ons lopen met
spaden
de plaats voor het graf is al uitgezocht, maar de mensen voor wie het is, leven
nog, zij zijn gezond, zij kunnen nog lopen en zich
bewegen
zij zijn nog zo levend
Een kapelaan van het dorp is binnen en hoort er
de biecht van de lange SS.-er.
Het vreet aan je, het laat je niet los.
Ik heb hem nu beter gezien: hij is lelijk en er
ligt iets in zijn ogen, dat je onrustig maakt. Je
zou zeggen: „Het is een onguur type
" maar
nu zeg je niets
het zijn de laatste uren, hij
is een mens, hij is warm en levend, maar reeds
graven ze aan zijn graf...*, en hij wéét het!
Er is geen haat meer en iemand zegt nu: „Het
is beroerd, maar het moet gebeuren
"
Kees van Maas en Waal komt uit de moffenkeet.
Aan zijn gezicht is niets te zien. Hij heeft het de
andere SS.-er bekend gemaakt. Wij vragen niets,
praten over andere dingen, afwezig; onze gedachten komen steeds terug bij wat er in de
KP.-barak gebeurt. Een man bereidt zich daar
voor op de dood.
Hij is geen SS.-er meer, hij is nauwelijks nog een
vijand, hij is een mens en hij heeft nog een paar
uur te leven. Hij kan de zon nog voelen, die warm
is op zijn huid, hij kan het licht nog zien dat
bewegelijke schaduwvlekken over het zand strooit.
Ergens fluit een vogel, een glasscherp klein en
springerig geluidje, telkens ergens anders.
De gravers komen terug.
Er zijn geen vrijwilligers onder de KP.-ers, iedereen zegt: „Liever piet
als het niet anders kan,
dan wel natuurlijk
"
Wanneer er ergens een overval moet gedaan
worden of we gaan een wagen „afschieten"
vechten ze om mee te gaan,
Alleen Paul is hard en lijkt onaangedaan. Hij
heeft misschien meer meegemaakt dan een van
ons
Hij geeft zijn instructies voor degenen
die niet mee zullen gaan; de wachten moeten
versterkt worden en er mag geen enkele Duitser
uit de barakken.
Het duurt en blijft duren
Eindelijk gaat de deur open.
De kapelaan komt naar buiten, hij slaat zijn
ogen neer en is vreemd rustig.
Daarachter loopt de SS.-er.
Hij heeft rode ogen van het huilen, kijkt schuw
rond en vraagt dan of hij nog een brief mag
schrijven. Hij is getrouwd en heeft een kind.
We ontzien- hem, in de schemerige tent waar de
fourage bewaard wordt, schrgft hij zgn afscheidsbrief. Wanneer buiten iemand met veel omhaal
z'n karabijn laadt, wordt er gesnauwd, dat ie
stil moet zijn. De andere SS.-er hoeft niet meer
te biechten, hij wil niet meer schrijven of afscheid
nemen. „Alles Scheisze
"
Misschien ben ik niet hard genoeg, maar wanneer de lange eindelijk aan Paul zijn brief geeft,
moet ik twee, driemaal slikken
Het is soms zeer hard om partisaan te zijn
Ze krijgen nog gelegenheid om afscheid te nemen
van hun landgenoten, de minuten lijken eindeloos.
O, het duurt
Ondertussen geeft Paul ons zgn laatste instructies: „Zes man
Ik commandeer: „Salvo
vuur"; rustig mikken op het hart, iets links weet
je wel
Het móét gebeuren, denk daar maar
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n een drietal vervolgen
vertelt de schrijver van dit verzetsverhaal,
hoe de Limburgse KP, die bij het naderkomen
van het front onder soms zeer hachelijke omstandigheden in de bossen leefde, een (weetal
SS-ers fusilleerde. Enkele maanden geleden
plaatsten wij — van dezelfde schrijver — reeds
een ander verhaal over deze stoottroep, die zich
in zijn bruggehoofd in de frontlinie wist te
handhaven, ondanks het feit, dat de mannen
aan hapden en voeten gebonden waren door
de zorg voor de tientallen Duitsers, die zij in
de loop der tijd krijgsgevangen hadden gemaakt. De ontsnapping van één enkele gevangene zou voor het kamp catastrofale gevolgen kunnen hebben — reeds in het vorige
verhaal werd dit duidelijk beschreven — en de
uiterste maatregel, het fusilleren van een tweetal zeer onbetrouwbare SS-ers, is in het licht
van de omstandigheden, waaronder de KP-ers
verkeerden, ook volkomen verantwoord. Maar
toch was het — volgens de schrijver, die als
KP-er dit alles persoonlijk meemaakte — door
deze dingen soms zeer hard, om partisaan
te zijn ....

s

-

aan; ik doe het ook zo graag niet, hoor jongens...
maar die lui zijn levensgevaarlijk, ze zetten de
hele zaak tegen ons op en ze zijn hier alleen binnen gekomen, om te spionneren. Als ze dit kamp
vonden
nou, alle dorpen in de buurt gingen
eraan!"

zo gauw mogelflk voorbij te doen zijn.
We lopen in twee rijen, achter en naast hen. De
zon schijnt warm op de gebogen ruggen. De lange
heeft een broek aan van de stof, waarin de
allereerste SS.-ers, die ik zag, gekleed waren.
Plotseling zie ik hen weer: de dag na de capitulatie in Mei 1940; in Haarlem. Motorordonnansen in hun gevlekte camouflage-uniformen.
Het was iets af zichtelijks, het leken geen mensen
maar een vreemd soort lugubere padden, een
kruipend, slgmerig iets, waartegen je je niet verweren kon
iets, dat geheel anders was dan
enig ding, dat je vroeger had gezien.
Een der officieren van onze compagnie had toen
de tranen in zijn ogen
hij kon het niet langer
aanzien en moest zich omdraaien. Ik dacht aan
hem, toen we naar de executieplaats gingen, het
leek me door dit uniform alsof zich voor mij een
cirkel sloot, alsof een gehele oorlogsperiode ten
einde kwam.
Maar er waren duizenden gedachten, die verward
op me afstormden.
En boven alles uit, boven mijn haat, boven mijn
overtuiging, dat dit moest gebeuren, rees een
medeleden, er kwam een droefheid in me omdat
ik een mens moest doden
ik moest een mens
doden.
Een kever klom een dunne, doorbuigende grashalm op; zijn schilden glansden diep metaalblauw
in het heldere licht
hij leefde, hij was voor

Een stilleven in het wachtlokaal. Natuurlijk werden
er dag en nacht wachten
uitgezet, die uit de bezetting van het kamp gerecruteerd werden. De bezetting
bedroeg regelmatig 21 man,
terwijl 'n even grote groep
in een naburig dorp was
gelegerd. Om de twee dagen wisselden de ploegen.

^ e komen naar buiten.
■^ Kees vraagt nogmaals of ze nog wensen hebben, nog iets te vragen
Hij maakt een volmaakt kalme indruk, maar hij is zeker net zo
nerveus als wij.
De' kleine vraagt op huilerige toon de reden,
waarom ze „erschossen" worden. Het heeft geen
zin meer, om nogmaals te discuteren. Over ons
allen komt plotseling een haast, om het maar

mij één ogenblik het symbool van de goedheid,
die in het leven besloten ligt: een onbezorgde,
grappige kever, die met enorme inspanning een
zwiepende grashalm opklom in het licht van de
warme zon
Misschien zagen zij hem ook
ze zagen hem
zeker, omdat ze nog eenmaal alles van dit goede
leven omvatten wilden; maar ze konden er niet
naar blijven kijken, omdat ze verder moesten.

oaar de plek waar ze zouden sterven.
Ze liepen niet langzaam, ze liepen gewoon door,
terwijl hun voeten soms even steun zochten bij
het beklimmen van een kleine zandheuvel. Ze
liepen als gedweee dieren, die naar het abattoir
gaan
als gelaten dieren naar het slachthuis...
Het is soms zeer hard om partisaan te zijn
Op een kleine open vlakte, omgeven door schrale
dennen, werd halt gehouden
Links was de
grond donkerder van vers gegraven, vochtig zand.
De lange SS.-er vroeg wie het eerst aan de beurt
was. Hij kreeg ten antwoord, dat ze samen zouden
worden terecht gesteld
Met iets klagends in

de wolkeloze, blauwe lucht en zeker moet God
op dat ogenblik voor hen reeds zeer dichtbij geweest zijn.
De kapelaan trad terug. Wij zagen hoe de kleine
zenuwachtig zijn camouflage-jas uittrok, hij mompelde iets van dat hij dat toch niet meer nodig
had.
Het werd heel stil
toen knikten ze...... dit
was misschien het afschuwelijkste, dat ze daar
stonden, zeer weerloos, zeer alleen in een suizende stilte, naar onze groep keken
en dat
ze knikten.
Mgn hart bonkte dik en ziekmakend in mijn keel

Op deze plaats werden de
twee iSS-ers gefusilleerd en
begraven. Onmiddellijk zijn
daarna de tekens in de
boom gesneden.

zijn stem zei hg: „Mensch, dann mussen wir noch
fürchterlich leiden
"
Toen hun gevraagd werd of ze een blinddoek
wensten, zeiden ze beiden „Nein".
Ze stonden plotseling heel langzaam midden in de
helderheid van de warme morgen. De lange verzocht nog één keer te mogen bidden. Zijn stem
klonk i-eeds van zeer ver.
Ik heb nooit zien bidden, zoals zij baden, half
luid, hun handen stijf, krampachtig gevouwen...
Ook de andere bad mee. Ze keken omhoog naar

en een ogenblik wilde ik schreeuwen
Het duurde eindeloos lang.
Toen het commando klonk, was het de verlossing
uit een ondragelijke spanning.
We schouderden automatisch onze geweren, zagen
in de vizierkeep niets dan een heel klein stukje
borst, links tussen de tweede en derde knoop.
De vinger zocht de trekker... zuiver schieten...
rustig blijven... gauw uit hun Igden... rustig...
„Vuur!"
Ze vielen
dwars over elkaar

3

C

Innerlijk
Duel

O, die gespletenheid van al mijn zinnen
en elke dag opnieuw geslingerd zi;n
tussen vdit sterven of een overwinnen,
tussen Gjrods waarheid en mijn eigen scbijn.
Vaak kan dit hart niet meer geloven
dat God bestaat en dat Hij eeuwig is;
wie zal deez' vlam der wanhoop doven
als 't hart niet schreit om de vergiffenis?
Wél wil mijn geest dichter hij God wonen,
doch het lichaam dat telfcens trekken gaat
voert mij waar de lach en lusten tronen
en waar de duivel zelf zijn hekken slaat l God, verlos mij van dit bange strijden
waarin 'ft zonder ü verloren ga
en voer mij door Uw zuivere weiden
naar de beken blinftend van gene.

X

c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
t
c

Ham. de Jong.
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Sprekende cijfers
DRENTE—LIMBURG 27-2
Er is wellicht geen duidelijker taal dan die
der cijfers.
Dat viel ons weer eens op toen wij, al bladerende in het Januarinummer van „'40—'45",
het officiële orgaan der Stichting, een in dit
blad opgenomen tabel van het contribuantenbestand per 30 November 1948 iets nader
gingen beschouwen. Op verschillende wijzen
en zeer overzichtelijk was in deze tabel een
aantal cijfers verwerkt, o.m. betrekking hebbende op het aantal inwoners van elk district,
het aantal Stichtingscontribuanten en het
herleide jaarbedrag der contributies in de
veertien Stichtingsdistricten. Allemaal zeer
belangrijke en interessante gegevens dus.
Belangwekkender nog vonden wij echter de
gegevens, die stonden vermeld onder het
hoofd: „Bedrag der contributies per 1000
inwoners", maar het meest belangwekkend
achtten wij wel de cijfers, vermeld onder het
hoofd: „Aantal contribuanten per 1000 inwoners", want die getallen bieden een basis voor
het trekken van vergelijkingen tussen de
medewerking in de verschillende districten.
Wij waagden de vergelijking en we zijn er
zeer van geschrokken.
Want wij moesten constateren, dat — terwijl
op elke duizend Drentenaren 27 Stichtingscontribuanten voorkomen ■— in Limburg op
eenzelfde aantal slechts
2 contribuanten
konden worden vermeld. Dat is waarlijk onbegrijpelijk en als het geen cijfers waren, die
het vertelden, wij zouden de schouders hebben opgehaald en aan de waarheid der minder exacte gegevens hebben getwijfeld. Voor
deze koel-zakelijke onthulling hebben we
echter moeten zwichten en ons restte niets
anders dan over de mogelijke oorzaken van
dit enorme verschil te gaan zitten piekeren.
Ons is weinig bekend omtrent de welvaart
of armoede van Limburg, doch wel weten wij
iets af van Drente, dat lange tijd is doorgegaan voor het armste gewest des lands. Het
contribuantental schijnt dus niet in enig verband te staan met het welvaartspeil. Maar
dan blijven er ook maar twee mogelijkheden
over.
Of de tegenstelling moet berusten op onverschilligheid in de Zuidelijke provincie t.a.v.
het wel en wee der verzetsslachtoffers (en dat
kunnen wij — de spreekwoordelijk geworden
hartelijkheid onzer Zuiderlingen indachtig —
moeilijk aannemen); of de Limburgse Stichtingsmedewerkers hebben het er —■ zacht uitgedrukt — tot nu toe lelijk bij laten zitten.
Ook dit laatste kunnen wij moeilijk aannemen, maar de cijfers dwingen ons er helaas
toe.
Mogelijk zijn er verzachtende omstandigheden, misschien wel gegronde verontschuldigingen. Wij hopen het van harte, maar zolang Limburg ons niet van het tegendeel weet
te overtuigen, zijn we genoodzaakt onze bittere conclusie te handhaven.
Wij verwachten, eerlijk gezegd, een stroom
van protesten uit het Zuiden tegen onze
voorstelling van zaken, niets zou ons zelfs
liever zijn. En als het verweer der verontwaardigde Limburgers hout snijdt, als zij ons
van het ongelijk zullen weten te overtuigen,
dan zal „De Zwerver" er een eer in stellen
om in het eerstvolgende nummer met een
volledig amende honorable uit te komen.
In afwachting daarvan doen alle Stichtingsmedewerkers er voorlopig het — welsprekende — stilzwijgen toe.
TOON.

Teleurgesteld, mawc nooit u&cóiayen!
De Raad van Beroep voor de Perszuivering
heeft de uitspraak van de Commissie voor
de Perszuivering, waarbij aan „De Telegraaf"
en „Het Nieuws van de Dag" een naamsyerbod werd opgelegd voor resp. 30 en 20 jaar,
vernietigd en bepaald, dat voor een dergelijk
naamsverbod geen termen aanwezig zijn, daar
het zondigen tegen de in art. 2 der wet vermelde normen niet heeft plaats gehad op een
zodanig ergerlijke schaal, dat een naamsverbod noodzakelijk zou zijn. Bovendien heeft
deze Raad zijn goedkeuring onthouden aan
het advies van de Commissie voor de Perszuivering, waarbij geadviseerd werd tot vordering in eigendom van bepaalde goederen van
dit bedrijf.
Het enige wat men verwachten mag is dat er
een regeling komt, waarbij het de thans op de
persen van „De Telegraaf" verschijnende bladen „Trouw" en „Parool" mogelijk zal worden
gemaakt van deze persen gebruik te maken,
waarbij het natuurlijk zeer de vraag zal zijn
of deze bladen een zelfde service zal worden
verleend als eens in deze zelfde gebouwen
verschaft werd aan „Die Deutsche Zeitung für
den Niederlanden". Erg aanlokkelijk lijkt het
ons in ieder geval niet om gastvrijheid te
blijven vragen van het „Telegraaf"-bedrijf,
dat er alle belang bij heeft deze concurrenten
zo kort mogelijk te houden.
Wie anders verwacht had, heeft onvoldoende
oog gehad voor de uitspraken van dit Zuiveringscollege, zoals we die de laatste jaren
hebben leren kennen. Toen Nieuwe Rotterdamsche Courant, Handelsblad, Nieuwsblad
van het Noorden — om er maar enkele te noemen — weer in hun „rechten" hersteld werden, kon het moeilijk anders of ook ten aanzien van „De Telegraaf" lag een dergelijke
gedragslijn in het vooruitzicht. Het enige wat
men blijkbaar niet heeft durven doen was:
een spoedige beslissing nemen. Doch nu was
de tijd blijkbaar rijp en mocht ook ons volk
rijp gerekend, worden om zich bij deze beslissing neer te leggen.
Gezien de tot nu toe genomen beslissingen zou
het ook geen pas hebben gegeven nu „De Telegraaf" het kind van de rekening te laten
worden. Men kon moeilijk alle zonden van de
Nederlandse pers in oorlogstijd op het schuldige hoofd van „De Telegraaf" laten neerkomen, alleen omdat men de positie van
„Trouw" en „Parool" wilde veiligstellen.
Zo mag men zelfs zeggen, dat men consequent
geweest is. Men heeft alle monniken van gelijke kappen voorzien en niet die ene zondaar
z'n pij willen uittrekken, terwijl al die anderen deze weer met zwier en gratie dragen.
Maar daarmede is dan ook alle goeds gezegd,
wat men van zulk een beslissing kan zeggen.
Het „Zwartboek" van Van Randwijk heeft niet
mogen baten. De heer Lunshof kan de vlag,
die hjj in zijn brochure halfstok liet wapperen,
weer breeduit laten wapperen. Hij heeft succes gehad met zijn pogen „De Telegraaf" het
aureool van verzetsslachtoffer op de slapen te
drukken. Het zal dan ook zeker niemand verwonderen als de lieer Lunshof straks weer tot
de bemanning van het vrijgegeven schip zal
behoren, hetgeen spijtig zou zijn voor „De
Nederlander", waarvan de heer Lunshof thans
hoofdredacteur is en welk blad hij gebruikte
voor zijn „Telegraaf"-reddings-actie.
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K/jen kan niet ontkennen, dat er lijn zit
*■*■* in de perszuivering. Maar helaas is
het geen lijn, waarover men zich mag
verheugen. Het is een lijn van verderfelijke slapheid en halfheid, welke er noodwendig toe moest leiden, dat thans ook
in het laatste grote proces tegen de collaborerende Nederlandse pers de consequenties getrokken zijn, waarvoor reedS
lang in de kringen der oud-illegaliteit gevreesd werd.

WTij weten na deze uitspraak waar we aan
" * toe zijn.
De pers heeft nu een duidelijke handleiding,
waaraan zij zich in een situatie, zoals wij die
in de afgelopen jaren gekend hebben, te houden heeft.
Zij mag de bevolking niet teleurstellen door
te verdwijnen.
Bladen, die zulks gedaan hebben, begrepen
niets van haar taak. Zolang men niet gedwongen wordt om voor 100 pCt. gif te brengen, is
men aan zijn lezers verplicht rustig door te
gaan. Want — luister goed! — het publiek zou
anders „grotendeels aangewezen zijn op echte
NSB-couranten of bladen".
Nu moet ge daaruit niet lezen, dat „De Telegraaf" wel een NSB-krant was, maar geen
echte. Dat heeft de Commissie natimrlijk niet
bedoeld. Ze bedoelde, dat er in „De Telegraaf"
ook nog wel eens iets stond, dat in een NSBcourant niet gedrukt zou zijn. Denk maar aan
de Berlijnse correspondentie, waarin men tussan de regels door nog wel eens iets kon lezen,
dat de Duitsers niet welgevallig was. Zolang
een blad nu en dan eens een stoutigheidje kan
uithalen, moet het blijven verschijnen.
Dan mag het in een hoofdartikel b.v. wel
schrijven:
„Zonder de Jood zou deze vernietigingsoorlog,
waarin voor Europa alles op het spel staat,
niet ontbrand zijn; zouden al deze ontberingen, ellende en opofferingen, die thans Europa
in zijn geheel moet doormaken, niet van node
zijn."
En ook dit:
„Wanneer dus een Nederlander, ondanks .de
door de Joden-ster duidelijk getrokken
scheidslijn tussen vriend en vijand, toch voortgaat, omgang met Joden, dus Duitslands vijanden, te hebben, dan is dat niet loyaal."

A

T n een verdedigingsgeschrift, indertijd door
■'■„De Telegraaf" uitgegeven, werd „De Telegraaf" genoemd „een toevluchtsoord, waar de
Nederlanders hun vaderlandse gevoelens kpnden spuien". Nog sterker: men kon in dit blad
„kennis nemen van het geestelijk verzet, dat
wij allen zo zeer nodig hadden".
Daarmede is de Raad van Beroep het blijkbaar eens. Hij zegt het natuurlijk wat voorzichtiger: „Het blad is nimmer zodanig geredigeerd geweest, dat de uitgave beter gestaakt
had kunnen worden". Staking der uitgave zou
„voor een belangrijk deel der bevolking teleurstelling hebben gebracht".
We hebben deze uitspraak consequent genoemd. Maar dan moet men ook consequent
zijn tot het bittere einde. Laat dah het „Nationale Dagblad" en „Volk en Vaderland" ook
maar weer verschijnen. Het lijkt ons niet zo
moeilijk om een bloemlezing citaten uit deze
bladen bijeen te brengen, waarin dingen staan,
die de Duitsers niet welgevallig konden zyn.
En het loonde altijd de moeite om ook daar
tussen de regels door plezierige dingen te
lezen, zodat het in bepaalde opzichten „teleurstelling zou hebben gebracht", wanneer die
bladen besloten hadden niet meer te verschijnen. Er zal zelfs wel een lijstje te maken zijn
van geschillen, die de redacties met de Duitse
toezichthouders hadden.
•

Voor ons staat het vast, dat vergif, waarop
een doodskop is afgebeeld minder kwaad
sticht, dan vergif, dat vernuftig verborgen is
in een appetijtelijk gerecht. En dat gebeurde in
„De Telegraaf". Men mag van het eenvoudige
lezerspubliek niet verwachten, dat het altijd
en overal dat vergif herkent. En zelfs al doet
het dat, dan nog is het voor ieder verkrijgbaar
stellen van vergif strafbaar. Ei^ zeker, wanneer het onvoldoende kenbaar ten verkoop
wordt aangeboden.
Hoevelen zullen een deel van dit vergif niet
herkend en het als geneesmiddel geslikt hebben? Hoevelen zijn, er door het aanwakkeren
van de Jodenhaat op het verkeerde spoor gekomen? Hoevelen zijn door angst voor het
communistische gevaar de gelederen der SS
binnengestapt? Hoevelen waren er, die over
onvoldoende
onderscheidingsvermogen
beschikten, of dit langzamerhand zagen verflauwen door het lezen van bladen als „De Telegraaf"?
Dat alles moest men op de koop toenemen,
omdat men de lezerskring niet mocht teleurstellen.
Zo is ook hier de klant koning.
Bijna vier jaar lang is die klant teleurgesteld
door het niet-verschijnen van „De Telegraaf".
Nu krijgt hij z'n kans weer. En helaas, durven
we niet hopen, dat de smaak van het publiek
zozeer verbeterd is, dat het deze krant niet
meer zal lusten. Men zal weldra weer om het
gouden kalf dansen en de teleurstelling vergeten. .

Hebben dan-de mannen van de illegale pers
zich vergist?
Was openlijk verzet een dwaasheid?
Hebben lieden, die zich daaraan schuldig maakten er alleen maar voor gezorgd, dat Nederland nu een groot aantal weduwen en wezen te
verzorgen heeft?
Waren zij het die leed en rouw over ons volk
brachten?
Het is hard, dat deze dingen over ons komen.
En toch, de mannen, die bang waren voor teleurstellingen hadden ongelijk. Het is nodig
dit te zeggen, nu de mensen van het „compromis", zij, die de weg van de minste weerstand
kozen, weer hun kansen krijgen. Want de verzetters waren het, die vergif vergif durfden
noemen, die de consequenties durfden aanvaarden, die hoge en heilige idealen durfden
verdedigen en ervoor ondergaan. Zij waren
het, die de naam van Holland hoog hielden, die
de vlag niet neerhaalden, maar fier lieten
wapperen. Zij waren het, die het Christendom tot levende werkelijkheid maakten.
Vergeet niet, dat hun graven in dit land zijn
tot op de huidige dag.
Daarom moogt ge wel teleurgesteld zijn, maar
nooit verslagen.
AD.
fingezonden Mededeling)

Ziekte in 't gezin
Bij kou op borst en keel inwrijven met
Dampo. Groten bij griep en ziekgevoel
bovendien een „Mijnhardtje" nemen

ATTENTIE!
De redactie was door gebrek aan voldoende plaatsruimte, genoodzaakt, het
vervolgartikel, handelend over de
Heropvoeding van politieke delinquenten
van B. van Nieuwelandt
voor eenmaal uit te stellen.
Van deze interessante artikelen-serie
hoopt de redactie nog twee vervolgen te
plaatsen. Deze plaatsing wordt in de volgende uitgave van „De Zwerver" voortgezet.

in memoRiam
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Dr. D. VAN VUGT

KOOS SCHORTINGHUIS

geb. 2 Mei 1896 te Rotterdam,
overl. 2 Mei 1945 te Sandbostel.
Gynaecoloog.

CBob van de Recherche),
geb. 14 Febr. 1923 te Delfzijl,
gesn. 24 April 1945 te Hedel.
Student.

\Tnranneer ik op verzoek van Uw
redactie enkele woorden mag
neerschrijven ter ere van de nagedachtenis van collega Van Vugt, dan overheerst daarbij een gevoel van grote
dankbaarheid, die wij allen aan deze
voortreffelijke Nijmegenaar verschuldigd zijn.
Van Vugt was geen man van woorden;
hij dééd. Gedurende meer dan vijftien
jaren heeft hij hier in Nijmegen gewerkt, van de vroege morgen tot de
late avond, als uiterst bekwaam gynaecoloog en obstetricus, als een harde
werker op een uitgebreid sociaal terrein, en vooral als christen van de
daad, die nooit zichzelf zocht, maar
altijd, — in stilte —, zijn evennaaste.
Het is niet in enkele woorden te beschrijven wat hij heeft gedaan voor zijn
vrouw en zijn gezin, en vervolgens voor
al zijn patiënten in het St. Canisius
Ziekenhuis, wtar hij een grote afdeling
beheerde; voor alle zusters voor wie
hij kraamcursussen gaf; voor alle artsen
die hij in moeilijke ogenblikken bijstond en hielp op een wijze, alsof hij
geholpen werd.
En toen kwamen de oorlogsjaren en
werd dr. van Vugt een van de grootste
illegale strijders in ons artsencorps.
Van Vugt en illegaliteit. Is er een
groter tegenstelling denkbaar? Hij, die
misschien als geen ander onder ons. zó
de geboden van de berg Sinaï beleefd
had met zich zelf en niet zijn patiënten
hij zou op het pad der wetteloosheid gaan? Inderdaad. Liever geen
wettelijk gezag, dan het gezag van
satan. Zijn plan stond vast; hij zou
God, Koningin en Vaderland dienen,
al kostte het ook zijn leven. In ons

&

artsenverzet vervulde hij als estafette
een van de voornaamste plaatsen; bij
onderduikwerk stond hij voorop. Overal stond hij voorop en moedigde aan.
Eén keer ontsnapte hij met vrienden
maar ternauwernood. Het was op
Koninginnedag 1943, toen in zijn huiskamer de stem van H.M. de Koningin
tegelijk weerklonk met de voetstappen
van de SD. op zijn huisdrempel. Toen
hij eindelijk op 30 September 1943 op
het station in Nijmegen gearresteerd
werd en naar het concentratiekamp in
Vught werd overgebracht, toen wisten
wij, dat hij ook daar mensenlevens zou
redden voor hier en het hiernamaals.
In de zomer van 1944 begon zijn
lijdensweg bij zijn vervoer naar Duitsland, van het ene concentratiekamp
naar het andere. Toen pakte God Zijn
dienaar aan, en liet hem de lijdenskelk
leegdrinken, druppel voor druppel
Maar dit staat vast; gecapituleerd heeft
Van Vugt nooit, daarvoor beschermde
hem de Mater Captivorum, de Moeder
der gevangenen, voor Wie hij zo'n grote
bewondering had.
Drie dagen na de bevrijding van het
kamp Sandbostel, op zijn 49e ver.iiardag overleed hij aan uitputting en
dysenterie. Een paar weken later werd
zijn stoffelijk overschot naar Nijmegen
overgebracht en op 25 Mei 1945 op de
H. Landstichting begraven in een erekapel, gesticht ter nagedachtenis aan
alle heldhaftige en grote Vaderlanders,
die in Duitse concentratiekampen hun
leven lieten. En in deze kapel hangt
boven zijn graf de beeltenis van de
Mater Captivorum, door een van zijn
medegevangenen, een Tsjechisch schilder, in Sanbossel illegaal geschilderd
Het herdenken van Daan van Vugt zal
altijd gepaard gaan met gevoelens van
grote dankbaarheid voor alles, wat hij
in strijden en lijden voor ons deed.

/"* eboortig uit Groningen, van Protestants-christelijke huize, moest
hij als student onderduiken en kwam te
Nijmegen bij een vriend van zijn vader
terecht.
Al spoedig had hij contact met de
illegaliteit in het LO.-werk. Later werd
hij contactman bij de politie en verrichtte als zodanig goede diensten,
waardoor hij als vanzelf bij de KP.
van Dobbe (Hans) kwam, waar hij
belangrijke opdrachten vervulde en op
zijn veelvuldig verzoek meedeed aan
verschillende „kraken".
Op 17 September 1944 vormde de KP.
snel een commando voor het nog te
bevrijden gebied, om dit als stoottroep
te zuiveren. Daar er volgens Bob niet
voldoende actie was, vertrok hij naar
Brussel om naar Engeland te komen
bij de vlieger-opleiding, om de gehate
mof te verdrijven.
Toen de jongens in Brussel niet de
medewerking kregen, die ze nodig
hadden, ging hij als vrijwilliger bij de
Irene-Brigade. Via Tilburg kwam de
Brigade al vechtend naar Bommelerwaard en Hedel. En dit was de plaats
waar hij op 23 April 1945 bij een
zwaar gevecht een Brencarrier op
een landmijn reed en de heldendood
stierf voor zijn land. Hij werd daar
begraven bij een schuur. Na de bevrijding werd zijn stoffelijk overschot
naar Groningen gebracht en met militaire eer begraven.
Helaas konden zijn KP.-vrienden hier
niet bij zijn, daar ze in Duitsland lagen,
maar zijn gedachtenis ligt in hun hart
besloten, de gedachtenis aan een
trouwe en goede wapenbroeder.
G. B.
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FAMILIEBERICHTEN

LITHO "ZAANLANDIfi"

Met grote blijdsdiap geven wij kenois
van de geboorte van ons dochtertje en
XttS)e

Grietje Htlda Cocnelia

ZAANDIJK

Wij noemen haar Margriet.
W. Krist
}. A. Krlat-Onvlee
Wim
Joop
Steenwijk 30 Jas. 1949.
Markt 50

C<en annonce
in deze krant

OFFSETDRUK
*- STEENDRUK
CARTONNAGE

Cr is altijd plaats voor een

Vakman

zwerft wekelijks
door heel
Nederland.
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Dit boek moet iedereen bezitten
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Een voorloper van het gedenkboek der LO. en LKP.

VUURTOREN 'SERIE
ƒ, W. Ooms

Pri|s geb. 1 4.50

ZORGEN
OM GEERTJE
Reeds kon de 2e druk van dit
nieuwe boek verschijnen, dank zij
het onverwacht grote aantal nieuwe
aboQoi's.
Geertje Is de wufte dochter van een
trouweloze moeder. De schrijnende
klacht van haar broers „waarom
hebben wij geen moeder V) is tevens
een aanklacht tegen veel huwelijksontrouw. Dit nieuwe boek van Ooms
(schrijver o.a. van „Daggelders")
Is wat sfeer en romantiek betreft een
van zijn beste. Een .roman van 208
bladzijden, met talrijke tekeningen.
Geb, f 3.90
Voor leden van de Vuurtoren-serie,
die er tevens een kalendertjc voor
1949 bij ontvangen, slechts f 2.23
franco huis.
In elke boekhandel
|. N. Voorhoeve — Den Haag
Dunne Bierkade 17

HET BESÏE VERZETSBOEK

met schetsen van

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

REM & Zoon N.V." Wormerveer

Hoofdkantoor Kanaalweg 34
Jutphaas (Post Utrecht)
Tel. 18844

Houtwarenfabr. P. FLENS, CV.
OOSTZAAN

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

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

Ronde stokken in elke diameter,
Bezemstelen, Raagstokken,
Harkstelen.

Jan Jongrerius
M.V. ^ Utrecht

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

De vraag naar dit boek Is nog
zo groot dat thans een derde
druk Is verschenen, waarbij
als voornaamste bijzonderheid
valt op te merken, dat de exceptioneel lage verkoop spr ij E
kan worden gehandhaafd.

bijaiü toebcrstaan

bü

TEL. 32239
SINGEL 281 -AMSTERDAM-C.

PERIODIEKEN EN
HANDELSDRUKWERK
_l|-

Kantoor en tabrielcj
Noordeinde C 12 Telefoon 347 (K 2984)

„Hel werk van
is altijd naar wens"

Speciaal^dres voor draai en traiswerk.
Vervaardigers van Huish. artikelen.
Speelgoederen en Techn. Houtwaren.
Massa Houtwaren. - Vraagt offerte.

JHLls U per auto de wereld rond zwerlt en
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hulp voor Uw AUTO vinden bij de

N.V. HENRI NEFKENS
1

r^

ONTSNAPPING
uit de BUNKER

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

I—Iet historische verhaal van
■*• ■•• een gevangene, die op
1 Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van actuele betekenis.
De prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
in opdracht van de LO.-LKP.Stichting en GOIWN, uitgegeven, bedraagt
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A. J. PUIJENBROEK - Burg Mathonstr. 7 - BERGEN OP ZOOM - TeL 1072

IN BINNEN- EN BUITENLAND

Speciaal adres voor het takelen van
piano's en brandkasten

Giro 194045
Bank.: HOPE & Cc. Adam

per exemplaar.

Oe lepel, waarmee
hij een tralie uitzaagde.
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slechis 35 een f '
Bovendien komt de opbrengst van dit boekje
geheel ten gunste van
de

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

Koopt bij onze adverteerdersl

Geett „De Zwerver aan één van Uw Kennissen tei Inzaqe en
laat hem (haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan de
administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152. Amsterdam. Degenen, die een proeiaummer ontvingen kunnen deze
bon voor zichzelf benutten.

BON *

Ruwe huid. Schrale lippe
PUROLverdachtengeneeatl |

De Zwezvez in de Tropen

Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken
en verzoek U daarom een
ZeepOSt/LllChtpOSt-abonnement voor-

d
C

pc
U zult het v r :aai zeker met grote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens
in Indië, een groot genoegen mede.

Maam
Adres ....

flaats
Oe uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de

UHgeverij H. Nelissen — Bilihoven

—.-

Provincie-.

Ingang abonnement......
-..«.»«».........».......-..»....».«.«»...*
* Abonnementsgeld wordt pex giro , postwlssel - ot bij aan.
bieding van een postkwltantie betaald.
Gironummer 109588 i.n.v. LO-UCP-Stlchtinc
* (Doorhalen wat niet verlangd wordt.)

(Zeepost t 1.50 - luchtpost t 4.50 per kwartaal.)
* Abonnementsgeld wordt pei glro/postwlssei ol bt} aanbieding
van een postkwltantie betaald.
Oe Kwitantie moet worden aangeboden aan:

4) Doorhalen wat niet verlangd wordt

3
3
N

No. 6
5« JAARGANG

Weekblad der GOIWN.
en LQ-LKP.-SHchHng.
OEMEENSCHJUP OPD-ILLEGJU.E WERKERS NEpERLAND

LANDELIJKE ORG. VOOR HOLP AAK ONDERPPIKERS » LANDELIJKE KNOKPLOEGEW
Losse nummers 20 cent

11 Februari 1949
1

AANDACHT VOOR DE FILM
ÖOOR A. VAH ÓOmBURQ
Daar is zonder twijfel enige reden voor,
al was het alleen hierom, dat de maker van bedoelde film, Max de Haas,
behoort tot de filmkunstenaars, die
niet de gewoonte hebben volgens bekende en onpersoonlijke recepten te werken, maar een eigen
vorm voor een eigen gemoedsbeweging trachten
te vinden. Wij zullen, als de film eenmaal klaar
is en vertoond wordt, zo vrij zijn het resultaat
van enkele maanden harde arbeid te 'beoordelen naar de normen, die, men redelijkerwijze
aan de filmkunst mag stellen en di^ de normen
zijn, waarnaar Max de Haas pleegt te werken.
Bedoeling van dit opstel en de schrifturen, die
hierna nog zullen volgen, is dan ook geen
andere dan de lezers, die niet tot de enge groep
der bewuste filmvrienden gerekend kunnen
worden, enigermate wegwijs te maken in het
labyrinth, dat de film nog altijd is en wel blijven zal. Hier moge dan een historischaesthetisch overzicht volgen van de Filmkunst,
waarin men voortdurend de elementen historie
en aesthetiek met elkaar verweven zal aantreffen, omdat het ene element niet van het
andere is los te maken.
Wij zullen trachten een en ander zo bevattelijk
mogelijk te doen, overwegend nochtans, dat
de moeilijkheid van de begrippen vrij wat groter is dan de moeilijkheid der termen.
/"\ m tot een enigszins bevredigend inzicht te
^^ kunnen geraken in de geheimen van de
film en dus in de beginselen, die de filmaesthetiek beheersen, moeten we terug gaan
tot het allereerste begin. Wij vermelden hierbij,
dat wij in dit overzicht ons afzijdig houden
van enkele morele of ethische beoordeling om
de eenvoudige reden, dat ethiek en moraal niet
uitsluitend de film eigen behoren te zijn, doch
alle menselijk doen en laten. Hoofdzaak in deze
overpeinzingen blijft dus datgene, wat de film
onderscheidt van de andere kunsten,, want
daar ligt het geheim van deze zelfstandige
uiting, die op haar beurt weer ondergeschikt is
aan de ethische normen, hetgeen ik de lezers
van dit blad niet behoef te verklaren.
Toen dan omstreeks 1895 de eerste filmpjes
voor het publiek werden vertoond, kon er nog
geen sprake zijn van een kunst. De film was
niet anders dan een technische nieuwigheid,
die het mogelijk maakte de beweging te fotograferen. Interessant verschijnsel, maar technisch verschijnsel. Een slag minder dan de
werkelijk, want een foto van de werkelijkheid.
Een weergave van de werkelijkheid, maar zeker
geen omvorming, zeker geen persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid, nodig om de film
tot een kunst te verheffen. Zo ver zou het
echer eenmïfal komen en hoezeer wij het werk
van de eerste pioniers ook moeten zien als een

haar
ontwikkelingsgang

^^N^^^M^^H^^^*^»^^^^—N^^^**
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de lezers van De
Zwerver en alle leden en vrienden van
de LO-LKP binnen afzienbare tijd zullen
geconfronteerd worden met de film, die
hun beweging en lotgevallen in beeld zal
brengen, heeft de redactie gemeend, dat
het nuttig kon zijn het verschijnsel „Film"
eens wat nader te bezien.

onbewuste werkzaamheid en hemzelf als mensen, die van de filmkunst nog geen vermoeden
hadden, toch zijn zij het geweest, die de voorwaarden tot de film-kunst hebben geleverd.
Want terwijl zij bezig waren de kleine dramatjes te fotograferen, die zich vóór de lens afspeelden, leerden zij hun instrumenten en hun
filmobjecten vertrouwelijk kennen. Deze vertrouwelijke omgang gaf hun'van tijd tot tijd
de lust tot het zoeken van curiosa. Zij begonnen te experimenteren met de camera, met
de mensen, de dieren en de dingen die zij opnamen, met de schaar en met de lijmpot. Zij
zochten - om zo te zeggen - naar mogelijkheden
om ongelooflijke dingen te doen, die de toeschouwers konden verbazen. Bijvoorbeeld: zij plakten
filmstroken aan elkaar, waarop afbeeldingen
stonden, die eigenlijk niets met elkaar te maken
hadden doch door eikaars aanwezigheid de indruk maakten wèl verwant te zijn. Ergens
namen zij met name een man op, die een deur
binnen ging-van een eenvoudig huis en op de
volgende afbeelding zag men diezelfde man
in een luxueus millieu, waardoor de indruk
werd gewekt, dat hij een paleis was binnengegaan. Een andere vondst was het inlassen
van een meer dan levensgroot beeld tussen
gewone opnamen, waardoor een bijzonder
sterke expressie van dat ingelast beeld ontstond.
Zo vond men de vergrote opname (close-up)
uit, die later in de film Jeanne d'Arc van
Carl Dreyer tot een triomf van de cinematografie zou leiden. Voorts begon men de camera
los te maken van de grond, zodat zij zich
ging bewegen tussen de mensen en dingen en
als het ware deel nam aan de handeling. Wat
de verlichting betreft, begon men de waarde
in te zien van sterke contrasten, vage schemeringen enz. En al deze vindingen bij elkaar,
stelden de filmmakers in staat, wonderlijke
dingen te doen, die spotten met de werkelijkheid.
De film begon haar eigen werkelijkheid te
ontdekken. Een typisch en veel aangehaald
voorbeeld hiervan is de volgende scène. Een
dief vlucht voor de politie een huis binnen,
klimt in de schoorsteen, loopt over het dak

naar een andere schoorsteen, daalt af en komt
in een kamer terecht, waar hij bij de kraag
gegrepen wordt door een hand, die hem door
de schoorstenen heen achtervolgd heeft en het
uiteinde is van een arm, welke op z'n minst
vijftig meter lang is. Ik behoef mijn lezers niet
te zeggen, dat zoiets in de werkelijkheid niet
gebeuren kan. Op de film echter gebeurt dat
wèl en dit is dan een begin van de eigen
werkelijkheid van de film.
Breid dit voorbeeld uit tot talloze voorbeelden en gij beschikt over talloze middelen om
de toeschouwers gebeurtenissen op te dringen,
die niet bestaan en niet eens bestaan kunnen.
Breid het uit tot de wereld van het gevoel en
gij kunt de toeschouwer gevoelens opdringen,
zo fantastisch en zo onontkoombaar, dat men
de film tot de meest suggestieve magie in staat
moet achten.
\Tan al deze voorbeelden met alle primitiviteit, die er nog aan vast zit, tot aan de artistiek bewogen film, is slechts één stap en het is
dezelfde stap, die- voert van de onbewuste
pioniers naar de bewuste kunstenaars.
Die bewuste kunstenaars stonden als het ware
te wachten op hun beurt. In verschillende landen werd de ontwikkeling van de filmtechniek
met grote belangstelling gevolgd door groepen
mensen, die tot aan toe gewerkt hadden in de
andere kunsten: bouwkunst, schilderkunst, letterkunde, muziek, toneel. Zij allen hadden
leren inzien, dat de merkwaardige mogelijkheden, waarover de film beschikte, in handen
van intelligente en bewogen kunstenaars in
staat moest zijn tot zeer ongewone en krachtige
uitingen en wel in die mate, dat de film, dank
zij die eigenaardigheden, zouden kunnen ontkomen aan haar afhankelijkheid van de andere
kunsten. Zolang immers de filmcamera niets
anders zou kunnen doen dan regelrecht fotograferen, dus slechts wéérgeven, wat — toneelmatig — vóór de cameralens geschiedde, zou
zij nooit iets anders kunnen zijn dan een afgietsel. Het schoonste drama zou dus hoogstens
(Vervolg op pag. 2).
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,Eis: Vijftien jaar met aftrek"

Het is ter beoordeling van het gedrag in de
oorlogsjaren van Johannes Hubertus
Veefkind Jr. dat het Hof op 4 Febr. '49 zitting houdt. Veefkind's collega J. L. Savenije
moet zijn beurt voorbij laten gaan, wegens
ernstige ziekte kan hij niet voorkomen. Zij,
die hem in Nov. '48 in Arnhem zagen, waar
hij op een brancard de rechtszaal werd binnengedragen om getuigenis af te leggen in
de zaak Brune, hadden toen reeds moeite in
hem de forse militair aandoende man te herkennen, die enige jaren tevoren met zoveel
„Schwung" zijn rol speelde bij de S.D. Een
zich in zelfbeklag uitputtend wrak is er van
de eertijds zo forse man overgebleven.
En hij moet inmiddels nog wel meer achteruit geschipperd zijn, dat het nu zelfs onmogelijk is om hem voor te doen komen. Onwillekeurig vraagt iemand, die mede door
toedoen van deze „heren" in een concentratiekamp terecht gekomen is, of de Duitsers
ook zo druk met brancards gewerkt zouden
hebben, of zelfs een zitting zouden hebben
uitgesteld ten gerieve van een zieke verdachte. Wie gezien heeft, hoe de Duitsers
in Sept. '44 het Vughtse ziekenhuis leeghaalden, en zelfs de zwaar zieken en zo
juist geopereerden in veewagens laadden op
transport naar Duitsland, gelooft zo iets niet
erg. Enfin — wij zijn geen barbaren — en
met deze zoete troost nemen we zonder spijt
afscheid van Savenije.
De zaak Veefkind werd nu naar de morgen
verschoven. Hij werd binnengebracht, een
iiB«Mi„ii n mtrm ■l>^S»i^<s^«'

Aandacht voor de Film
{Vervolg hoofdartikel.)

kunnen overgaan tot een fotografie van het
drama en dus slechts een tweedehandse kunst
zijn, of zelfs helemaal geen kunst. Vergelijk dit
met de gramofoonplaat, die immers weergeeft
wat een orkest speelt. Het is n.I. het orkest, dat
de waarde aan de uitvoering verleent, niet de
gramofoonplaat, die slechts herhaalt wat het
orkest heeft afgeleverd. Hoe bewonderenswaardig die herhaling ook zijn kan, zij is toch
slechts een herhaling, een weergave en zonder
het orkest heeft de gramofoonplaat niets te betekenen, terwijl de gramofoonplaat geenszins
een voorwaarde is voor de betekenis van het
orkest.
Het ligt dan ook voor de hand, dat zij die eenmaal de filmkunstenaars zouden worden,
slechts dan belangstelling voor het filmverschijnsel konden opbrengen, wanneer de film
met al haar potenties in staat zou zijn, zich
volledig te plooien naar de wil en de wensen
van de kunstenaar. En inderdaad: die bewegende camera, die vergrotingen en verkleiningen, dat spelen met licht, die willekeurige
beeldschikking met haar eindeloze variaties en
dus de mogelijkheid tot het verwekken van
' rhythmische bewegingen, dat alles werd een
grote verleiding voor de filmkunstenaar, die
immers al die mogelijkheden geheel „naar eigen
wil en welbehagen" kon gebruiken.
Hoe zij dit deden, hoe zij zochten naar de eigen
vorm van de film, hoe zij trachtten, anderen
van de mogelijkheid ener onafhankelijke filmuiting te overtuigen, zullen we zien in een volgend artikel, dat de bewustwording van de
filmkunst zal behandelen. Daarin zullen we gelegenheid hebben te wijzen op de noodzakelijkheid van de filmstudie, een noodzakelijkheid,
die nog steeds urgent is, omdat — eerlijk gezegd — de filmindustrie slechts bjj tijd en wijle
de onafhankelijkheid van de filmkunst wil
erkennen: niet uit kwade wil, maar uit gebrek
aan inzicht.

magere, nog jonge vent, keurig verzorgd en
met een onbeduidend gezicht. Ambtenaar geweest op het departement, in de oorlog gesolliciteerd bij de Haagse politie, ■ gesolliciteerd bij de Sicherheitsdienst.
Veefkind Sr. schijnt een grote invloed bij
dit alles te hebben uitgeoefend — de enige
zoon moest vooruit, promotie maken, er beter
van worden. Veel eigen wil schijnt Veefkind
Jr. er niet op na gehouden te hebben. Hij
werd N.S.B.-er, en omdat hij een motorrijwiel had, waar hij erg op gesteld was, ging
hij bij de motor-W.A. teneinde het vehikel
te mogen behouden.
Op de vraag van de President: „Maar U
wist toch dat Nederland met Duitsland in
oorlog was", antwoordde hij, dat hij zich dit
nooit gerealiseerd had
Waarop de President heel sarcastisch vroeg, of hij de lagere
school had afgelopen, want dat iedere
schooljongen drommels goed wist waar de
schoen wrong.
Ook de beruchte Poos behoorde tot de kennissenkring van de fam. Veefkind. Desgevraagd gaf verdachte toe, dat hij „er wel
eens kwam", waarop de auditeur militair
zijn geheugen opfriste met de mededeling,
dat hij immers met een dochter van Poos
getrouwd was;
Met hetzelfde lijzige
stemgeluid antwoordde de verdachte dat dit
juist was.
Hij solliciteerde ook nog bij de Ned. OostCompagnie, maar daar kon hij niet meer terecht, omdat de Russen hem te vlug af waren,
zij hadden Kiew, waar hij heen zou gaan,
reeds heroverd.
Dus ging hij naar de S.D. terug. Deed administratief werk, speelde tolk, hielp mede met
huiszoekingen, provoceerde, was zelfs nog
betrokken bij het Englandspiel, in zoverre dat
hij gedropte containers (tonnen noemde hij
ze) verzamelde voor zijn broodheren. Naar
aanleiding van dit werk werd hij nog uitgenodigd op een feestje van de S.D., waar
een gedeelte van de gedropte goederen verloot werd. Veefkind won een paar sokken...
Veefkind ■—■ de gehoorzame moffenknecht
— die nimmer initiatief toonde, maar prompt
gehoorzaamde en alles uitvoerde wat hem
werd opgedragen. Niet met het kennelijk genoegen van Savenije, zich niet te buiten gaande aan schelden of slaan — maar hij deed
het. Zoals was opgedragen. Befehl ist Befehl.
Er was een vrouwelijke getuige a décharge,
die vertelde, dat Veefkind een ontmoeting
gearrangeerd had tussen haar en haar zoon,
die bij het oprollen van de organisatie „de
Oranje-vrijbuiters", waar Veefkind zelf overigens een werkzaam aandeel in gehad heeft,
gepakt was en dat hij gezorgd had, dat de
gevangene de pakjes kreeg die zijn moeder
voor hem gereed maakte.
De procureur-fiscaal eiste vijftien jaar met
aftrek. De advocaat deed zijn best om de verantwoording voor het grootste gedeelte van
Veefkind Jr.'s gedrag op diens vader af te
wentelen. Het is goed mogelijk.
De indruk die Veefkind maakte was die van
een echte Jan Salie, een weekdier zonder
ruggegraat.
Het laatste woord verkrijgende, betuigde hij
zijn spijt over wat hij gedaan had tijdens de
bezetting.
Spijt. Maar zou hij zich één ogenblik gerealiseerd hebben, of zich thans voor ogen
kunnen stellen,' waaraan hij heeft meegeholpen? Ik betwijfel het.
CLARA.

Oud Eerste Stuurman, ex. pol. del., daarna elfjarige
handelservaring, diploma boekhouden, mod. talen
beheersend, goed verkoper, representatief zoekt
werkkring. Uitstekende referenties. In bezit paspoort.
(Adv. Alg. Handelsblad),
't Wordt steeds fraaier met de bijzondere rechtspleging. Deze man heeft, na politieke delinquent geweest
te zijn, een elfjarige handelservaring kunnen opdoen.
Hij kwam dus al in 1938 op vrije voeten.
»
Er zijn ons voorbeelden bekend, dat men van de
100 eieren slechts 2 kuikens kreeg. Zoiets moedigt
de lust om zelf te broeden niet aan. Het gaat dan
ook meer en meer in de richting dat de pluimveehouders zelf niet broeden, maar de benodigde kuikens kopen.
(Nwe prov. Gron. Crt.).
Wij zijn het daar niet mee eens en achten het een
prachtig staaltje van doorzettingsvermogen, wanneer
pluimveehouders de moed niet opgeven en maar op die
honderd eieren blijven zitten. We hadden nooit gedacht, dat er toch nog twee kuikens zouden komen.

*

De beide broers v. d. Ploeg te Haulerwijk, waren
van hun geboorte af kaal. Zelfs hadden zij geen
haren op hun wenkbrauwen.
(Ons Noorden).
Toch prettig, dat er wel wenkbrauwen waren, al zaten
er geen haren op. Zo kan men ook een gebit zonder
tanden hebben. Dat is nog veel lastiger.
♦

De Districtscommandant der Rijkspolitie te Assen,
]hr. Gevers Deynoot, is van mening dat de recente
successen van de hem onderhorige Rijkspolitie,
voor een niet gering gedeelte te wijten is aan de
zeer goede samenwerking tussen de Rijkspolitie en
de Recherchegroepen van de Gemeentepolitie.
(Nieuwsblad v. h. Noorden).
Wij hebben het niet erg begrepen op die zeer goede
samenwerking van politiediensten. Alle recente successen bij het opsporen van misdadigers zijn daaraan te
wijten. Als de politie het nu eens zonder die samenwerking probeert, misschien heeft ze zich dan niets
meer te verwijten.
«
Het internationale wolsecretariaat heeft bekend gemaakt, dat de eerste monsters van een in Amerika
Ontdekt voedingsproduct, dat bereid wordt uit oude
kleren, te Londen zijn aangekomen. Men zal daar
de gebruiksmogelijkheden onderzoeken.
Volgens de uitvinders mag het worden toegediend
aan dieren en zelfs aan mensen; het zou de haargroei bevorderen en een aangename smaak hebben.
Het nieuwe product — de „botaneïne p" — zal ook
gebruikt worden bij de bereiding van pharmaceutische artikelen, cosmetieken, verven en kleurstoffen.
(Nationaal Dagblad).
Waar zijn de dagen van Olim gebleven, toen wij op
brandnetelsoep leefden en bessebladeren als tabak bezigden? Nog even en we krijgen in het kader van het
Marshall-plan onze portie oude-kleren-vitaminen thuisgestuurd. Waarom zullen we onze oude plunje aan de
voddenman meegeven als de kruidenier het ons straks
weer thuisbezorgd?
Ons devies zij: bereid zelf uw vitaminen uit uw afdankertjes!

„óe tRoostenöe"
De reproducties van het schilderij „De Troostende", dat aan H.M. Koningin Wilhelmina ter
gelegenheid van Haar 50-jarige regeringsjubileum door de LO.-LKP.-Stichting en de
GOIWN. werd aangeboden, zijn thans alle
afgeleverd.
De aflevering geschiedde met enige stagnatie,
die werd veroorzaakt door enkele technische
verbeteringen, welke aan de reproductie moesten
worden aangebracht. Aan de uitvoering van de
reproductie is alle zorg besteed en ze maakt dan
ook een uitstekende indruk.
Er is nog een klein aantal (plm. 50 stuks) overgebleven. Deze kunnen nog geleverd worden
aan ben, die bijtijds bun bestelling doen.
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POLITIEKE DELINQUENTEN
HUN NOOD.
a al het voorgaande zult U, hoop ik

reeds een indruk gekregen hebben van
N
de NOOD der politieke delinquenten. Ik ga
die nood nu nog afzonderlijk tekenen. En
als U dan zelf nooit gevangen geweest bent,
zet er U dan eens opzettelijk toe, U in te
denken, wat het betekent, jaar en dag achter
prikkeldraad te zitten, of nog erger, in een
kale cel, helemaal eenzaam of in gezelschap
van altijd dezelfde mensen, die ge niet zelf
kiezen kunt, maar die U opgedrongen worden
om mee te verkeren. En daar hebt ge dan
niets te vertellen, alleen maar af te wachten,
wat een ander mens U commandeert, en dat
hebt ge maar te doen, vlug, zonder tegenspreken, heel onderdanig en gedwee, al stuit
het U nog zo tegen de borst, ja al zou het de
ongerijmdheid zelf zijn, ja, al wordt U het
grootste onrecht aangedaan. Want dat alles
kan gebeuren en het gebeurt ook, want ge
zijt GEVANGENE. En ook als de behandeling naar omstandigheden goed is, al zoudt
ge daarover niets te klagen hebben, dan blijft
het feit bestaan van Uw volkomen AFHANKELIJKHEID. Ge moet het maar afwachten,
ge hebt zelf niets meer te beslissen. Zie, dat
is de diepe vernedering, die iedere gevangene
ondergaat, afgezien van de nog onbekende
komende straf. Dat is de grote straf op zichzelf: dat een mens, die even naakt geboren is
als gijzelf, U helemaal in zijn macht heeft en
vernedert. Dat knauwt je ziel!
Ik ben er dan ook altijd een paar dagen kapot
van, wanneer ik als zieleherder een gevangenis bezoek. Al is het dan maar voorarrest,
al blijkt later de onschuld klaar, dan heeft
intussen die opsluiting in het politiebureau
of Huis van Bewaring haar verwoestende
werking gedaan. Je herkent je gemeenteleden opeens niet meer, wanneer je ze daar
terugvindt!
Voor de politieke delinquenten komt daar
nog bij de bittere tegenstelling met voorheen,
toen ze zo 'n groot woord hadden en in hun
overwinning geloofden, toen ze macht hadden en van heerschappij droomden! Wat een
tegenstelling!
Daar zitten dan enkel mannen bij elkaar of
enkel vrouwen. Deze eenzijdigheid wreekt
zich op heel het geestesleven en verruwt, vereenzaamt en verpest de mentaliteit. Deze
mensen hebben — of hadden althans — de
eerste jaren niets nuttigs te doen. En als
ergens dan blijkt hier wel. dat ledigheid des
duivels oorkussen is. Ik noem daarbij uitdrukkelijk ook de sexuele nood van getrouwde
mensen, die al die tijd het huwelijksleven missen moeten, en die soms ondragelijke spanningen in lichaam en ziel veroorzaakt!
Ik zeg deze dingen waarlijk niet om een
vals sentiment wakker te roepen bij ons,
nog veel minder bij de betrokkenen zelf. Ik
ben overtuigd, dat de internering een bittere
noodzakelijkheid is geweest en de straf, mits
rechtvaardig toegediend, een dure plicht is,
van Godswege. De overheid mocht en kon
niet anders. Maar het is en blijft een vreseInqezonden Mededeling

Verkoudheid
van neus, keel of borst,
snuift en wrtjft U weg met

lijke opdracht, die God de mens gegeven
heeft: rechter over andere mensen te zijn! En
al wie daarbij betrokken is, hetzij als rechter,
als commandant, bewaker, werkmeester of
geestelijk verzorger, moet zich de toestand
der gevangenen voortdurend indenken om
billijk en rechtvaardig te blijven, ja, om mens
te blijven in de eerste plaats. Want juist, als
wij met zulk een „macht" over anderen bekleed worden, blijkt, dat. in ieder mens een
beest huist. Dat is de simpele verklaring van
al de gruwelen, die in de oorlog gepleegd zijn
in de Duitse kampen.
Er is grote genade van God voor nodig om
tegenover de politieke delinquenten niet in
diezelfde zonden te vallen. En één van de
middelen daarvoor is: zich de nood van deze
mensen indenken, zoals Christus deed bij
ieder, die Hij ontmoette.
Tot die nood behoort behalve het genoemde
minderwaardigheidscomplex (dat vaak niet
herkenbaar is, omdat het zich verbergt uit
een streven naar zelfharidhaving, achter het
mom van air en bluf en groothouderij!) in de
tweede plaats, dat deze mensen bijna allemaal in zorg zitten over hun gezinnen. Die
gezinnen zijn er menigmaal nog ellendiger
aan toe dan de mannen zelf. Een onbeschrijfelijk beeld van armoede, woningnood,
gebrek aan kleding en dekking, heb ik in die
gezinnen gezien. En wie bekommert zich om
hen? Het zijn immers gezinnen vaii N.S.B.ers! De buren negeren hen, de schoolkinderen plagen de kleinen, want vader zit achter
prikkeldraad. Wat is de jeugd dan wreed
onder elkaar. En het gemene is daarbij, dat
vele van deze vrouwen en kinderen zelf nooi,t
iets met het Nationaal-Socialisme te maken
hebben gehad, soms vurig „anti" waren en
reeds in de oorlog veel geleden hebben, omdat vader de verkeerde kant uitging. Men
moest diep respect hebben voor de standvastigheid en trouw van deze gezinnen en
voor de wijze, waarop ze zich er doorslaan.
Ze moesten aan alle kanten om Christus' wil
geholpen worden. En het omgekeerde gebeurt maar al te dikwijls: Ze worden door de
hele buurt verafschuwd.
En nu komt de grote verleiding! Want dan
zijn er ook altijd mannen, die deze vrouwen
wé! „helpen" willen met geld en kleren en
meubelen, maar vraag niet voor welke prijs.
Dan zijn er zelfs advocaten geweest, die het
advies gaven: ga toch scheiden van die man.
Is het wonder, dat vele vrouwen voor deze
verleiding bezweken zijn? En de man zit achter prikkeldraad, hij staat er machteloos
tegenover. Ik heb dan ook bij getallen de
mensen op mijn spreekuur gehad, wier huwelijk hopeloos kapot gegaan was. Wat komt
er, straks bij de invrijheidstelling van die
man, terecht; wat is er intussen van die gezinnen geworden; wat zijn de gevolgen van
dit alles voor volk en maatschappij?
Tenslotte de eigenlijke geestelijke nood.
God werkt door Zijn Geest en Woord
ook in die kampen.
Daar is véél huichelarij, daar zijn gevangenisbekeringen en er is tijdelijk „geloof",
waarvan later niets meer gezien wordt, er is
veel belangstelling voor de dominee uit bijmotieven, maar er zijn ook anderen, die inzien: ik heb gezondigd. U moet daarbij bedenken, dat dit bewustzijn vaak heel langzaam doordringt en het zijn de slechtsten

niet, bij wie dit het geval is. U lacht erom,
wanneer U in verslagen van rechtzittingen
leest, dat een beklaagde antwoordt: ik heb
nooit geweten, dat het zo erg was in de kampen, waarheen ik de mensen gebracht heb
door mijn toedoen, ik wist niet, dat de Joden
allemaal vergast werden enz. U lacht vooral,
wanneer U dat leest van hooggeplaatste
Duitsers en N.S.B.-ers. Maar het is inderdaad een FEIT, dat deze mensen in veel gevallen in volslagen onkunde voortleefden, die
ons onbegrijpelijk voorkomt, die ook niet onschuldig is, maar die we toch wel verklaren
kunnen. U moet bedenken, dat ZIJ geen
illegale pers in handen kregen, dat Zij niet
naar de B.B.C, luisterden, of, als ze het
deden, dan was hen ingepeperd: Dat zijn
allemaal leugens! Precies zoals WIJ op onze
beurt de pro-Duitse pers en radio beoordeelden. Kortom, deze mensen hebben jarenlang
vastgezeten in een net van leugens, waar ze
nooit meer uitkwamen. En de principiële
Nationaal-Socialisten het meest van allen.
Die laatsten hebben hartstochtelijk geloofd
in een ideaal, in de almachtige goddelijke
Führer. Ze hebben alles verloren, toen Duitsland viel. Ze hebben hun „geloof" verloren,
omdat ze hun God verloren hebben en dan
blijkt, dat een mens zonder God in de wereld,
zelfs zonder afgod, geen hoop heeft. De
idealist wordt een gedesillusioneerde!
Dat is de nood der politieke delinquenten.
Wat daaraan te doen?
Daarover in een slotartikel iets.
B. VAN NIEUWELANDT.

Stichting Oranje-Hotel
Het Stich-tingsbestuur van de
Stichting „Oranje Hotel" verzoekt om opname van het
volgende bericht.
Onder de aandacht van leden en begunstigers van de Stichting Oranje
Hotel wordt gebracht, dat ons ter ore is
gekomen, dat enigen van hen voor de gehouden Reunie op 18 September 1948,
geen uitnodiging heeft bereikt. Wij verzoeken dan ook, allen die deze niet hebben ontvangen, ons hiervan schrijtelijk
kennis te willen geven, opdat met de eerst
komende reunie, hiermede rekening kan
worden gehouden. Dit bericht is te zenden aan de Secretaresse Mejuffrouw
M. Th. C. v. d. Ent, Borneostraat 12 B.,
's-Gravenhage, tel. 555941.
Mede wordt onder de aandacht gebracht
voor hen die nog geen contribuant zijn
van de Stichting, dat voor ex-politieke
gevangenen en nabestaanden de minimum
bijdrage ƒ 1.— per jaar bedraagt, die voor
begunstigers ƒ 2.50.
Voorts delen wij mede dat de Dodencel
601 in het Oranje Hotel voor nabestaanden en belangstellenden, die hieraan behoefte hebben, iedere Woensdagmiddag
van half drie tot half vijf kan worden bezocht. Velen hebben blijkbaar de bedoeling niet goed begrepen en zijn slechts
één keer geweest. Men kan echter geregeld komen bij gedenkdagen, zomede telkens wanneer men daaraan behoefte gevoelt. Een verzoek daartoe is te zenden
aan Mevrouw B. Boon—v. d. Starp,
Voorzitster Cel Commissie, Frankenslag
3 F., 's-Gravenhage, tel. 557864.
Van verschillende zijden wordt er ons
op gewezen, dat nog portretten in het
Album de Dodencel ontbreken van vele
verzetshelden. Allen die voor de goede
zaak in het Oranje Hotel enige tijd hebben doorgebracht en hetzij gefusilleerd of
afgevoerd naar Concentratiekampen of
Tuchthuizen en daar zijn overleden,
kunnen in bovengenoemd Album worden
opgenomen, waartoe het portret afmeting
8 a 9 bij 13 a 14 c.M. is te zenden aan de
Heer I. P. A. van Voorst van Beest, ViceVoorzitter Stichting Oranje Hotel, Laan
van Meerdervoort 109 te 's-Gravenhage.

\

Onvolwaardigheid
Er is een tijd geweest,
waarin een volk zijn zonen, als invaliden
teruggekeerd van het slagveld, afscheepte
met erelint en holle woorden om hen daarna
hardvochtig over te laten aan een lot, waarin
bittere armoede en nationale verguizing om
de voorrang streden. Het is nog niet zo heel
lang geleden, dat frontstrijders, die in de ge-

gecorrigeerd

landgoed „Aardenburg" te Doorn, kon men
eerst recht beginnen met het toepassen van
een speciale therapie (geneeswijze), waardoor verminkte militairen zo niet tot geheel
volwaardige dan toch tot volwaardiger arbeidskrachten konden worden geschoold.
Men ging daarbij uit van de gedachte, dat
de patiënt er niet was door hem van zijn verwondingen te doe£ genezen, om hem daar-

Revalidatie op ,,Aardenburg'

r
vaarlijkste bressen armen en benen lieten afschieten ten gerieve van de rijke have der
„thuisfronters", na het gevaar te hebben bezworen, voortaan de kost moesten verdienen
met veters en kamferballen of, erger nog, met
deur-aan-deur-demonstraties van lege broekspijpen en zwabberende hemdsmouwen.
En het is eerst sinds kort, dat men de noodzaak en de plicht is gaan inzien van een
menswaardige verzorging van diegenen, die
bij het uit het vuur halen der door een geheel
volk zo zeer begeerde „kastanjes" zwaar
werden gekwetst en zich daardoor tot permanente hulpbehoevendheid zagen gedoemd.
Zeker, men is het (zo waar) gaan inzien, zij
het ook langzaam, o, zo langzaam en al heeft
het daarna ook nog jaren moeten duren eer
aan dat gelukkig steeds meer veld winnende
inzicht de eerste (zure) vruchtjes ontsproten.
De invalide oud-gedienden aten er wel niet
met onverdeeld genoegen van, maar, «— niet
waar ■— men kon de levensvoorwaarden voor
dat soort lieden toch moeilijk zo gunstig maken, dat een situatie zou ontstaan, waarin
men zich met een brede glimlach om de lippen aan het pensioenhout liet nagelen door
zich met het oog op de rooskleurige toekomst
zuiver voor eigen genoegen in armen of
benen te laten schieten. Voorshands behoeft
echter voor het intreden van een dergelijke
situatie nog niet te worden gevreesd. Dit ter
geruststelling van de toch al overbelaste belastingbetalers.
Toen wij nog 1945 schreven zat het mensdom nog altijd te kleumen (behoorde dit althans te doen) bij de armzalige gedachte, dat
— terwijl het oorlog voeren tot in de perfectie was „geregeld" — de sociale zorg voor de
ellendige gevolgen ervan daarbij eeuwen was
ten achter gebleven. Te verheugender is
daarom de activiteit, die in de jongste jaren,
onder invloed vanwat op dit terrein in Engeland en Amerika werd gedaan, ook in ons
land tot ontplooiing is gekomen, waardoor
op een deel van de achterstand als met reuzenschreden wordt ingelopen. Het is interessant om te vernemen, hoever men hier te
lande in korte tijd is gevorderd en daarom
wensen wij U iets te vertellen over het militair

na als een voor de rest van zijn leven onbruikbare kracht aan de Pensioenraad af te leveren.
Een jonge kerel, zo redeneerde men, heeft
hogere idealen dan met het brood zijns bescheiden deels de maag bij de gratie van zijn
verzorger te vullen; hij wil zijn lichaam, zijn
handen, zijn voeten) hoe gebrekkig ook, stellen als een instrument in dienst van zijn
werkzame geest, die hem aanspoort te scheppen, te werken om daardoor nog iets te betekenen, iets te kunnen bijdragen aan het
welzijn van zich zelf, van zijn gezin, van zijn
volk, inplaats van als een nutteloze te staan
buiten het arbeidsproces. Doch hoe de mogelijkheden te realiseren voor iemand, die arm
of been mist, om weer deel te krijgen aan de
rijke zegeningen van noeste, eerlijke arbeid?
Zal hij niet altijd als de onvolwaardige wor-

den beschouwd, als iemand, tegen wie je <—
nou ja — in het oog lopend vriendelijk en
voorkomend doet, maar die je verder, voor
zover het niet al te zeer met het goede fatsoen strijdt, links laat liggen, omdat je er in
de practijk zo weinig aan hebt?
Het scheen inderdaad lange tijd onmogelijk
om een bevredigende oplossing • voor deze
mensen te vinden, maar de wetenschap liet
zich niet door de moeilijkheden afschrikken.
Zij toog aan het werk en men vervaardigde
kunstledematen, eerst alleen van nut voor het
gemakkelijker bewegen van de gebrekkigen,
later meer geperfectionneerd, waardoor het
gestelde ideaal: wederopneming in het arbeidsproces, voor een goeddeel kon worden
bewerkstelligd. Iemand, die door zijn opgedane lichaamsgebreken voorheen gedoemd
was tot een onzalig nietsdoen, wordt thans
voorzien van b.v. een kunstarm (prothese),
waardoor hij, dank zij de ingenieuze samenstelling en vergevorderde chirurgie, na veel
oefening, voor zich geheel of gedeeltelijk het
brood weer kan verdienen. Het zal niet nodig
zijn om te wijzen op de geweldige morele
waarde, die een dergelijke revalidatie voor
de betrokkenen betekent. De deprimerende
gedachte van onvolwaardigheid, van het:
ik kan niets meer, ik ben een dood lid aan
het maatschappelijke lichaam, een parasiet, verdwijnt en men zal weer plezier
krijgen in zijn werk, omdat men een
nieuwe taak heeft ontdekt. Het kost,
voordat men zover is, enorme inspanning,
zowel van de patiënt als van het verplegend
personeel, maar met de tanden OD elkaar
komt men er.

Herstellings- en Trainingscentrum
„Aardenburg *.
Reeds direct na de bevrijding van het Zuiden werd op initiatief van de Stoottroepen het herstellingsoord „Bosch en Ven" te
Oisterwijk ingericht. Toen het in Augustus
1946 werd overgeplaatst naar het fraaie
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Aanzets tukken
voor een
onderarm-prothese.

Jansen, zonder beneden-arm.
Wij willen Jansen, (laten we hem zo noemen), oorlogsgewonde, eens volgen op
de weg naar re-validatie. In Indonesië greep
hij in een booby-trap en dat kostte hem,
naast een aantal andere verwondingen, een
deel van zijn arm. Hij zei niet veel toen hij
in het hospitaal van de eerste operatie weer
bij kennis kwam en toen de dokter hem vertelde, dat alles nog wonderlijk goed was afgelopen („je had ook alleen je nu vermiste
hand over kunnen houden", deed ie „opmonterend"), lachte hij maar wat tussen de pijnen door. Maar achter zijn gerimpeld voorhoofd vierden helse toekomstgedachten een.
zondig en dreunend feest.
Zijn gezin, vrouw en twee kinderen -- zijn
pas begonnen timmermansbedrijfje — een
lege mouw, wapperend in de wind, — lieve
mensen, beste mensen, die: „ha, die Jansen"
zullen zeggen en onderwijl meewarig pogen
naar iets te turen wat er niet is, maar wier
blikken zich toch steeds weer zullen hechten
aan de 'arm, die er ook niet is — o. God, O
God, ik snap het niet
wat nou —
Hij werd gerepatrieerd, kwam weer in een
hospitaal en werd nogmaals geopereerd.
Toen hij kort daarop naar Aardenburg werd
gezonden, droeg hij nog geen kunstarm. „Zo
jong", had de* dokter bij het afscheid nemen
gezegd, ,,je bent weer heel en nou maar als
de gesmeerde
eh
dinges naar
Doorn. Daar krijg je de prothese en dan
maar oefenen."
Een beetje onwennig keek hij naar al het
nfeuwe. Het viel hem op het eerste gezicht
niet tegen. Er waren nog een paar honderd
klanten, net als hij, met gedeeltelijk ook kunstarmen en kunstbenen.
Ze zeiden: „ha, die Jansen", maar ze keken
rustig naar zijn arm. Niemand, die er iets bijzonders in zag, alles was doodgewoon en er
werd zakelijk over gesproken. Hijt'kreeg armoefeningen, massage, bestraling en wat niet
al en na enkele weken viel het hem op, dat
zijn arm met recht een kunst-arm mocht worden genoemd, want de dokter beweerde, dat
hij over enige maanden weer aan het werk
zou kunnen gaan. Jansen was er nog niet zo
heel zeker van, al constateerde hij dagelijks
vorderingen, maar — om kort te gaan — zes
maanden later was hij inderdaad weer aan
het werk. Dank zij de omscholing en zijn
technische aanleg, bleek hij een goed tekenaar te zijn gewordenGoed 200 patiënten
plegen regelmatig in Aardenburg te verblijven, met een gemiddelde duur van drie
maanden. Niet alleen verpleegt men er gerepatrieerde OVW-ers, ook de soldaat, die
op de stormbaan te Hooghalen zijn been

heeft gebroken kan er voor de nodige massages terecht en zelfs neemt men de laatste
tijd burgers op, die zich uiteraard net als de
militairen, hebben te houden aan de door de
commandant ingestelde „Inwendige Dienst".
Dienst, zult U willen vragen, is er ook daar
nog dienst? Inderdaad, en allen hebben daaraan mee te doen. ledere patiënt heeft een
weekkaart, waarop voor elke dag staat aangegeven hoe hij zijn tijd tussen negen en vijf
uur heeft door te brengen. Voor sommigen
staat er bijna niet anders dan rust op, maar
voor anderen geldt: met kunsthand zware
boomstronk doorzagen, aan de lus voor een
spiegel lopen, toesteloefeningen enz. Alles
gaat op de klok en wee degene, die zich zonder reden onttrekt aan de voorschriften.
Spierpijn is geen reden, dan maar de tanden
op elkaar. Voor sentimentaliteit is hier geen
plaats, arme stumperds kent men er niet, men
moet mee, hoe zwaar het soms ook valt. De
maatschappij, waarin men te zijner tijd weer
wordt opgenomen is ook niet zachtzinnig en
daarop moeten de patiënten in de eerste
plaats weer ingesteld raken. Wat t.a.v. herstel der lichamelijke functies soms wordt bereikt door de nauwe samenwerking tussen
doktoren en het hoofd van de afdeling arbeidstherapie, waarbij de modernste methoden worden toegepast, grenst aan wonderen.

migen zullen weer in het oude beroep
terug kunnen keren, anderen moeten zich
omscholen, bv. op de rijkswerkplaatsen te
Utrecht of elders. Een en ander wordt beoordeeld door de doktoren en de testafdeling
van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Heeft
een vroegere molenaar, die beide benen heeft
verloren, lust en aanleg voor een administratief beroep, dan krijgt hij zijn kans en wenst
een vroegere kantoorbediende zijn kunsthand te gebruiken om als „centralist" te
gaan werken, dan worden de mogelijkheden daartoe gevonden. Afgezien van de
grote morele en materiële waarde, die dit alles
voor de betrokkene zelf zal hebben, mag ook
wel worden gewezen op het belang, dat de
gemeenschap bij een dergelijke re-validatie
heeft. In de Verenigde Staten heeft men berekend, dat een invalide de staat jaarlijks gemiddeld 300 tot 500 dollar kost. De revalidatie kost gemiddeld 300 dollar in één
keer. Een ander sommetje. Neem aan, dat
iemand invalide wordt op 25-jarige leeftijd.
De gemiddelde leeftijd bedraagt 55 jaar.
Door arbeidsherstel weet de man ƒ 2000,—
per jaar te verdienen. Over dertig jaren
wordt dit ƒ 60.000,—. Voor duizend pensioengerechtigden of verzekerden (Rijksverzekeringsbank) is dat 60 millioeiï gulden.
Daarnaast moet dan nog worden gelet op de
arbeid van al deze mensen, die weer ten goede komt aan de gemeenschap. Het is dus
geen wonder, dat de Rijksverzekeringsbank
en andere instellingen op dit gebied groot
belang stellen in het vraagstuk van arbeidsherstel.
(Vervolg op pag. 8)

*
De maatschappij in.
Zodra het functieherstel van het gewonde
lichaamsdeel is herkregen, wordt naar
een passende werkkring omgezien. Som■-'■■■
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Een rechterlijke instantie hoont alle goede Nederlanders
De Raad van Beroep voor de Perszuivering
trapt allen, die in het verzet vóór gingen*

r
V..

„Wij moeten tezamen de geest overwinnen die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in
de jaren van oorlog en bezetting de weerstand hebben belemmerd en zelfs vele goede Nederlanders
het leven hebben gekost, en die thans nog in ons volk rondwaart"
(H.M, Koningin Wilhelmina bij de aankondiging van haar troonsafstand.)

Heeft het wel zin nog eens in te gaan op
het onrecht, dat de Raad van Beroep
voor de Perszuivering in zijn uitspraak betreffende „De Telegraaf" heeft gepleegd, nu
'n groter, wereldomvattend onrecht de harten
met verbijstering vervult? Wij stelden deze
vraag op de avond dat bekend werd, dat
tegen de grote strijder voor de vrijheid van
geweten, tegen de „onruststoker" Kardinaal
Mindszenty de hoogste straf werd geëist
en wij waren geneigd het onrecht te laten
voor wat het was, ware het niet, dat in de
uitspraak van de langzamerhand berucht
geworden Raad van Beroep een zodanige
weerzinwekkende werkelijkheid ligt verscholen, dat zwijgen een grove nalatigheid
zou inhouden. Wij kunnen niet zwijgen en
wij mogen niet zwijgen!
Als wij dan thans weer gaan spreken en weerom gaan getuigen van onze verontwaardiging, zij vastgelegd dat de toegestane herverschijning van een blad onder de naam
„De Telegraaf" ons als zodanig niet interesseert. Ons raakt alleen de motivering,
waarmee het naamsverbod, door de Perszuiveringscommissie uitgesproken, is ongedaan
gemaakt. Die motivering nu is ontstellend,
doet de vuisten ballen van verontwaardiging
telkens als men haar leest. Want nadat de
Raad heeft vastgesteld dat het aantal lezers
van ..De Telegraaf" en „De Courant-Het
Nieuws van den Dag" veel groter was dan
van alle of bijna alle Nederlandse bladen,
gaat zij verder:
„Dit had enerzijds tot gevolg, dat de verkeerde
artikelen door velen werden gelezen, maar dat
bracht anderzijds mee. dat het staken van de
uitgave onder een belangrijk deel der bevolking
teleurstelling zou hebben gebracht. In de benarde jaren der bezetting kon het dagblad in
vele opzichten een rustigmakende invloed hebben. Het dagblad is een geestelijk verkeersmiddel, door de berichten over voedsel en
distributie en [inanciën, door de advertenties
en ook doordat de lezer de voorvallen van alle
dag op een licht verteerbare wijze opgediend
krijgt. Het zou niet als een dienst aan hef courantenlezend publiek bewezen kunnen worden
beschouwd, als „De Telegraaf' en „De CourantHet Nieuws van den Dag" hadden opgehouden
te verschijnen.
Het publiek zou dan grotendeels aangewezen
zijn op echte N.S.B.-couranten of bladen, die
onder leiffing van een N.S.B.-hoofdredacteur
door Duitse propaganda beheerst werden."

Geef, dit lezend, nog geen uiting aan opstormende verontwaardiging. Overweeg eerst
de consequentie waartoe dit, aan droeve duidelijkheid niets te wensen overlatend standpunt voert, een consequentie waaraan niet te
ontkomen is en waaraan de Minister van O.K.
en W., gezien het tol dusverre door zijn ministerie gevoerde persbeleid, zeker gaarne zal
voldoen. Zij houdt niet meer of minder in dan
het onmiddellijk verbod van de kranten die
tijdens de bezetting, vrijwillig dan wel gedwongen, ophielden te verschijnen. Immers
dit ophouden sluit in dat zij hun lezers in de
steek lieten en deze naar alles rust behoevenden „teleurstelling" brachten, een en ander
als gevolg van hun onrustverwekkende
houding.
Bovendien zal ook moeten worden overgegaan tot een vervolging van de, hun werk gestaakt hebbende of in kampen terecht gekomen journalisten en wel op grond van het feit.

dat zij — zoals de Kleine Krant van ,.De
Groene" venijnig spot — de bladen, waaraan
zij waren verbonden, hebben bemoeilijkt in
hun streven de bevolking rustig te houden en
er mede oorzaak van waren dat het courantenlezend publiek geen dienst werd bewezen.
Men beschouwe dit niet als een kwalijke
spotternij bij een ernstige zaak. De Raad
van Beroep immers dwingt tot het trekken
van deze conclusie omdat zij, het verderfelijk
achtend, dat het publiek grotendeels aangewezen zou zijn op echte N.S.B.-couranten of
op bladen onder leiding van een N.S.B.hoofdredacteur, er niet aan kan ontkomen de
bladen, die zich de toorn van de mof op de
hals haalden en daardoor werden geëlimineerd, te laken.
Helaas, deze morbide opvatting van de Raad
van Beroep reikt verder dan het perswezen.
Zij is niet alleen een verbijsterend richtsnoer
voor een, tijdens een bezetting, te voeren
journalistiek beleid, zij is mede een oordeel
over het gedrag van velen tijdens de heerschappij van de tiran, een oordeel dat niet
anders dan een vuige hoon van het verzet genoemd kan worden.
Als de Raad de „rustig makende invloed"
van de pers beloont met de opmerking, dat
deze het motief is dat het niet staken van
een krant-met-gif wettigt, geeft hij een trap
aan allen die het als hun hoogste plicht beschouwden het verzet wakker te houden, dan
hoont hij allen die in woord en daad en geschrift het volk van Nederland opwekten niet
te dulden, niet rustig te blijven, niet te ondergaan. Deze Raad acht het prijzenswaardig
dat we rustig zouden zijn gebleven toen de
Joden werden weggeranseld, toen de vakbeweging werd verkwanseld, toen de arbeiders werden geronseld, toen de radio en de
kranten vergif braakten over de Londense
emigranten kliek. Rustig blijven, rustig blijven en heil zij het dagblad dat „in vele opzichten een rustig makende invloed kon hebben".
De illegale bladen — tientallen doden bij het
Parool, tientallen doden bij Trouw — moeten wij op grond van de uitspraak van de
Raad van Beroep onruststokende pamfletten
noemen, libellen die het tegendeel deden van
wat de brave Nederlandse pers deed: onrust
veroorzaken.
Men beschouwe Kardinaal De Jong niet langer als de grote voorman van het kerkelijk
verzet; zijn herderlijke brieven zijn obscure
geschriften, die het volk in de kerken uit de,
door de dagbladen gekweekte, zo zeer gewenste rust haalden. De synode? Een troep
onrustzaaiers, niet waard de rustigmakende
Telegraaf te lezen, niet waard de „voorvallen van alle dag" •— en dat waren toen de
moorden op dominees, joden, helden van het
verzet — op een lichtverteerbare wijze opgediend te krijgen.
En het boekje sterkende, stalende redevoe[Ingexonden Mededeling.)

RUKEHAKDEH
Ruwe huid, Schrale lippen,
PUROL verzacht en geneest!

ringen van de Moeder des Vaderlands? Wat
was dat? Wat waren die vlammende protesten, die aansporingen om niet te berusten,
om zich te verzetten, om de lome rust van
zich af te werpen? Wat was het? Geef zelf
het antwoord Raad van Beroep en wees dan
zo consequent U aan Uw standpunt, neergelegd in de uitspraak betreffende „De Telegraaf" te houden!
Wij aanvaarden ■— behoeven we het nog te
zeggen? ■— de opvattingen van de Raad van
Beroep niet. Wij zullen er niet in berusten
dat deze hoon van het verzet, deze belediging
van de onrustzaaiers, die de dood voor het
vuurpeloton vonden, onweersproken blijft.
Wij zullen protesteren en blijven protesteren
tegen een dusdanige opvatting van een door
de regering samengesteld rechterlijk college.
En wij herhalen wat het dagblad „De Rotterdammer" aan de regering vroeg: een woord
van opheldering.
Wij herhalen deze vraag aan onze regering
omdat deze verantwoordelijk is voor de samenstelling van de Raad van Beroep.
In dit verband herinneren wij aan het debat
in de Tweede Kamer over de Raad van
Beroep bij de vorig jaar gehouden interpellatie Burger. De grote meerderheid van de
volksvertegenwoordiging heeft toen duidelijk
laten blijken, dat zij de uitspraken van de
Raad van Beroep in strijd achtte met de normen in de wet Noodvoorzieningf Perswezen
neergelegd. Wat is daarna gebeurd? Minister Gielen deed niets en de Raad van Beroep
ging onder het devies „wie doet me wat"
door, daarbij o.a. het „certificaat" gevend aan
lieden, die voor 10 jaren uit de kiesrechten
waren ontzet. In December j.1. bij het begrotingsdebat heeft Minister Rutten toegezegd,
dat in de reeds maanden durende vacatures,
ontstaan door het om principiële redenen bedanken van twee leden van de Raad van
Beroep (zij hadden de brui gegeven aan de
rechtspleging die de Raad er op na houdt)
spoedig zou worden voorzien. Wat is er
sindsdien gebeurd? Niets! Dit zijn feiten die
tot wantrouwen voeren, een wantrouwen dat
versterkt wordt door het antwoord van Minister Rutten op de vragen van de heer Burger inzake de benoeming van de heer Nieuwenhuis als lid van de Persraad.
De heer Nieuwenhuis was door de Commissie voor de Perszuivering tot de dag van de
uitspraak ontzet (in feite 1^ jaar) o.a. omdat hij ten tijde van het hoofdredacteurschap van de S.S.'er Hoogterp aan „Het
Handelsblad" had meegewerkt en lovende
beschouwingen had geschreven over tentoonstellingen van het werk van Duitse soldaten.
Geen wonder, dat de heer Burger over deze
benoeming jyragen stelde. Immers het is toch
verbijsterend, dat iemand die een ontzetting
voor zijn journalistieke arbeid tijdens de bezetting heeft gekregen, in het belangrijkste
college op persgebied terecht komt. Minister
Rutten gaf in zijn antwoord aan de heer Burger ter verdediging van deze benoeming o.a.
te kennen, dat naar het oordeel van de Commissie voor de Perszuivering het uitgezuiverd
zijn inhoudt, dat er geen beletselen meer zijn
om eens „ontzetten"uit functies, in het perswezen te weren. Maar de Minister en zeker de
afdeling Pers van zijn Ministerie had kunnen
weten dat de Commissie voor de Perszuivering ten aanzien van de benoeming van door
de Commissie ontzette journalisten of andere
figuren op persgebied;*een zeer duidelijk
standpunt heeft ingenomen. De journalisten,
die ongeveer een jaar geleden de zitting van
de Raad van Beroep, waarop het beroep van
de secretaris van de N.D.P. werd behandeld,
(vervolg op pag. 8)
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Koenraad
Rozendaal

Nicolaas Johannes

<Kocn>
Gcb. 19-4-1911
Gef. 16-7-1944 te
Overveen
Tuinder

(Chris de Vries)
Gcb. 13-10-1919
Gef. 3-10-1944 te
Overveen
Landbouwer

Willem Hendrikus
Johannes v.d. Spek

Jonk
Corncïis ten Hoope
<Chris>
Geb. 28-11-2906
Gef. 17-7-1944 te
Overveen
Politieagent

Willem Stolp
<Wim>
Geb. 24-1-191S
Waarschijnlijk 5-9-1944
gef. in Vught
Landbouwer

Geb. 3-7-1921
Gef. 16-7-1944 te
Berkel en Rodenrijs
Chauffeur

Joris Ruyter
<Jos>
Geb. 23-3-1925
Gef. 6-2-1945 te
Hoogfcarspel
Student

zij waRen steRken öm hi] öie een staö inneemt....
Vandaag 12 Februari, wordt te Edam een monument onthuld ter nagedachtenis aan de twaalf gevallenen van de KP.-Waterland. Hoewel enkelen hunner
reeds eerder in deze rubriek werden vermeld, meende de redactie deze
gelegenheid te moeten aangrijpen om hen allen nog eens gezamenlijk op deze
plaats (in dit en het volgende nummer) te memoreren. In onderstaande
regelen wordt een kort overzicht gegeven van de geschiedenis van de KPWaterland.

Zoals in bijna alle gevallen werd ook de KP.-Waterland geboren uit de in LO.-kringen heersende bonkaartennood. Terwijl het getal der onderduikers immer
stijgende bleef, werden de moeilijkheden om maandelijks
aan het benodigde bonkaartenquotum te komen steeds
groter. Wilde het werk voortgang kunnen, vinden, dan
moest er op korte termijn een oplossing voor de schier
dagelijks moeilijker wordende problemen worden gevonden. Men vond die' oplossing, nadat enkele Purmerendse
medewerkers de hoofden bij elkaar hadden gestoken: oprichting ener KP.
Deze oplossing, die nu voor ieder die dit leest bijna vanzelfsprekend schijnt te zijn, was in die tijd niet zo voor de
hand liggend, niet zo gewoon als het nu door iedere
Nederlander wordt gevonden. Integendeel, zij was van
zeer diep ingrijpende aard voor de betrokkenen; zelfs het
besluit alleen al was een daad, in waarde hoog uitstekend
boven de daden, die in deze tijd de roem en de glorie tot
zich weten te trekken. Want deze oplossing, dit besluit,
betekende voor de jongemannen, die er zich achter durfden stellen, op dat moment de volledige opoffering van
eigen belangen, van eigen wensen, van alles wat hun hef
was, ja, desnoods, van eigen leven.
En welk een algehele innerlijke omwenteling was er nodig in de harten van mensen, die de vrede en het recht
lief hadden, om een klein, onnozel wapen op te heffen
tegen gans een leger, dat zich ,— met een volledig arsenaal van de krachtigste moordwapens — onoverwinnelijk
achtte.
Scheen hun besluit in die dagen niet onsterfelijk belachelijk,
volkoanen gespeend van alle werkelijkheidszin? In de ogen
van het grootste deel van de nog slechts angst kennende
bevolking was hun daad inderdaad waanzin, maar de
jongens wisten wat ze deden. Zij vernamen nog andere
geluiden dan het angstaanjagend gekras van de Duitse
adelaar en het laffe gedaas van de hun eer vergetende
slappelingen; zij vernamen boven alles uit de luide stem
van hun geweten en slechts daarnaar konden zij luisteren. Voor hen bestond er geen halt meer of het moest het
halt zijn, dat God Zelf hen eens toe zou roepen.
Het was vanuit deze gesteldheid, dat ze aan het werk
togen om op te komen voor allen, die werden verdrukt.
Na weloverwogen voorbereidingen overvielen zij het
eerste distributiekantoor op 17 Maart, dat te Edam. Het
gelukte en de buitgemaakte bonkaarten boden vele nieuwe
mogelijkheden voor het verzorgingswerk. Nieuwe overval-

len volgden in een bonte verscheidenheid en de KP.Waterland — tot September 1944 KP.-Purmerend geheten
verwierf zich grote vermaardheid. Waar men
nu nog in LKP.-kringen spreekt over de KP.-NoordHolland, daar bedoelt men, naast de KP. van Frits Conijn
uit Alkmaar, de KP.-Purmerend.
de Septemberdagen van 1944 onderging de ploeg,
R ond
die slechts een gering aantal kern-werkers telde met

daarnaast een veel groter aantal her en der verspreide
losse medewerkers, contacten, politierelaties etc, een
flinke uitbreiding door het oprichten van nieuwe ploegen
in de plaatsen Edam, Monnikendam, Volendam, De Beemster, De Rijp en Oostzaan met als doel: medewerking bij
de algemeen verwachte laatste bevrijdingsacties. In de
loop van September en October '44 kwamen de ploegen
tot stand.
Onder zeer moeilijke omstandigheden en met gebrekkig
materiaal werden de „recruten" geïnstrueerd en opgeleid tot goede soldaten. Toen de bevrijding op zich liet
wachten moest de nieuwe ploegen ander emplooi worden
geboden. Dit werd gevonden in de droppings, die in
Waterland geheel onder auspiciën van de KP. plaats
vonden.
Intussen waren grote verliezen aan mensenlevens niet
uitgebleven. Willem Stolp, — hoewel niet tot de KP.Waterland behoord hebbende moet hij worden gerekend
tot de wegbereiders voor deze ploeg — werd door zijn
arrestatie op 14 Febr. '44 het eerste slachtoffer. Op 28 Juni
'44 viel Niek Jonk te Amsterdam in handen van de SD.,
welke arrestatie direct werd gevolgd door die van de
ploegleider: Koen Rozendaal. Deze werd de dupe van het
bekend geworden verraad van Brune. Reeds op 14 Juli
d.a.v. werd Cor ten Hoope, een politieambtenaar, tijdens
de mislukte overval op de Weteringsschans te Amsterdam
verwond en mét vele anderen (onder wie Johannes Post
en Arie van Dijk) gearresteerd. In October moest Van der
Spek de hoge tol voor zijn vrijheidszin betalen, toen hij
te Berkel (Z.-H.) zonder vorm van proces op straat werd
neergeschoten; en als laatste in dit jaar moest ook Joris
Ruiter met het verlies van de vrijheid voor zijn moedig
gedrag boeten.
Alle genoemden werden gefusilleerd.
Zij waren — naar het woord van de spreukendichter —
moediger gebleken dan hij, die een stad inneemt, want zij
hadden zichzelf overwonnen....
(Wordt vervolgd).
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INLICHTINGEN.
Wie is bekend met het bestaan van het
voormalig concentratiekamp
HINZERT
te Beuren—Hinzert bij Hermeskeil in
Friesland.
Uit piëteitsoverwegingen wordt elke inlichting hierover, hoe gering ook, ten
zeerste op prijs gesteld.
Brieven s.v.p. te richten aan het bureau
van de Redactie.

Onvolwaardigheid gecorrigeerd
( Vervolg van pagina 5)

Hier ligt ongetwijfeld een grote taak voor
enkele ministeries en de volksvertegenwoordiging om te stimuleren tot heil van geheel
ons volk.
*
Worden de verdiensten afgetrokken
van het pensioen?
Over het algemeen wordt dit billijk geacht.
Het probleem zit echter in de mate,
waarin dit gebeurt. De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (B.N.M.O.)
streeft er naar 30% van het inkomen uit arbeid of bedrijf vrij te laten van aftrek en zo
mogelijk met een minimum van ƒ 100,— per
10% invaliditeit. Dat zal de stimulans tot
werken vergroten. Bovendien dient een behoorlijke levenslange vergoeding voor een
zware lichamelijke handicap — wat men verder door eigen energie ook moge verdienen —■
te worden verstrekt. Deze materie is nog niet
geregeld en het zal nodig zijn, dat het
Ministerie van Oorlog deze taak spoedig
aanpakt. Laten anders een paar kamerleden
zich achter de wensen van de B.N.M.O.
stellen.
Een taak voor iedereen.
De werkers van het herstellingsoord doen
van hoog tot laag hun uiterste best de
overgang van de patiënten naar een nieuwe
werkkring zo vlot mogelijk te doen verlopen.
Zij Bouwen de brug, waarover de door hen
verzorgden weer in de normale samenleving
dienen te worden opgenomen. Hoe zal Nederland zijn zo zwaar getroffen zonen begroeten? Afwerend met allerlei bedenkingen
en niet van zins de helpende hand te bieden?
Of met blijdschap, dankbaar, graag bereid
hun de kans te geven, waarop zij recht hebben? Het voorzichtige antwoord is hier bijna
ondenkbaar. De bedrij f leiders moeten eens
wat durven wagen en de vakverenigingen
mogen niet weigeren deze mensen toe te laten in het jaarlijkse opleidingsquotum. Niet,
dat er tot nu toe veel redenen tot klagen zijn,
maar de tijden veranderen snel. De vraag
naar personeel wordt met de dag minder.
„Indonesië" is nu nog actueel en ons volk
staat vrijwel in zijn geheel achter onze soldaten, mede om hun moedig en beheeust optreden. Maar het zal er op aankomen, dat ons
volk bij de voortduur zijn hart openstelt voor
deze mannen. En dit niet door misplaatst
medelijden en klagen op hooggestemde woorden. Geen invalide, die met hol gedoe gebaat is. Zie het probleem nuchter, doe iets
concreets en geef voorrang, waar voorrang
gegeven dient te worden. Laat het desnoods
een paar gulden op de verlies en winstrekening schelen (hetgeen lang niet altijd het
geval zal blijken te zijn), maar bedenk dan,
dat daarmee de voldoening en het geluk zijn
gekocht van een medemens, die in het belang
van ons allen met een heel wat grotere debetpost te kampen heeft gekregen.
(Ingezonden Mededeling)

Sanapinn
^^^ ^^" •

w

|

MUtJ HARDT

De kou- en pijnverdrijvende tablet
In buisjes van 40 en 75 et.
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BLUBBER.
ƒ. W. Hof wijk — Uitgeverij
De Toorts — Heemstede.
f TT Tas een frisse morrege.
VV Oferal kwinkeleerden
de mussies en de sessies in
het groene /o/er, c/i.....,
(gaat 't zo goed, meester?).
Een angstige spanning eeftter hing ofer de köólonne.
Alle jannen hoorden hun
eigen hart keiharde dreunen
gefen, maar met glasharde
gesichte souden se weer hun
bloedig handwerk gaan verrichte
"
Aldus dicteerde (natuurlijk) een Amsterdamse OVW.-er op patrouille de Maasbodecorrespondent J. W. Hofwijk, terwijl deze
„vanwege het misdadige vroege morgenuut
knorrig zat te grijnzen naar 't enthousiasme
van ,,we krijge de Maasbode mee, eh?"
Ongetwijfeld zal de auteur van „Blubber"
de hulp van deze Amsterdamse „toean Sjonnie" in de goudloze ochtendstond op prijs
hebben gesteld, maar dat hij het ook wel alleen af kan, dat blijkt uit elke bladzijde van
de bijna 300 pagina's tellende reportagebundel. "
Van Juli '47—Mei '48 is Hofwijk als „oorlogs"-correspondent de gast geweest van
talloze troepenonderdelen in Indonesië, is hij
met de jongens mee gegaan op de gevaarlijkste patrouilles de rimboe in, heeft hij zijn
portie honger, dorst, vermoeienis en... angst,
evenals elke andere soldaat, ruimschoots te
consumeren gekregen en heeft hij — tenslotte
— ervaren, dat de omstandigheden, waaronder ons leger in de Oost zijn taak pleegt te
volbrengen, niet beter kunnen worden getypeerd dan door het voor niemand mis te vatten woord: blubber. Zij het ook met de toevoeging: een machtige tijd. Zowel van
de rechtmatigheid van het ene als van het
andere predicaat heeft de schrijver ons in een
uiterst boeiende en geestige verteltrant weten
te overtuigen, in een mate zelfs, die in ons de
befaamde „gemengde gevoelens" opriepen:
enerzijds diepe ergernis over het internationale politieke gechicaneer van huichelachtige intervenianten ten koste van een
uitgeput millioenenvolk, ■ anderzijds een
dankbare trots over alles wat dat „rare" leger
in de Oost ondanks enorme moeilijkheden
heeft bijgedragen tot de opheffing van datzelfde kinderlijke en daarom zo uiterst kwetsbare archipel-volk.
Lees alleen maar het hoofdstuk: Kampongevacuatie, waarin wordt beschreven hoe een
Nederlands troepenonderdeel de gehele kampongbevolking mitsgaders de volledige have
(tot de marmotten — voor het vlees — toe)
in veiligheid brengt voor de in de nabijheid
zwervende, genadeloze rampokkers, en het zal
U duidelijk worden, welke plaats respectievelijk de Nederlandse soldaat, de eigenlijke
bevolking en de zgn. republiek innemen in
het geheel der Indonesische verhoudingen.
De Nederlandse soldaat: strijder voor vrijheid en recht voor iedereen uit overtuiging;
de republiek: strijdster voor „vrijheid en
recht" voor enkele bevoorrechten, bij wijze
van „lucratief ambacht", en daartussen in het
grootste deel der bevolking, dat met al die
„vrijheden en rechten" geen raad weet en
gelaten het tijdstip afwacht, waarop het weer
aan het werk kan gaan.
Dus beschrijving volgens het bekende zwart
— wit schema, zullen sommigen geneigd zijn

zich af te vragen. Het lijkt er niet op. Hofwijk tracht niet te overtuigen, althans argumenteert hij niet, doch hij laat enkel de feiten
spreken; hij constateert slechts, hij wijst
slechts aan en hij doet het met grote objectiviteit en kennis van zaken. Trouwens, de
bedoeling, die de auteur met dit boek had, is,
volgens eigen zeggen, niet anders dan aan
het thuisfront te vertellen „hoe de soldaten
het (d.i. „de oorlog") ondergingen". En
daarin is hij o.i. volledig geslaagd. Vooral
door de militairen van hoog tot laag hun
belevenissen in eigen bewoordingen (dat
ruw-plastische maar eerlijke soldaten-jargon)
te laten vertellen, heeft Hofwijk ons „de jongens" (en hun moeilijkheden) ten voeten uit
weten te tekenen en het is met name dank
zij deze wijze van beschrijving, dat zijn reportages zo zeer aan suggestieve kracht hebben
gewonnen. Hij geeft (gelukkig) geen kromme psychologische beschouwingen over de
(lang niet altijd rechte) gedragingen onzer
militairen, maar toch snapt een ieder na
lezing van dit boek meer van de psyche van
de Nederlandse soldaat in de tropen, dan een
gans college van zielkundigen aan begrip te
dezen opzichte bij de doorsnee lezer zou vermogen op te wekken.
Hofwijk heeft ons de Nederlandse soldaat,
die ons land heeft te dienen op zo grote afstand van het thuisfront (een afstand, die
wellicht beter valt uit te drukken in graden
van wanbegrip, onverschilligheid of onwetendheid ten onzent dan in het aantal kilometers), door deze reportages wel zeer nabij
gebracht.
Wat de Niwin-feestavonden plus alle andere
propaganda-activiteit nimmer kunnen uitwerken, zal lezing van „Blubber" kunnen doen:
waardering en daadwerkelijke dankbaarheid
onder alle thuisfronters voor het werk van
onze jongens overzee tot leven roepen.
Daarom menen wij dit boek zeer, zeer warm
in de belangstelling van onze lezers aan te
moeten bevelen.
TOON.
(Ingezonden Mededeling)
KOOPT NOG HEDEN UW EXEMPLAAR

VERKRIJGBAAR
BIJ ELKE BOEKHANDEL
EN BIJ DE TOORTS. HEEMSTEDE

Een rechterlijke instantie hoont alle goede
Nederlanders.
i Vervolg van pagina 6)

hebben bijgewoond, weten het n.1. heel goed.
Immers daar < werd een brief voorgelezen,
waaruit bleek, dat de voorzitter van de Perszuiveringscommissie zeer groot bezwaar had
dat een voor enkele weken ontzette „betrokkene" zitting zou nemen in een perscollege.
Of het standpunt van deze voorzitter juist
is of niet, doet er niet toe, feit is dat in afwijking van wat Minister Rutten heeft medegedeeld, de Commissie voor de Perszuivering wel degelijk bezwaar maakte tegen het
benoemen van ontzette mensen in de hoogste perscolleges.
Eveneens slaat de mededeling van de Minister dat de heer Nieuwenhuis met algemene stemmen in de persraad is aanvaard
een gat in de lucht. Wij menen sommige leden van de Persraad toch wel zó goed te
kennen, dat als zij „geweten" hadden, zouden hebben tegengestemd. Welke myste>
rieuse krachten schuilen er toch achter de
Perszuivering, zodat deze een aanfluiting van
de wensen van de meerderheid van de Tweede Kamer geworden is?
Toch, wij zullen niet berusten in het onrecht
dat geschied is en in het beleid dat O.K.W.
wenst te voeren. Wij zullen ons verzetten tegen de smaad die de Raad van Beroep heeft
gepubliceerd en tegen het regeringsbeleid,
dat dit heeft mogelijk gemaakt, indachtig het
Koninklijke wt)ord, dat wij als motto boven
dit artikel plaatsten.
KEES.

No. 7
5e JAARGANG

A
Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-SHchHng.
OEMEENSCHAP O0D-ILLEGAI.E MTERKERS NEDERUUn

18 Februari 1949

m/m:

LANDELIJKE ORG. VOOR -HOLP AAN ONDERPDIKERS » LJINDELIJKE KNOKPLOEOEW
Losse munmexs 20 cent

ATOOMBOM EN
ATOOMWOLK

^_

Het is de bedoeling van dit artikel in het
kort de uitwerking van beide na te gaan,
maar niet om diep in te gaan op het natuurkundig gebeuren, alhoewel een zeer kort
overzicht hiervan voor de verklaring van de
uitwerking dienstig kan zijn.
De moderne wetenschap kent namelijk thans
het geheim (in principe) om de ene stof in
de andere om te zetten.
Stel het U ongeveer zo voor, dat men ijzer
zou kunnen veranderen in twee andere stoffen, bijv. zink en aluminium. Men noemt
dit atoomsplitsing.
Dan komt bij dit proces een geweldige hoeveelheid warmte vrij, die — zoals al het geschapene — tot hei! of onheil van de mensen kan worden toegepast.
De zonnewarmte, die we dagelijks in onmetelijke hoeveelheid hier krijgen, ontstaat zeer
waarschijnlijk op overeenkomstige wijze.
De atoombom bestaat uit een geringe hoeveelheid van een bepaalde stof, U 235, die
men in kleine hoeveelheden uit uranium kan
afscheiden. Uraniumerts is er op de wereld
evenveel als koper. De winning uit het erts
is niet gemakkelijk. De winning van het U
235 uit uranium is moeilijk.
Heeft men eenmaal dit U 235, dan is het
alleen maar nodig twee stukken hiervan,
kleiner dan een vuist, tegen elkaar te brengen, om te bewerken, dat het U 235 zich
splitst in twee andere stoffen, in hoofdzaak
het metaal barium en het gas krypton, waarbij warmte vrijkomt. Zou de splitsing nóg
verder gaan en zouden de twee genoemde
stoffen zich ook weer splitsen in nog lichtere stoffen, dan zou nog duizenden malen
meer warmte vrijkomen. Men beweert dit
te hebben gevonden; ik geloof het niet.
Het atoomgeheim is niet deze splitsingsmogelijkheid en warmte-winst, dit wisten we vóór de oorlog al; maar het geheim
is, de beste technische methode om op grote
schaal het U 235 uit het uranium te krijgen.
Het ontwikkelen van dit proces- kostte
500.000.000 dollar.
En vermoedelijk is dit geen geheim meer,
tenminste gedeeltelijk.
Wat „doet" nu de bom? Deze levert geen
scherven, splinters of stukken, alleen hitte.
Maar hitte, zó hoog en zóveel (van honderdduizenden graden waarschijnlijk) dat
hierdoor een druk ontstaat van vele atmosferen en er dus een vuurstorm van enorme
kracht en enorme hitte van uit het centrum
naar alle kanten Schiet.
Deze ebt uit bij verder komen, zoals een

omgesmeten emmer water „uitebt".
In het centrum is de hitte zó groot, dat alles
onmiddellijk verdampt — ook ijzer en steen
— iets verder weg: smelt, nog iets verder
weg: direct verbrandt.
En de druk is zó groot, dat alle huizen worden omgeveegd.
Twee KM. verder is de hitte nog groot,
maar sticht geen brand meer, de druk richt
nog enorme schade aan. Op 4 a 5 KM. breken nog alle ruiten en worden mensen omgeworpen. Dit alles globaal. Op foto's van
Hiroshima is dit te zien.
Behalve de hitte en druk ontstaat ~er nog
een straling, die verderfelijk is, veel stoffen doordringt en het merg in de beenderen
zo beïnvloeden kan, dat de bloedvorming
wordt benadeeld en de getroffene na enige
weken sterft.
Op enige KM. afstand is de straling niet
meer zo sterk, of deze wordt door muren
e.d. afgezwakt.
De straling maakt de getroffen huizen op
hun beurt weer stralend, zodat dit dagen
later nog sterk merkbaar is, al worden de
gevolgen hiervan sterk overdreven.
Enige uren na de bom in Hiroshima zijn
geestelijken, die 5 KM. van het centrum
woonden, daarheen getrokken om reddingsarbeid te verrichten. Zij zijn daarmee dagen
voortgegaan, zonder schade te ondervinden.
Sommigen hebben ons in Nederland verslag gedaan van dit werk.
Ik sprak iemand, die enige weken na de
bom in Hiroshima was. Hij vertelde, dat het
leven daar weer op gang was in alle stadsdelen. Hij was overal geweest en had geen
letsel gekregen.
De verhalen omtrent de slagschepen m de
golf van Bikini, die men nog steeds niet zou
kunnen naderen, mag men veilig op rekening
van politieke propaganda schuiven, al is het
waar, dat de ene stof meer dan de andere
stralend kan worden.
Intussen maken de varkens, die op de Bikinivloot vertoefden, het opperbest
Kan men zich nu beschermen tegen de druk,
hitte en straling?
Ja! De hitte óók in het centrum, is niet in
staat de aarde een halve meter diep merkbaar te verhitten, zoals een eenvoudige berekening leren kan.
De druk zou een schuilkelderdeur kunnen
indrukken, tenzij men een honderd meter uit
het centrum is en de deur er op berekend.
De straling is 5 a 6 meter onder de grond
niet van die aard, dat levensgevaar optreedt.
Men vergete ook niet, dat èn druk èn tem-
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peratuur onmiddellijk afnemen en de straling
vermoedelijk na enige minuten al zo gering
is, dat men aan vluchten uit de schuilkelder
kan denken, als de branden het toelaten.
Wat is het strategisch nut?
De afgelopen oorlog bewees, dat een
bombardement, hetwelk de oorlogsindustrie
niet vernietigt, niet erg effectief is, m.a.w.
een volk moreel „kapot" bombarderen is
niet gelukt.
Nu zit de oorlogsindustrie overal onder de
grond.
Men kan grote steden bombarderen, maar
deze zullen, gezien de oorlogservaring, al
direct hun overtollige bewoners evacueren,
zodat men dan meest lege huizen vernietigt,
en daarmee wint men geen oorlog.
De Amerikanen namen hun Bikini-proeven,
om te weten of men een vloot kan vernietigen met de atoombom. Ze bouwen rustig
hun vloten dóór.
Men kan op het slagveld een bres maken.
Maar een front is tegenwoordig 100 KM
diep en een bres is óf voor beide partijen
bruikbaar, óf voor beide niet.
Eén funest element heeft de bom, n.1. dat
van de verrassing. Een luchtvloot wordt tijdig gesignaleerd, zodat men kan schuilen,
maar de alleenvlieger, die de bom brengt,
wordt niet zo gauw opgemerkt,
t-en atoomwolk is een stralend gemaakte
poeder, dat die eigenschap lang en sterk behoudt, en dat uitgestrooid uit vliegtuigen alle
voorwerpen bedekt en na enige weken ernstige ziekten veroorzaakt.
Dit heeft natuurlijk geen directe frontw'crking, maar kan burgers en soldaten buiten
gevecht stellen.
Wat kan het heil zijn van de atoomsplitsing?
Men is er in geslaagd deze te „temmen",
zodat de hitte geleidelijk ontstaat in plaats
van ineens.
Deze hitte kan gebruikt worden in plaats
van steenkoolverbranding.
•
Zij zou in een hete-lucht-motor of straalmotor gebruikt, het mogelijk maken, dat een
vliegtuig weken achtereen in de lucht bleef,
immers hitte en lucht heeft het dan bij zich.
We zijn dan ook van de ontplofbare benzine af.
Het hangt dus ook hier weer van de mens
af, Gods geschenken ten goede of ten
kwade te gebruiken.

X„ PROCESSEN
Eén in Hongarije, één in Frankrijk.
Merkwaardig samentreffen. In het vrije
Frankrijk zoekt een voormalig communist Kravchenko zijn recht tegenover communisten; in de politiestaat Hongarije staat
een Kardinaal Mindszenty terecht voor de
communisten.
In Frankrijk gaat het om de eer van een
v.m. communist; in Hongarije om het leven
van een man, die de vrijheid van zijn land
gediend heeft.
In Parijs is alles openhartig, soms stormachtig, soms humoristisch, in de getuigenverklaringen niet altijd betrouwbaar in details. In
Boedapest is alles geheimzinnig, dof van berusting, eentonig als een gramofoonplaat,
van de zijde van de rechtbank nimmer betrouwbaar in de hoofdlijn.
In Parijs krijgen Kravchenko en het Communistische blad: „Les Lettres Fran?aises" hun
recht gemeten aan de geldende wet. In Boedapest procedeert de Staat tegen een burger. Dat kan overal gebeuren, maar het geschiedt daar niet aan de hand van een wet,
die ook de staat binnen de perken houdt. In
Hongarije en in alle communistische landen
zet de wet geen paal en perk aan het optreden van de Staat, maar bepaalt omgekeerd

Een doorn in het oog
WIE

VOLGT ?

De houding door Amerika in de Veiligheidsraad ten opzichte van ons land bij
de behandeling van de Indonesische
kwestie aangenomen, is het hoofd van
de Rooms-Katholieke Jongensschool te
Goes, de heer P. J. W. van den Dries, een
doorn in het oog. Zo zeer heeft de houding van Dr Jessup, de Amerikaanse afgevaardigde, hem gegriefd, dat hij een
Amerikaans certificaat van waardering
voor redden van piloten namens Roosevelt ondertekend Hoor Eisenhower, heeft
teruggestuurd naar het Witte Huis.
Bij de terugzending schreef hij een brief:
„Het is ons niet duidelijk", aldus de heer
Van den Dries, „hoe wij na een schitterende staat van dienst in Indië plotseling
aangewezen worden als onderdrukkers
van een onschuldig volk. Waar hebben
wij zulk een houding aan verdiend? Zo
zeer spijt mij deze gewijzigde houding
van uw land, dat ik geen prijs meer stel
op mijn onderscheiding, hoe blij ik ook
geweest ben haar te ontvangen."
Hoewel de laatste resolutie, weiice OOK
door Noorwegen, China en Cuba werd
ondertekend, de Nederlandse gesties
voor het vestigen van een gerechtvaardigde vrede erkent, zo schreef Dr Jessup,
heeft de Veiligheidsraad, bewust van zijn
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, de speciale stappen geëist, welke
thans zijn gedaan. Dr Jessup beëindigde
zijn brief, waarbij hij de tekst insloot
van twee redevoeringen, die hij in de
Veiligheidsraad, had gehouden, met de
hoop uit te spreken dat de commissie
der V. N. er in zou slagen een bevredigende oplossing te bereiken in het ernstige probleem. De geretourneerde onderscheiding zal Dr Jessup op zijn bureau
bewaren.
De heer Van den Dries verzekerde in
het geheel niet door het schrijven te zijn
bevredigd. Hij zal de decoratie laten
waar zij thans is n.1. op het Witte Huis.
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de Staat op ieder ogenblik, wat wet en wat
recht is, en dat is, wat de macht van de Staat '
dient. Zo heeft in de politiestaat de overheid
altijd gelijk en worden de Mindszenty's dus
altijd veroordeeld.
De processen zijn zeer- leerzaam, in het
bijzonder als men ze in verband met
elkaar brengt.
Al blijkt Kravchenko nu niet bepaald een
brave kerel te zijn, dat kan niet verhinderen,
dat de Parijse rechtszaal stukje bij beetje
uit de verklaringen en de vergissingen van
de getuigen uit Rusland onthult, dat Kravchenko's boek waar was, dat de ergste willekeur en terreur van burgers in een communstische staat aan de orde van de dag is.
De Russen zijn door de aanklacht van Kravchenko in een geestelijke dwangpositie gebracht, waaruit hun beste leugenaars hen in
een openbare rechtszitting niet kunnen redden. De waarheid over M.V.D.-methoden en
concentratie-kampen komt daar aan het licht.
Dit alles verklaart zeer veel over het proces in Boedapest. Het verklaart, dat Mindszenty terechtstaat tegenover een Staat, die
niet de bedoeling heeft recht te doen, maar
er slechts — en uitsluitend — op uit is, zichzelf te beveiligen. Dat hebben we reeds herhaaldelijk betoogd aan de hand van de communistische ideologie, dat hebben we uit dé
practijk geïllustreerd aan de hand van vele
processen in de afgelopen jaren, dat bevestigt de rechtszaak in Parijs thans uit de
mond van de communistische satellieten, die
wel met een andere opdracht naar Parijs gekomen zijn, maar die daar uiteindelijk herhaaldelijk voor de feiten moeten zwichten.
Toch is niet alles helder in het proces van
Boedapest. Duister is, dat een vechter voor
de vrijheid — hoe onervaren hij ook in de
strijd geweest mag zijn —•, een man van karakter als deze kardinaal, in de beklaagdenbank een willoos, berustend, zichzelf beschuldigend man werd. Dat is een verbijsterend
feit. Hoe krijgt men een man van karakter
— en met hem tallozen in het verleden — zo
ver, dat hij bekent, wat hij niet gedaan heeft,
en voor schuldig houdt, wat hij voorheen
naar eer en geweten als zijn recht en plicht
zag? Zal dit luguber geheim eens onthuld
worden? Wat zijn de armzalige methoden
van de S.D. vergeleken bij deze successen
van de M.V.D.?
Maar ook, en hier keren we terug naar Parijs, wat kan men verwachten van de Russische communisten, die in Parijs getuigen,
indien een ideologische vijand als Mindszenty. zo gemakkelijk kapot te maken blijkt cc
zijn. Dan is het immers duidelijk, dat, wat
deze getuigen tegen Kravchenko inbrengen,
slechts een dictaat is van wat Moskou welgevallig is in deze zaak en als propagandamiddel en machtsversterking kan dienen.
Want zij moeten immers terug naar Moskou
en zelfs, als ze niet terug zouden willen,
heeft men in Moskou deze marionetten toch
nog aan een touwtje, dank zij duistere en
lugubere dreigementen, waarvan we de aard
slechts kunnen vermoeden.
Twee processen, waarvan we veel kunnen leren om ons te sterken in de strijd
tegen het communisme. Maar niet alleen
leren. De vrije volkeren moeten ook met de
daad bewijzen, dat het hun ernst is om dit
satanisch systeem uit te roeien, te voorkomen, dat de wereld er eens in haar geheel
onder zal zuchten en te bewerkstelligen, dat
de halve wereld, die er thans onder zucht,
ervan bevrijd wordt.

H. v. R.
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Op 17 Januari 1949 slaagden op het
„Oosting-Instituut" te Emmen, de heren K.
Koekoek Rzn. en R, Koekoek Nz. voor het
Rijksdiploma Kuikenbroeder.
(Hoogeveensche Courant.)
En alweer kunnen wij de Regeringspolitiek
niet volgen. Nu worden de koekoeken, waarvan
ieder weet, dat ze hun eieren door anderen
laten uitbroeden, tot kuikenbroeders met
Rijksdiploma gepromoveerd. Wij zouden willen weten wie dit koekoeksei heeft uitgevonden.
In het sportpraatje van de Regionale Omroep Noord werd het kampioenschap van
Heerenveen besproken. De spreker zeide,
dat het eerste doelpunt van Heerenveen in
de wedstrijd tegen Frisia een specifieke
„Abe-goal" was.
En wij maar piekeren, wat nu een Abe-goal is.
We hebben er ons woordenboek op nageslagen
en — zoals altijd — bracht het ook nu uitkomst. We hadden de spreker blijkbaar niet
goed verstaan. Het zal wel „ape-kool" hebben
moeten zijn.
Kiest een beroep, dat u voldoening geeft en
u ook voorbereidt op uw taak in het huxoelijk. Wordt verpleegster in de psychiatrische
inrichting Het St. Joris-gasthuis te Delft.
(Adv. Het Huisgezin.)
Dat St. Joris nog altijd in een strijd op leven
en dood met de draak is gewikkeld, mogen wij
hem niet euvel duiden. Maar dat hij nu onze
toekomstige echtgenoten in psychiatrische inrichtingen wil opleiden tot het huwelijk, is
ons te bar.
„Op een boerderij in Portugal is een lammetje geboren, dat de kop van een kuiken
heeft, een lange gevederde hals en een sna~
vel in plaats van een bek."
(Dagbladbericht).
Ik kan het nog veel sterker vertellen. En nog ■
geloofwaardiger. Ik ken een collaborateur, een
grote, wiens boekhouding getallen met zes nullen aangaf. Hjj kreeg vijf jaar, maar is al twee
jaar vrij. Nu probeert hij z'n radio terug te krijgen, en z'n renpaarden en z'n zeiljacht. Dit gebeurde niet in Portugal, maar in Nederland. Wilt
ü er meer van weten? Misschien komen we er
nog wel eens op terug.
NASLEEP DER VERENIGDE NATIES.
„Tijdens de Vergaderingen t;an de UNO te
Parijs werden gestolen: 200 draagbare hoortoestellen van het vertaalsysteem (vandaar dat
ze elkaar niet begrepen!), vijftien stoelen van
gedelegeerden (de één gunt de ander zijn zetel
niet!), drie schrijfmachines (gelukkig was de
verslaggever van „De Zwerver" niet aanwezig.
mj Kan dus de schuld niet krijgen), de handschoenen van de Voorzitter (dit kan een vergissing zijn die ieder kan begaan), kilometers
toilet-papier (waarom jagen ze de kleine naties ook steeds in de angst) en van het Hpofdbureau enige documenten over Sowjet-Rusland
(hierop geven we geen commentaar, anders
heeft „De Waarheid" er morgenavond een
hoofdartikel over).

(Nagekomen Familiebericht)

Heden overleed in het ziekenbus Bethel te Delft,
na een smartelijk lijden, onze geleide vriend
de Heer
IJsbrand Middelburg
in de ouderdom van 57 jaar.
Dat hij ruste in vrede.
NAALDWIJK, 13 Februari 1949.
A. M. SLUMP
L. SLUMP-VAN DAALEN
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POLITIEKE DELINQUENTEN

HOE ?
Naar mijn menmg is de heropvoeding der
politieke delinquenten, de taak der
KERK in de ruimste zin genomen. En die
Kerk heeft daarbij een wel zeer ootmoedige
houding aan te nemen. Ze moet naast deze
zondaars gaan staan met vermaan tot bekering, maar ook met de boodschap van vergeving en verzoening in Christus, voor ieder,
die zijn zonde belijdt.
Wanneer ik deze gedachten tenslotte nog
wat nader ga uitwerken, dan voeg ik er nog
eens met nadruk bij; De Kerk en ieder, die
met hen te maken krijgt, moet beginnen met
VERTROUWEN te geven. Dat is het geheim bij alle opvoeding. Wanneer wij blijk
geven, dat we onze kinderen niet vertrouwen, dan zullen ze ons zeker teleurstellen.
Dan ontneemt dat wantrouwen hun al de
kracht om ernstig te proberen, hun best te
doen. Als je b.v. tegen een jongen zegt: „Jij
moet dat of dat eens doen, maar je kunt het
natuurlijk niet", dan kan hij het daarom al
inderdaad niet. En omgekeerd als je zegt:
„Jongen, dat is heel moeilijk, maar doe je
best, want jij kunt dat wel", dan doet zo'n
jongen ook z'n uiterste best.
Hoeveel temeer dan bij politieke delinquenten, die allemaal bij zich omdragen het gevoel: iedereen ziet ons met de nek aan, we
worden als paria's beschouwd! Welnu, dan
gedragen ze zich ook als zodanig, want elk
mens wil zijn waarvoor hij te boek staat. Dan
gaan ze er hun eer in stellen om verkeerd
te doen. Zuiver menselijk gezien is dat geven van vertrouwen al nodig. Ik heb er de
prachtigste resultaten van gezien in een
kamp, waar de commandant naar deze stelregel handelde. Daar vonden de mensen
zichzelf terug. Ze kregen weer zelfrespect
en gezond eergevoel en vonden al spoedig
niets zo erg meer, als wanneer een kampgenoot het vertrouwen van de commandant
beschaamde. Ze rekenden onder elkaar zelf
met zo'n individu af.
Maar het is bovendien de regel van het
Evangelie! God begint altijd weer opnieuw
met een gevallen zondaar. Hij schenkt steeds
weer Zijn vertrouwen. Hij geeft en vergeeft
mild en verwijt niet, ook al weet Hij vooraf,
ilngez&ndrn Mededeling^
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Kindje
verkouden?
Dan rug, keel en borstje
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dat wij toch weer in de zonde zullen vallen.
Zo moeten wij ook omgaan met de politieke
delinquenten. Dat moeten we al doen in het
kamp en in de gevangenis, zover de omstandigheden dat toelaten. En daarom juich ik
ten zeerste toe het systeem van „open"
kampen, dat de laatste tijd gevolgd wordt
en in Westvaart b.v. zulke uitstekende resultaten opgeleverd heeft. Werken laten en
geleidelijk aan de vrijheid gewennen, dat is
de methode om deze mensen weer voor de
maatschappij geschikt te maken! Anders is
ook de overgang veel te groot en kunnen ze
de verantwoordelijkheid om weer op eigen
benen te staan niet dragen, en zijn ze in minder dan geen tijd de prooi van nieuwe
revolutionnaire bewegingen.
Die overgang is tóch nog ontzettend moeilijk: Ze moeten hun hele bestaan weer
opbouwen. Ze moeten weer ingroeien in hun
gezinnen. Ze moeten in vele gevallen die gezinnen eerst nog weer verzamelen zelfs. De
vrouw is bij haar ouders geweest, de kinderen zijn over ooms en tantes verdeeld, hebben
allemaal in verschillende omgeving verkeerd
en invloeden ondergaan, zijn van elkaar volkomen afgegroeid en vervreemd. Moeder is
gewend geweest, alles alléén te beslissen,
jaren lang. Vader was er niet, dus alles werd
aan moeder gevraagd. Wat een tact is er
nodig, wat een begrijpende liefde wordt er
van die man gevergd om niet boos te worden,
wanneer hij voorlopig in allerlei dingen gepasseerd wordt, alsof hij er niet is. Die verhoudingen komen pas eerst heel langzaam
weer in orde. En ze kunnen ook, bij ontactisch optreden van man en vrouw, voor
altijd kapot gemaakt worden!
Ook de verhouding met de Kerk is scheef
geworden in de voorbijgegane jaren!
Daarom — en onws/ele andere redenen nog
meer — beweer ik, dat het nog veel meer
aankomt op intense verzorging van deze zielen en hun hele gezinnen, als ze eenmaal
weer vrij zijn, dan toen ze nog in het kamp
zaten. DAN begint eerst recht de eigenlijke
heropvoeding. En de Kerk, door de ambtsdragers voorgegaan, moet aan deze mensen
ALLE zorg besteden. Ze kan er nooit teveel
aan doen!
Dan moet ze m.i. beginnen met deze mensen
direct bij hun thuiskomst hartelijk welkom
te heten en als het even kan, meteen de censuur op te heffen. De verleiding is groqt om
eerst nog een proeftijd te laten doormaken
om eens te zien, hoe de man zich gedraagt
en of hij wel beterschap BEWIJST. Dat is
ook in andere gevallen de regel. Maar ik wil
er met kracht voor pleiten: doe dat bij expolitieke gevangenen NIET. Laat de Kerk
zich hpuden aan de oude Kerkrechterlijke
regel: ecclesia sequitur curiam, dat is: de
Kerk volgt de uitspraak van de rechter. Als
iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan moet
ook de Kerk er een streep onder zetten en
het gemeentelid weer herstellen in zijn volle
rechten. Dat blijk van vertrouwen heeft naar
mijn ervaring een kostelijke uitwerking. Het
geeft hun weer moed. Al zijn ze dan statenloos, al mogen ze in geen- jaren hun staatsrechterlijke rechten hernemen of zelfs voor
het leven niet, dan hebben ze toch het heerlijke gevoel: In de Kerk van Christus ben ik
niet te min, daar is ook plaats voor mij!

En de prediking moet ervoor gezorgd hebben, dat ook heel de gemeente in deze naar
Gods Woord is opgevoed, ik mag hier wel
eveneens zeggen: hér-opgevoed, want ons
kerkvolk is de laatste jaren aan deze echt
christelijke gezindheid tegenover de zondaren heel erg ontzonken. De hele gemeente
moet zich verblijden over de terugkeer in de
Kerk van elke afgedwaalde NSB.-er en hem
in liefde weer opnemen. Dan mogen we niet
eisen, dat deze mensen ineens weer in elk
opzicht zuiver denken en zuiver reageren op
alles. Daar gaan jaren overheen. En wij zullen hetzelfde geduld met hen hebben te
tonen, dat de Here elke dag aan ons ten
koste legt.
Daarbij lijkt mij nog altijd HET aangewezen middel, dat ik in vele gevallen
zelf toegepast heb en reeds voor de oorlog
toepaste bij andere gemeenteleden, die zwak
waren op een of ander punt: Zo 'n gezin
moet in nauw contact gebracht worden met
een ander gezin uit de gemeente, dat zich
helemaal aan deze mensen gééft. Geen
officieel toezicht asjeblieft, maar een broederlijk toezicht der liefde, dat schier onopgemerkt wordt uitgeoefend. Liefst een gezin in
de directe omgeving, des te minder draagt
het het karakter van opgelegd of opgedrongen te zijn. Liefst een gezin van ongeveer dezelfde samenstelling, zodat ook de kinderen
met elkaar kunnen optrekken, en vooral een
gezin van ongeveer hetzelfde maatschappelijke niveau. Dat gezin moet zich willen opofferen om Christus' wil. Al zouden ze veel
liever andere vrienden kiezen, al moeten ze
er vroegere vrienden wat om verwaarlozen,
dit is een taak, die de HERE Jezus oplegt
en die ze met vreugde vervullen moeten volgens Zondag 21 van de Catechismus.
Maar hetzelfde moet gebeuren met nietkerkelijke gezinnen van vroegere NSB.-ers.
Daar moet onmiddellijk, de Evangelisatiecommissie naar toe! En de sociale werkster
in de grote stadskerken en de Diaconie, als
het nodig is. Daar moet geld voor zijn en of
dat geld dan altijd goed besteed wordt, is
niet de eerste vraag. Of de Kerk dan niet
herhaaldelijk bedrogen zal worden is evenmin het belangrijkste.
Geld is tenslotte maar geld. De Kerk heeft
hier een grootse taak. Ze heeft een zeldzaam
schone gelegenheid om LIEFDE te bewijzen.
En wat dan zichtbare resultaten zullen zijn,
is een zaak, die we aan God zullen overlaten,
als maar voor ons vaststaat, dat de Liefde
altijd overwint in Gods Koninkrijk.
B. VAN NIEUWELANDT.

BRAHÖI!!
Wil v.m. verzetsman, die in de nacht van
15/16 Aug. 1944 betrokken was bij het afbranden van een dorsmachine, merk
„Lanz" en een daarbij behorende stropers, merk „Borga", op het erf van de
landbouwer A. H. RENSINK, wonende
aan de Dijk te Benthuizen (Z.-H.), zich
bekend maken in het belang van de
eigenaar van deze landbouwmachines, te
weten de Heer A. A. BAKKER, loondorser te Benthuizen (Z.-H.), wonende aan
de Dorpsstraat 215?
Bedoelde eigenaar leed een schade van
ƒ 13.000.— en kan deze schade alleen
dan vergoed krijgen, indien kan worden
aangetoond, dat vernietiging van zijn
machines geschiedde in opdracht van
een erkende verzetsgroepering.
Bericht wordt ingewacht bij de Heer
J. Rozendaal, Bonfut 125 te Berkel en
Rodenrijs (Z.-H.) v.m. Commandant 15e
Compagnie B,S./S.G. in Gewest ZuidHolland-Zuid, (Tel, 291 ten name van
de Heer J, Benschop te Berkel (Z,-H,).

Herinneringen
van een Joodse onderduiker
De teerling geworpen.
In groepjes staan ze nog even het laatste nieuws
te bespreken, mijn buurlui. Gebogen echter
fiets Ik ze voorbij. Ze mogen me niet zien. Het
Is H uur 's avonds, een tijdstip, waarop het
voor mij verboden is om me buiten de vier muren
van ons huis te bevinden. Vanavond echter zijn
we in overtreding: na 8 uur buiten per fiets en
zonder papieren. De zin, die drie jaar lang ons
devies zou zijn: „niets te verliezen, alles te winnen", doet voor het eerst opgeld.
Het is een pracht-zomeravond: Augustus 1942.
Als op ijle vleugels draagt een koel nachtwindje
allerlei zomergeluiden tot in verre dreven. Het
sjilpen van de krekels, het gekwaak van kikkers, geluiden, die me enigszins op mijn gemak
stellen.
Tien meter voor me fietst mijn begeleidster, die
me op de plaats van bestemming zal afleveren. Als ze me te ver vooruit is, fluit ik een bekend schlagertje. Een enigszins banaal liedje,
niet passend bij het doel van onze fietstocht.
Maar juist omdat het zo'n bekend liedje is, fluit
Ik het. In niets toch wil je onderscheid maken
tussen iemand, die enkel met het doel om te gaan
slapen naar huis fietst, en één die een fietstocht
maakt om aan de wurgende greep van de Mof
te ontkomen.
Fluiten, eigenaardig is dat; dat doe je zo gauw
als je bang bent of als je iets uitspookt, wat in
strijd is met de opvatting van politie of andere
zgn. orde-bewaking.
Wat hebben we later vaak tegen elkaar gezegd,
als we op de weg waren en er iets flultends passeerde: „Hoor je, da's oké, ook een duiker, of

Hisioriscfi verhaal door A. van Dien
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egen Joodse onderduikers — vrouwen en mannen — bouu?den zich met messen en spaden een schuilplaats midden in de uitgestrekte Valther
bossen in Drente, en zij deelden er maanden achtereen angst, zorg en kleine genoegens, die alleen in die tijd als genoegens werden beleefd.
Eén hunner stelde zijn dagelijkse belevenissen op schrift en gaf ons toestemming
tot publicatie in ons blad.
Wij bieden ü hiernaast het eerste hoofdstuk van dit diep-menselijk verhaal, dat
in eenvoudige maar vaak ontroerende bewoordingen vertelt van de ellenden, waaraan onze Joodse landgenoten gedurende de
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar
dat ook spreekt van moed, kracht en vertrouwen in de toekomst.
K0'~^f^jK^frwwm ~i

iemand met een half varkentje op z'n velo gevouwen". Enfin, zo ook nu; al fluitende bereiken
we de weg buiten het dorp. Mijn fiets is bepakt
met mijn rugzak, die me drie jaar lang is trouw
gebleven en waarin het meest nodige voor een
duiker in spé bij elkaar is gepakt. Hier, op een
ejenzame weg, gaan we naast elkaar fietsen. —
Straks, als ik er ben, zal mijn begeleidster teruggaan, om de hopenlrjk goede afloop aan de achtergebleven familie te vertellen. Het is een niet
te definiëren gevoel, als je je huis hebt verlaten,
gaande naar iets, wat je nog nooit hebt gezien,
wat je niet kent en waar je mensen en dingen
zult treffen, die je vreemd zijn.

En toch was ik, toen ik vanavond op de fiets
stapte, blij, dat het zo ver was. Het moge ongelooflijk klinken, maar het Is een feit. Weken van
eindeloze spanning, weken, waarin je werd afgescheiden van alle vrienden en bekenden,
waarin je een gevangene werd in je eigen huis,
heeft je doen uitzien naar het moment, waarop
dan eindelijk definitief zou vaststaan, wat er
zou gebeuren. De strik van de Mof werd steeds
strakker gespannen en velen, te velen, lieten
zich vangen. Ik zelf heb er cynisch tegenover
gestaan vanaf de eerste dag, dat ze ons vertelden, dat we niets te vrezen hadden, dat we in
werkkampen zouden worden ondergebracht en
dat we in eigen land zouden blijven. Ik geloofde
het niet en meermalen heb ik thuis gezegd: „We
gaan weg, denk er om lui, ze zenden ons naar
Polen. Laat je niet door hen misleiden, ontvlucht
waar je kunt". — Het heeft niet mogen baten.
Sommigen durfden niet, anderen wilden geen
medemensen in gevaar brengen, nog weer anderen wilden wel vluchten, maar konden geen
plaats vinden. Een groot gedeelte echter dacht,
dat het mee zou vallen. Het grootste gedeelte,
en de jammerlijke feiten, die we nu eerst met
zekerheid weten, hebben hun optimisme wreed
gelogenstraft.
Achter ons wordt het zwakke schijnsel van een
naderende rijwiellantaam zichtbaar. Opletten
en laten passeren. Zo, dat is in orde. Die heeft
natuurlijk geen flauw benul van het feit, dat hij
daar een vluchteling passeerde.
We naderen de afgesproken plaats. Licht, — het
afgesproken teken, dat alles veilig is, — is
nauw zichtbaar door een kier bij het gordijn.
Nu afstappen; we zien elkaar aan en drukken
elkaar de hand.
„Dank, groet allen en hopenlrjk spoedig tot kijk."
„Ja zeg, hou je taai en als je me nodig hebt, je
weet waar ik woon."
„Dag", hoor ik nog even baar stem en weg is
ze al. Beiden hadden we niet gedacht, dat het
nog bijna drie jaren zou duren, alvorens we
elkaar in een vrij land zouden ontmoeten.
Zo, dat was het afscheid van alles, wat gedurende
20 jaar tot mijn bestaan behoorde. Nu begint een
nieuwe periode. Wat zal het worden? Op mijn
stommelen in het achterhuls komt iemand uit
de aangrenzende keuken.
„Goeienavond."
„Ook zo, kom er in, jong. Je bent goed op tijd."
Gisteren voor het eerst heb ik deze man gesproken. Nu lijkt het, of wel elkaar al jaren kennen.
„Drink een kop koffie met ons, dan gaan we een
paar uur rusten; morgen vroeg om half vier
breng ik je naar onze contactplaats, ongeveer een
uur fietsen."
Mijn eerste schrede op het moeilijk begaanbare
duikerspad is gezet.

. kom er in jong, je bent goed op tijd,.

Binj nog niet mu«, Annegie?
Ongeveer 24 uur later stapt een jongeman
in ouderwetse Drentse vrouwenkleding op
zijn fiets met hetzelfde doel als Ik: vlucht voor
de Mof. Hij wordt uitgeleide gedaan door een

r\ e dagen verliepen nog steeds zonder bljzon■'-'aere gebeurtenissen. Het werd2October,des
avonds. Een avond, gegrepen in de ban der verschrikking. Laten we hier niét veel van zeggen.
Niemand zal dit vergeten. De noodlotsavond,
waarop gezinnen, grijs geworden op Emmens
grond, huis en hof moesten verlaten, uit elkaar
werden gescheurd, opéén gedreven en als een
kudde vertwijfelde dieren ter slachtbank worden
geleld. Het staat ons bloedig in het hart gegrift, hoe de 70-jarlge blinde en de 80-jarige
invalide uit hun bed werden gelicht, hoe kinderen van hun moeders werden losggescheurd door
een dol stel Mofse honden en hun, zich Nederlanders noemende, trawanten.
(Wordt vervolgd).

iermee is dan Zefats eerste actieve verzet
■*■ ■•■ een feit geworden. De vijf weken, die nu
volgen, gaan voor onze kersverse duiker rustig
voorbij. Hij krijgt enig begrip van het leven
van een mens in een kippenhok, kookt zijn
eigen potje, waarvoor de meeste ingrediënten
hem nog van huis en vriende worden gebracht
en heeft vooral 's avonds betrekkelijk veel vrijheid. Daags helpt hij op het land en alleen, wanneer er plaatsgenoten in de buurt zijn, is het voor
hem: oppassen. 5 Weken dus van een inhoud
zoals iedere duiker heeft gekend.
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O God, als 'k eens terug zal mogen keren
naar 't verre land van vrijheid en van recht,
laat mij uit deze smart dan nogmaals leren
dat Gij de Meester zijt en ik slechts knecht 1
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]. Smallenbroek. voorzitter
Mr. A. H. van Namen, secretaris.

'Ingezonden Mededeling.)

Sjtmt van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuw tabletten
helpen U er overheen.
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INLICHTINGEN.
Wie is bekend met het bestaan van het
voormalig concentratiekamp
HINZERT
te Beuren—Hinzert bij Hermeskeil in
Trierland.

I
I
I

Harm. de Jong.

het Dagelijks Bestuur der
Stichting 1940-1945.

HET D.B. DER LO.-LKP.STICHTING.

God, waarom hebt Ge ons verdreven?
dit land vergaat in bloed en vuur
en zo wij straks nog zullen leven
wie kent dan nog zijn eerste uur?
mij voort door dagen en gedachten
vaak niet wat dat beduidt,
de stilte van de kille nachten
o God mij even uit. —

„Het is ons een behoefte om U, na in
overleg met de Heer Douqué een raming
is gemaakt van de bedragen, die de Stich~
ting 1940-1945 van de LO.-LKP.-Stichting mocht ontvangen, onze bijzondere erkentelijkheid te betuigen voor de grote
steun die wij in de afgelopen jaren van
Uw Stichting genoten.
Volgens deze raming is een bedrag van
rond f 865.000.—■, bestaande uit afdrachten van illegale klassen, opbrengsten van
bijeenkomsten belegd door Ds. Slomp £n
Pater Bleys, de opbrengst van de VoorZoper van het L.O.-gedenkboek en de
waarde van ons geschonken huizen te Rotterdam, aan de Stichting 1940-1945 ten
goede gekomen. V/ij kunnen U de verzekering geven, dat dit aanzienlijke bedrag
in niet geringe mate heeft bijgedragen tot
de vervulling van de taak. die wij ons gesteld hebben.
U zoudt ons ten zeerste verplichten, indien
U onze oprechte dank zoudt willen overbrengen aan allen, die tot dit resultaat
hebben bijgedragen.
Inmiddels tekenen wij. met de meeste
hoogachting.

Om misverstand te voorkomen, zij erop gewezen, dat dit bedrag verre van het totaal is,
dat uit de LO.-LKP.-kassen aan de Stichting
1940-1945 werd overgemaakt. Plaatselijk zijn
n.1. eveneens reeds grote bedragen zonder
tussenkomst van ons bureau overgemaakt.

iff»,, nf»^'_nfc Jl*i ^iWi^I^ ^^i 1^1 ^

Ik dwaal door dagen en gedachten, "
in weemoed zoekend' naar het paradijs,
het lied dat wij als mensen brachten
wordt nog gezongen op de oude wijs.

Ik sleep
en weet
doch in
laat Gij
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Vele medewerkers in den lande hebben
in deze jaren van harte met ons bureau
medegewerkt om één van onze belangrijkste opdrachten, de financiële afwikkeling
der LO. en LKP., te voltooien.
Het resultaat daarvan is geweest, dat in de
loop der tijd een aanzienlijke som aan de
Stichting 1940-'45 kon worden afgedragen.
Als bewijs van erkentelijkheid daarvoor
schreef het D.B. der Stichting 1940-'45 dezer
dagen een brief aan ons bestuur, die we de
lezers van „De Zwerver" en familiekring van
de LO.-LKP.-Stichting niet mogen onthouden:

„Morgen wat meer ^ten koken, vrouw."

TT
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De financiële afwikkeling
der LO. en LKP.

Na verloop van deze 5 weken, waarin Jan, vriendbuurman en medeverzorger, en vrouw hem geregeld komen bezoeken, komt op een avond dezelfde Jan met de broer van onze duiker. Het
was voor hem nog niet helemaal tijd, maar met
het safety first in zijn knoopsgat had hij het
maar beter gevonden de Moffen de loef af te
steken. Zijn komst, voor onze man een welkome
afleiding, stond Zefat ten zeerste aan.
„Goeidag, bent U die bewuste broer? Dik In orde
kerel, beter te vroeg, dan te laat. Kom er In
en tracht je het met je broer zo gezellig mogelijk te maken, 't Zal wel niet zo lang meer
duren. Me dunkt, de invasie staat voor de deur."
Dat was September 1942, en onverstoorbaar, 2
jaar lang bijna, zich eeuwig optimist tonend in
ons bijzijn, verkondigde hij met evenveel zekerheid en vertrouwen tot '44 hetzelfde: „Nog een
rukkie jongens, ze komen er aan. Steek je snuffel maar eens in de lucht Ab" (dat dan tegen
mij, omdat mijn snuiver meestal in dezelfde omstandigheden verkeerde als de zijne: een permanente verstopping) „je kunt ze al ruiken."
Zeker, in '44 toen kwamen ze, maar helaas, toen
ze er waren, was jij er niet ijieer...... Nee, nu
niet op de tijden vooruit lopen.
Nu was nummer 2 mét enthousiasme ontvangen.
Dat was ook altijd typerend voor hem, dat blije,
waarmee hij je ontving. Hij zei niet veel, maar
je kon voelen, hoe echt gemeend het was, als
hij je die knoestige vijf toestak en zei: „Kom
er in." Zo ook nu: de twee broers hadden het
best naar hun zin, konden het niet beter wensen.
Ze spraken er over om, mocht er eventueel nog
een collega bijkomen, een kippenhok in te richten als woon- en slaapvertrek.

vriend, die hem of beter haar, in zijn arm klemt,
ten bewijze van zijn „grote liefde". Een liefde
overigens, die de kat niet In het donker knijpt,
want af en toe zegt Jan tot zijn vrouw-man:
„Binj nog niet muu, Annegle? Hol' je nog moar
even vlukke, wij sind er zo". En dit dan zo luid,
dat alle voorbijgangers het moeten horen. Dat
is ook een vorm van vluchten. Bulten de kom
van het dorp gaat de minnaar huiswaarts en de
vrouw doet er een trapje bij. Een ietwat fors
tempo voor een vrouw, maar enfin, hier passeert
toch weinig.
Euim een kwartier fietsen en hij heeft zijn
doel bereikt. Hoenderpark: „De Hondsrug"
Valthe. Eigenaar A. Zefat. Een gewoon opschrift en een meer voorkomende naam tevens.
Inderdaad, er zijn meer Zefats en er zijn nog
meer hoenderparken. Er is echter maar één hoenderpark en, méér nog, maar één Zefat, van wie
gezegd kan worden wat wij hier schrijven. Zefat,
die zijn hoenderpark beschikbaar stelde voor een
ieder, die vervolgd werd, Zefat een van de pioniers
van het verzetswerk in Drente. Zefat, die oorspronkelijk met Jan uit Emmen, een goed draaiende organisatie opbouwde, die kans zag, aan
ongeveer 20 mensen gedurende twee en een half
jaar onderdak te verschaffen en daarmede hun
leven veilig wist te stellen. Hier, bij Zefat, wordt
dan onze vrouw weer een man, die zijn bundeltje
kleren onder de arm neemt en probeert wat
leven in de brouwerij te krijgen. Dat lukt; na
twee maal kloppen op het slaapkamerraam komt
een stem van binnen:
„Kom er aan". Even Jater wordt de deur al
ontsloten.
„Zo jong, ben j'r al? Is 't zover?"
„Ja Bertus, Maandag gaat onze groep, allen
jonge kerels tot 40 jaar, naar een werkkamp, 'k
Vertrouw het absoluut niet en vandaar dat je
me hier ziet."
„Natuurlijk, spreekt vanzelf, kom maar mee. Zo,
slaap hier vannacht, dan gaan we morgen de
zaak eens opnemen."

Uit piëteitsoverwegingen wordt elke inlichting hierover, hoe gering ook, ten
zeerste op prijs gesteld.
Brieven s.v.p. te richten aan het bureau
van de Redactie.

GRENZEN EN WAARBORGEN DER

DRUKPERSVRIJHEID^

* INDRUKKEN *
Bij de onthulling van het Egbert Snijdermonument te Edam.
't W/as ons allen daar goed heel, heel

De professoren Van den Bergh, Donner
en Romme zitten elkaar in de haren naar
aanleiding van het dezer dagen ingediende
ontwerp van wèt ter beteugeling van de ergste euvelen in het leesbibliotheek-wezen, t.w.
de pornografie, en de lectuur welke de zedelijke gezondheid van de jeugd bedreigt.
Het ontwerp bevat drieërlei voorziening. Het
opent de mogelijkheid, dat een gemeente het
met winstoogmerk exploiteren van leesbibliotheken bindt aan een vergunning — en wel
om bepaaldelijk hen, die in zedelijk opzicht
slecht bekend staan, als exploitant te weren.
En aan deze vergunning kunnen Burgemeester en Wethouders dan voorwaarden verbinden, n.1., dat in de bibliotheken geen boeken
voorkomen, die naar hun oordeel aanstotelijk
zijn voor de eerbaarheid. En zij kunnen ook
de verplichting opleggen, dat aan minderjarigen geen boeken ter beschikking worden
gesteld, die volgens het college schadelijk
zijn voor de zedelijke gezondheid van minderjarigen.
Prof. Mr. Dr. G. van den Bergh stort de
fiolen van zijn toorn over dit wetsontwerp
uit. Hij acht het ten eerste in strijd met artikel VII van de Grondwet, dat de vrijheid
van drukpers uitspreekt, en ten tweede een

s
Onderkruipen'}
We ontlenen aan „De Waarheid":
Een vader, die liet protesteren tegen
het feit, dat kinderen gebruikt worden om het werk der stakende Amsterdamse gemeentewerksters over te
nemen (aan de Pres. Krugerschool),
ontving van de onderwijzeres het volgende briefje:
„De jongens vroegen mij om kolen te
mogen halen. Ik vond dit goed omdat
zij het nooit gedaan hadden. De kinderen vinden het fijn als de klas aangenaam verwarmd is. Daar de kraan
is afgesloten, moesten de kinderen
thuis hun handen wassen. Het geheel
heeft niets met het grote-mensenleven te maken, maar zó voedt men
kinderen op."
De vader zond onderstaand briefje
terug:
„Ik deel u even mede, dat ik mijn
kinderen zelf opvoed en ze altijd heb
voorgehouden, dat ze nimmer dergelijk
onderkruiperswerk mogen verrichten.
De werksters strijden voor een rechtvaardige zaak en wat rechtvaardig is
zal door mij altijd gesteund worden.
Kinderen weten niet heter en zijn blij
iets te mogen aoen. ik zuv, ectntn wd
eens willen weten wat uw houding
zou zijn, als het onderwijzend personeel in rechtvaardige staking was en
er kwam een ander voor de klas
staan. U zoudt dan — overigens volkomen terecht — een beroep doen op
de medewerking van alle ouders. Ik
hoop en wens, dat mijn kinderen van
de gewraakte werkzaamheden verschoond blijven".
Zo, nu weten we tenminste wat onderkruipers zijn. Kinderen, die in een onverwarmd vertrek zitten en zelf kolen
gaan halen, zijn onderkruipers. Als de
bakkers staken en u bakt zelf een broodje, bent u een onderkruiper. Wilt ge
geen onderkruiper zijn, dan moet ge bij
staking in de kolenhandel rustig in de
kou blijven zitten. En ge moet zoetjesaan
verhongeren als de bakkers staken. Maar
wat moeten we nu doen als ook de begrafenisondernemers op datzelfde ogenblik zouden staken? Dan is er geen keus
meer en ben je altijd een onderkruiper.
Wij voor ons zullen dan maar liever een
onderkruiper van de bakkers zijn.

bespotting en aanfluiting van de geestelijke
vrijheid.
Prof. Mr. C. P. M. Romme stelt daar tegenover:
Wij zijn er vast van overtuigd, dat Prof. van
den Bergh pornografie ver van zich en zijn
omgeving houdt, en zijn kinderen met zorg
poogt te behoeden voor lectuur, welke hun
zedelijke gezondheid bedreigt. Maar het ontstellende is, dat de geestelijke vrijheid hier
wordt verabsoluteerd tot een waarde, waartegen de zedelijke gezondheid geen enkel gewicht in de schaal schijnt te zijn.
Ook wij — het spreekt wel vanzelf — zijn
kien op, het behoud van ongerepte geestelijke
vrijheid. Maar het moet toch niet zo zijn, dat
het gebruik van de geestelijke vrijheid de
zedelijke gezondheid aantast en dat wij dan
nog hoera moeten roepen voor deze geestelijke vrijheid. Zedelijke gezondheid is óók een
hoge individuele volkswaarde. En wij moeten
derhalve streven naar een orde, waarbij zowel de geestelijke vrijheid als de zedelijke
gezondheid ieder haar levensruimte heeft.
Prof. Dr. A. M. Donner valt niet de strekking van het wetsontwerp aan, maar heeft
ernstige bedenkingen tegen het ontbreken
van voldoende waarborgen voor behoud van
de drukpersvrijheid.
„De bedoeling op zichzelf juichen wij wel
toe, maar de manier waarop de regering te
werk wil gaan, is in strijd met de grondwettelijke drukpersvrijheid. Het wetsontwerp
opent namelijk de mogelijkheid, dat Burgemeester en Wethouders der gemeente voortaan uit de bibliotheken mogen weren alle
boeken, die naar hun oordeel aanstotelijk zijn
voor de eerbaarheid of die schadelijk zijn
voor de zedelijke gezondheid der jeugd.
Wij zeggen het nog eens — aldus Prof.
Donner — wij zijn er hard vóór, dat tegen dit
soort boeken wordt opgetreden. Maar de beslissing, welke boeken nu onder dit verbod
vallen, moet bij de rechter blijven en B. en
W. moeten er zich buiten houden, anders
wordt het in menige gemeente een politiek
of godsdienstig relletje, waarbij de meerderheid andersdenkenden in de hoek drukt. Hier
zijn géén waarborgen voor onpartijdigheid!
Integendeel, als men het ontwerp goed leest,
dan merkt men dat het een klein kunstje is
om met de voorgestelde bevoegdheden een
bibliotheekcensuur in te stellen.
Dat is fout. Dat is in strijd met de Grondwet."
— Het wil ons voorkomen, dat het bezwaar
van Prof. Donner wel ernstige overweging
verdient.
PONS.

DREIGEMENTEN
Een Berlijns toneelgezelschap, aldus lezen
wij in „De Waarheid", speelt op het ogenblik Sartre's toneelstuk „De vuile handen",
dat een anti-communistische strekking
heeft. De vooraanstaande Duitse communistische schrijver Wolfgang Harich tikt
hén deze week in „Die Weltbühne" op de
vingers: Wanneer zij later ter verantwoording worden geroepen, zo schrijft
hij, zullen zij niet kunnen zeggen, dat zij
onbekend waren met de anti-communistische tendens van het werk. Hij besloot
zijn artikel met de woorden: „Zij moeten
zich er niet over verbazen, wanneer zij
dan tegenover een gerechtshof komen te
staan, dat minder toegeeflijk is."
— En wij laten de CPN. en „De Waarheid" maar rustig hun gang gaan tot het
te laat is!

W goed.
Geen wierookbrand voor hen die vielen.
Geen zelfstreling van wie gespaard bleven. Maar wel confrontatie van ons met
onze gevallen makkers. Confrontatie met
dat stuk van het verleden, toen zij het
offer van hun leven brachten. Confrontatie met het heden, dat wij aan- en inzien
met steeds groter wordende ontsteltenis.
Confrontatie met de toekomst ten aanzien waarvan we een roeping hebben en
houden.
Daar was eerbiedig herdenken zonder persoonsverheerlijking. Zes sprekers en één
spreekster. Verschillende toonaarden, één
grondtoon. Veel uitspraken, één gedachte.
Daar „gebeurde" niet alleen iets, daar
werd iets beleefd. Je was weer in die sfeer,
die je nooit omschrijven kunt, maar die je
voelt. Die je voelde in de grote piëteit,
zowel als in de sterke felheid van de woorden, die gesproken werden. Die ook gestalte had ontvangen in het mooie, suggestieve monument. Op het massieve
zandstenen statief de namen van onze gevallen kameraden, 12 jongens van de KP.Waterland, (zie hiervoor de In Memoriam-pagina in dit en in het vorige nummer. Red.) verder in bas-relief 2 verzetsfiguren; ook een oproep tot het bewaren
van de verzetsgeest. Op dit statief een
machtige bronzen leeuw, die een adelaar
te morzel drukt.
Als Bob-KP. (Sjef was verhinderd), na
gesproken te hebben, het monument onthuld, is er een minuut lang eerbiedige stilte.
Een lid van onze Marine treedt voor en
blaast de piston. Als een signaal horen
we „Last Post" (laatste groet) door de
doodse stilte klinken. Met grote eerbied
werd het aangehoord. Als allen gesproken hebben speelt een muziekcorps 2
maal de melodie van 't Wilhelmus. Dan
défilé van de vele aanwezigen om het
monument, aan de voet waarvan veel
kransen en bloemen zijn aangelegd, waartussen een krans van .H.M. Koningin
Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
De eerste, die op het monument toegaat,
is Opoe Rozendaal. Dan volgen de
andere nabestaanden, verder bijna alle
burgemeesters uit Waterland; tenslotte al
de anderen, die hier kwamen om „te gedenken". Daarna gaat ieder zijns weegs.
De „steen der gedachtenis" blijft. En blijft
zijn taal spreken. En de klankbodem van
ons hart ving vanmiddag zijn sprake op.
Om die door te geven
Ja, het is, zoals Grote Jan het hier vanmiddag heeft gezegd: „de geestelijke inhoud van deze verzetsstrijd, waarin, als
't werd gevraagd, ook het leven van de
strijder ten offer werd gebracht, wordt
ten diepste alleen verstaan, als we haar
zien onder het licht, dat daarover uitgaat
van Hem, Die Zelf Zijn eigen Zoon
overgaf tot in de dood, opdat, wie in Hem
geloven, het leven zullen hebben."
't Was ons allen daar goed; heel, heel
goed.
OOM PIET.
Op de In Memoriam-pagina van dit en
van het vorig nummer, zijn de gevallenen
van de KP.'Waterland, ter nagedachtenis
van wie het monument te Edam werd onthuld, herdacht., (Red.).

in memoRiam

Wilhelmus
Cornelis Konijn
geb. 15.}0.'17 ie Ilpendam,
Overleden op 1.1.'45.
Chaulleur.

Witiem
Wocstenturg
Egbcrt Snijder
geb. 5.5.72 te Avereest,
gef. 13.2:*5.
Meubelmaker.

geb. 12.11:19 ie De Rijp.
gesn. 6.2.'45.
Timmerman.

Laurentius Beumer
Klaas de Boer

geb. 2.10:18 te De Rijp,
gesn. 6.2:45.
Chaulleur,

geb. 13.5:12 te Oostzaan.
gef. 13.2:-t5.
Chaulleur,

Johannes Ruyter
geb. 15.11:92 te
Binnenwijzend,
gel. 9.2:45.
Landbouwer.

als qoeóe en qetRouwe óienstknechten
Zaterdag, 12 Februari, werd te Edam een momument onthuld ter nagedachtenis aan de twaalf gevallenen van de KP.-Waterland. Hoewel enkelen hunner
reeds eerder in deze rubriek werden vermeld, meende de redactie deze
gelegenheid te moeten aangrijpen om hen allen nog eens gezamenlijk op deze
plaats (in dit en het vorige nummer) te memoreren. In onderstaande regelen
wordt het slot van een kort overzicht gegeven van de geschiedenis der KP.Waterland.
Op nevenstaande pagina worden van de onthulling van het monument enkele
„Indrukken" gegeven.
TT et nieuwe jaar, 1945, was nog geen dag oud of reeds
i ihad de KP.-Waterland al weer een zware tol betaald.
Wim Konijn kwam op wel heel tragische wijze om het leven.
Hij nam op de 29e December '44 deel aan een overval op het
Bevolkingsregister te Purmerend. Terwijl al enkele agenten
waren gearresteerd, kwam onverwachts nog een agent binnen,
die op het zien der KP.-ers de schiethouding aannam. Een
der KP.-ers reageerde hierop door direct te schieten. De
kogel ketste echter af op een metalen plaatje, dat zich in
een der zakken van de agent bevond, veranderde van richting
en trof Wim Konijn in de borst. Zwaar gewond snelde deze
nog naar buiten, maar zeeg spoedig ineen. Op advies van
enkele eerste hulp verlenende medici werd hij naar het ziekenhuis te Hoorn vervoerd, waar men hem direct opereerde
doch, helaas, zonder resultaat. Op Nieuwjaarsdag overleed
hg en kort daarop hebben zijn vrienden hem „clandestien"
begraven.
Het gezin Ruyter, waarvan de zoon Joris op 31 Dec. '44 was
gearresteerd, werd een week daarna nogmaals zwaar getroffen door de arrestatie van vader Ruyter. Beiden werden
op 6 Februari gefusilleerd, misschien wel de droevigste
onheilsdag uit de geschiedenis van de KP.-Waterland want
op die datum sneuvelden in een gevecht met de Duitsers
twee leden van de KP.-De Rijp en worden de KP.-leider, tevens Gewestelijk KP.-vertegenwoordiger bij de Staf der B.S.,
en zijn medewerker. Klaas de Boer, gearresteerd. In De Rijp
waren twee verongelukte vliegers per parachute neergekomen en opgevangen door Willem Woestenburg en Lou Beumer, die hen per boot over het Noordelndermeer in veiligheid poogden te brengen. Aan de kant van het meer gekomen, werden zij opgewacht door een aantal „Grime". Zij
werden prompt ingerekend en gedwongen om met de handen
m de nek voor de overweldigers uit te lopen onder de dreiging van de in de aanslag gehouden geweren.
„Ik vecht me liever dood dan levend in handen van moffen
te vallen", had Willem altijd gezegd en nu was hij in handen
van moffen. Er was voor hem maar één consequentie: zich
dood te vechten.
Ook Lou aanvaardde deze consequentie. Plotseling, als bij
afspraak, draaiden zij zich tegelgk om en wierpen zich op
hun belagers. Willem viel direct, dodelgk getroffen, neer.
Lou zag nog kans om één van z^jn doodsvijanden bewusteloos te slaan, maar intussen bezweek hij zelf onder de
kogels van een automatisch pistool. De twee piloten moesten
■ «^^i» ^>^^^^

^S^SM^»^^»»

—

" * ~ii'i*i~"" ~J"^J^i'~-i~i.rVtrii'>»<-» ^^^■^»%%^»^W

toezien, konden niets doen daar men hen onder vuur hield
tijdens het gevecht. Liever dan In handen van de moffen
te vallen en — nog machtelozer — zijn genadeloze bruutheid
te moeten ondergaan, waagden zg, met de dood voor ogen,
een welhaast kansloze' strijd.
Zoals deze twee, vechtend tegen een overmacht, tegen beter
weten in misschien, had Bert Snijder eigenlijk al maanden
gevochten, daarbij gesteund door zijn makkers, waarvan wij
hier mogen noemen Klaas de Boer. Onder leiding van Bert
had de KP.-Waterland twee zeer gevaarlijk wordende provocateurs-NSB.-ers terecht gesteld. Er rees verdenking tegen
Bert en men ging naar hem op zoek. De Duitsers kwamen
bij Klaas de Boer, in wiens huis Bert verblijf hield, waarna
beiden werden gearresteerd.
Groot was de verslagenheid in de KP. over deze slag. Zij
moesten bevrijd worden, maar hoe? De twee gevangenen
waren ondergebracht in de Landbouwschool, waarin 50 & 60
militairen waren gelegerd. Met basoeka's beschieten? Het
was te gewaagd. De enige kans zou een overval op het
transport naar Amsterdam bieden. De school werd dus in
het oog gehouden.
In de schemering reed een auto weg. Drie Joden zaten erin. Een
meisje beweerde, dat ook Bert Snijder en Klaas de Boer erin
zaten, maar men geloofde het niet en liet de auto gaan.
Inderdaad werden de twee KP.-ers daarin weggevoerd en
naar Amsterdam gebracht. Op 13 Februari werden beiden
gefusilleerd op de Jan Ggzenkade te Haarlem.
XTTij hebben in dit herdenkingsartikel niet getracht de
V V grootheid van deze gevallenen aan te tonen door een
opsomming hunner wapenfeiten. De grootheid van het verzet
staat of valt niet met de lengte van een dergelijke lijst. Die
grootheid ligt hierin, dat eenvoudige mensen naar de mate
van hun vermogen hebben gevochten voor een hoog ideaal
en dat zg voor de verwezenlijking van dat ideaal hun leven
van uur tot uur veil hebben gehad. Misschien waren hun
talenten niet vele, maar met de talenten, die zij hadden
hebben zij gewoekerd tot het einde. Doordat zij getrouw
zijn geweest in het kleine, heeft hun werk vrucht gedragen,
van de een tien-voud, van de ander vijftlg-voud en van
sommigen honderd-voud.
Zij hebben zich gedragen als goede en getrouwe dienstknechten.
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Een van de boeien, waarmee de gevangene aan banden en voeten was geboeid.

IJMUIDER VISHANDEL

Het historische verhaal van
een gevangene, die op
1 Maart 1943, niettegenstaande
hi| door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van actuele betekenisDe prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
in opdracht van de LO.-LKP.Stichting en GOIWN. uitgegeven, bedraagt
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AANDACHT VOOR DE FILM
ÓOOR A. VAP ÖOmBURQ
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n onze vorige beschouwing hebben wij gezien, hoe de pioniers van de filmkunst min
of meer in onwetendheid en als het ware
bij toeval de voorwaarden hebben geleverd
tot de nieuwe en onafhankelijke kunstvorm,
die Film heet, en dat een nieuwe groep, de
groep der kunstenaars, klaar stond om de verworvenheden verder ter band te nemen en
dienstbaar te maken aan een persoonlijke gemoedsbewogenheid.
Het is een bekend, maar niettemin merkwaardig verschijnsel, dat een of andere stroming,
een of ander streven, zeer dikwijls op verschillende plaatsen tegelijk tot stand komt of tekenen van leven gaat geven. Dit is om zo te zeggen een accent van waarachtigheid, een kenteken, waaraan men zien kan, dat zulk een
stroming, zulk een begin van leven, ergens in
de lucht hangt.
Zo is het ook met de film gegaan, ja zelfs
met de filmcritiek, toen zij veel minder dan
thans naar bepaalde normen kon werken. Zowel in Parijs als in Berlijn als in Moskou werden in theorie en in de practijk pogingen gedaan om het onafhankelijk karakter van de
filmkunst te onderkennen en haar eigenschappen van die der andere kunsten te onderscheiden. De drie hierboven genoemde groepen waren niet de enige, doch wel de voornaamste en
zijn in alle geval voldoende om een volledige
behandeling van de zaak mogelijk te maken.
Laat ik beginnen met enkele namen te noemen.
In Parijs werkten o.m. Germaine Dulac, Kirsanoff, René Clair, Claude Autant Lara, Alberto
Cavalcanti, Man Ray; in Berlijn: Fritz Lang,
Hans Richter, Moholy Nagy, Walter Ruttmann;
in Moskou: Dziga, Wertow, Dowschenko,
Eisenstein, Pudowkin, Alexander Rom, Kuleschow, Turin.
Uit al deze namen zal ik er drie kiezen ter behandeling: Autant Lara voor de Parijse groep,
Walter Ruttmann voor de Berlijners, Kuleschow
voor de Moscovitische groep. Deze groepen
hadden weinig contact met elkaar en nochtans
vonden zij alle drie dezelfde beginselen van de
filmkunst. Autant Lara deed het als volgt.
Hij construeerde een drama, dat hij opzettelijk
een banale inhoud gaf om vooral de aandacht
te vestigen op de vorm, die hij zocht. Hij koos
het driehoeksdrama „Faits divers" oftewel „Gemengd bericht" en vertelt daarin, hoe een man,
die als huisvriend van een echtpaar teveel over
de vloer komt om nog een fatsoenlijk man genoemd te kunnen worden, aan het einde door
de jaloerse echtgenoot wordt vermoord. Geen
verheffend geval, inderdaad, maar, zoals ik al
zei, opzettelijk banaal gehouden om de aandacht
niet af te leiden van de doelstelling: de vorm
van de film.
Op een bepaald ogenblik, aan het einde van het
drama, zien we drie personen om een tafel zitten. Dat wil zeggen, we zien deze drie personen
slechts zeer gedeeltelijk, n.1. slechts in die mate
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' u de lezers van De
Zwerver en alle leden en vrienden van
de LO-LKP binnen afzienbare tijd zullen
geconfronteerd worden met de film, die
hun beweging en lotgevallen in beeld zal
brengen, heeft de redactie gemeend, dat
het nuttig kon zijn het verschijnsel
„Film" eens wat nader te bezien.
De schrijver heeft in ons blad van 11
dezer (No. 6) stilgestaan bij: de ontwikkelingsgang; hij schenkt thans uitvoerig
aandacht aan: de bewustwording.

als strikt noodzakelijk is. Dat is in dit geval een
blanke arm en vingers, die zenuwachtig tafel
trommelen; twee handen, die een dasje zenuwachtig strikken en een mond, die zenuwachtig
een sigaar op en neer rolt. Met andere woorden mevrouw voelt zich niet op haar gemak,
de huisvriend evenmin en de echtgenoot staat
op springen. Daarna voltrekt zich het drama,
een enorme revolver verschijnt op het doek en
gaat af en op het volgend beeld rolt een lijk
over de grond. De voorstelling is volledig, doch
slechts door een associatie van onvolledigheden.
We weten precies wat er gebeurd is, doch zien
het niet gebeuren. Geen enkele daad wordt hier
volledig getoond, doch de indruk kan niet vollediger zijn. En dus luidt de conclusie, dat
Claude Autant Lara in deze film heeft bewezen, dat men om een drama te suggereren de acteurs niet in hun volle toneelbetekenis nodig
heeft, dat men ze dingen kan laten doen, die
zij niet gedaan hebben en dat zulks dus niet
geschiedt krachtens hun spel, maar krachtens
de wijze, waarop hun „maker", hun regisseur,
gebruik maakt van détails, die hij dusdanig met
elkaar in verbinding brengt, dat wij er een
drama uit kunnen aflezen. Hierdoor houdt zulk
een fragment op een fotografische weergave te
zijn van een speelscène, want de artistieke
kracht van de scène ontstaat door de werkzaamheid van de maker, hetgeen wezenlijk iets
anders is dan dat zij als bestaand tafereel wordt
gefotografeerd. Alles hangt hier af van de bewogenheid van de filmmaker en niets van de
speeltechniek van de acteurs. Men kan dit
experiment een nuchtere en zelfs primitieve
poging noemen, het is niettemin een geslaagde
poging.
Het tweede voorbeeld geldt Walter Ruttmann,
die destijds, omstreeks de twintiger jaren, dé
assistent was van de toen reeds beroemde Fritz
Lang, die in die dagen aan zijn Nibelungen
werkte. Daarin werd voor Ruttmann een intermezzo gereserveerd, waarin hij zijn inzichten
kon verwezenlijken. Hij koos het moment,
waarop Kriemhilde droomt, dat haar gemaal
Siegfried door onheil wordt bedreigd. Het

de
be wustwotding

tafereel verloopt als volgt: Kriemhilde ligt op
haar rustbed. We zien haar één ogenblik. Daarna verduistert het doek. Er doemen een paar
grijze lijnen op, die samenvloeiend de gestalte
aannemen van havikken, welke een paar maal
dreigend omlaag schieten op een vaaggetekende
duif onder in het vlak. Onmiddellijk daarop
verspringt het beeld en thans zien we Kriemhilde met grote schrikogen op de rand van haar
bed zitten. Intussen hebben we een soort angstgevoel ondergaan, een kleine nachtmerrie, die
suggereert, dat Kriemhilde angstdromen heeft
gehad. Ook hier weer: geen spel van een actrice,
doch een associatie van los van elkaar staande
voorstellingen (beelden) die verwant raken
door het contact dat zij kunstmatig verkrijgen
door de werkzaamheid van de filmmaker.
Het derde voorbeeld betreft Kuleschow, die
misschien wel het duidelijkst is vaa allen. Hij
deed het weer op zijn manier en liet in zijn
atelier een middelmatig acteur komen, die aan
een tafel moest gaan zitten, het hoofd in de
hand steunen en expressieloos op de tafel kijken
moest. Toen werd de man naar huis gestuurd
én kwam er niet meer aan te pas. Zijn beeld
was door de camera opgenomen en hing op éen
strookje celluloid aan een draad. Daarna liet
Kuleschow een bord dampende soep aanruk(Vervolg óp pag. 5)
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Met alle toelaatbare
middelen
Z.E. Kardinaal De Jong, wiens krachtige
houding tegen de Duitse rechtsverkrachting voor vele verzetsmensen een sterke
morele steun is geweest, heeft op een
protestvergadering tegen de „veroordeling" van Kardinaal Mindszenthy o.m.
als volgt gesproken:

^ „Er is een duisternis gevallen op de dag
ê dat het vonnis is uitgesproken over karn dinaal Mindszenty. Zijn misdaad is geen
9 andere, dan dat hij pal heeft gestaan voor
8 de opvoeding der kinderen door* de
l ouders. Met gewelddadige en misdadige
IJ middelen heeft men gepoogd hem bekentenissen af te dwingen. De aanwending
K van deze middelen ligt geheel in het plan
| en de aard van het communisme. Lenin
fl zelf verklaarde in 1920, dat alles geoorloofd is voor het proletariaat. We moe| ten het communisme bestrijden en daarÖ toe alle toelaatbare middelen gebruiken,
h Het is een kwestie van zelfbehoud. En
| we moeten bidden om sterkte Voor kar«• dinaal Mindszenty en voor de christenen
| in de landen, die onder vervolging lijden."

DE ATMOSFEER VAN
DE

FEBRUARI-STAKiNG

FEBRUARI 1941

j

Nog levendig herinner ik mij hoe ik het
bericht van de Amsterdamse staking op
25 Februari 1941 hoorde. Het was uit
de mond van Janke, perschef van Seyss
Inquart, die in een . hotel te Haarlem de
redacteuren der Noordhollandse bladen had
opgecommandeerd voor een „angenehme
Plauderei".
„Es ist Streich in Amsterdam", zei hij en het
gaf een tintelende schok in de vergadering,
want in die tijd was de pers nog niet gelijk
geschakeld.
Janke was zichtbaar nerveus en hij trachtte
die nervositeit te overwinnen door te bulderen tegen de kranten, die niet willig in het
Duits gareel marcheerden. Die hadden, zei
hij, meegewerkt tot het scheppen van een
atmosfeer, waarin de staking uit kon barsten.
Herr Janke gaf daarmee te veel eer aan de
Nederlandse journalisten. Niet zij maar de
Duitsers hadden deze atmosfeer geschapen
door stuk voor stuk het Nederlandse volk
zijn rechten en vrijheden te ontnemen en
allerhande voorrechten te schenken aan één
partij, gehaat bij het volk, de NSB.
In Amsterdam was deze fnuiking van de
rechten van het volk en de poussering van de
NSB. scherp aan dag getreden. De WA.
marcheerde door de hoofdstad met 'pinkende
koppels en dreunende pas en uitdagend
klonken zijn staccato's in de straten. En de
Joden werden als oud vuil behandeld.
Dat gaf spanning. Op 8 Februari was er een
kloppartij op het Rembrandtplein, op 9 Februari was het weer vechten, daar en in de
Kalverstraat. 11 Februari werd voor de derde keer op het Rembrandtplein gevochten en
diezelfde dag verwekte de WA. tumult in de
Jodenbuurt, waarbij de zwarte kerels door
Joden, Kattenburgers en Jordaners werden
afgedroogd en Koot er zo van langs kreeg
dat hij het bestierf.
Op 14, 16 en op 17 Febr., toen de NSB-ers
een vertoning maakten van de begrafenis
van Koot, waren er weer relletjes op onderscheiden punten van de stad.
Op 22-23 Februari grepen de Duitsers in
in de strubbelingen, waarbij het tot dusver in
hoofdzaak tussen burgers en WA.-lui was
gegaan. Op bevel van Himmler werden 400
Joodse jongemannen opgepakt. Het ging op
z'n Duits toe, dat is: meer dan schandalig. De
Joden werden getrapt, geslagen, geprest tot
liggen en tot kruipen; vrouwen en kinderen
werden beestachtig afgesnauwd.
De Duitsers dachten dat zulk vertoon de
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Amsterdammers murw zou maken, maar het
effect was averechts. De hoofdstad kookte
en bruiste.
Er is nogal gestreden over de eer van de
staking van 25 Februari. Ik geloof dat wij
best erkennen mogen dat Communisten het
plan hebben gemaakt en dat sommigen der
hunnen het eerst tot staking hebben opgeroepen.
Doch dit was niet meer dan het werpen van
een vonk in een vat gloeiend buskruit. De
atmosfeer, waarover Janke had getoornd,
was zo dat het kleinste vonkje de hele stad
ontploffen deed.
Daardoor werd het een staking, zo groots en
zo spontaan als Nederland alleen op 1 Mei
1943 nogmaals heeft beleefd. Daar bestond
een even wonderlijke als schone solidariteit
tussen werkgevers en werknemers en tussen
mensen van alle mogelijke stand en richting.
De Jordaners en de bewoners van de Apollolaan voelden zich één, de Kattenburgers met
de heren van de grachten, en alle Amsterdammers met hun Joodse stadgenoten. Het
nationale front werd op die dag geboren,
waarvan het „Nationale Front" van Arnold
Meyer een bespotting was geweest.

Wij kennen de afloop. Op 27 Februari
werd de arbeid weer hervat nadat de
SS. en de Grüne Polizei een gruwelijke terreur geoefend hadden. Het succes •— de
WA. verdween van de straat, nadat de Duitse militairen de macht in handen genomen
hadden ■— was van zeer tijdelijke aard. Straks
kwamen Mussert's zwarte apen weer terug,
brutaler dan ooit, en de Joden zijn weggevoerd op even afschuwelijke wijze als het
op die 22ste Februari toeging, zonder dat de
Amsterdammers of het Nederlandse volk opnieuw in opstand kwamen.
Er zijn er die op grond hiervan de betekenis
van de Februaristaking niet hoog aanslaan.
En zeker heeft de staking van Mei 1943 veel
directer en aanwijsbaarder gevolgen gehad.
Zij leidde rechtstreeks tot een koppig volgehouden volksverzet, dat zich door het wreedste schrikbewind niet neer liet slaan. Maar
toen was het ook twee jaar later.
De Februaristaking 1941 was als een helle
vlam, een bliksemschicht die plotseling verried wat er bruiste in ons volk, nadat het op
het hart getrapt was. Zij was — en Amsterdam mag daar zeer trots op zijn — het eerste
volksprotest dat ooit ter wereld tegen een
Jodenpogrom gerezen is.
En al was dan geen grootscheepse illegale
actie het onmiddellijk resultaat, het zaad
van het verzet kon welig kiemen.
Want niet door de kranten, die in de loop
van 1941 al makker werden, omdat de fiere
bladen één voor één Verdwenen ■— maar door
de solidariteit, geboren bij de staking en zeer
versterkt toen de Duitsers hoog en laag gelijkelijk straften — de arbeiders door inhouding van loon, de vermogende Amsterdammers met rigoureuse boeten — werd de
atmosfeer dusdanig, dat het verzet, al bleef
het voorshands sluimeren, in het verborgen
groeide met zulk een kracht dat het eens naar
buiten barsten moest.
K. NOREL.

WEft
NOBLESSE ABLIGE.
De President van het Bijzonder Gerechtshof te
Amsterdam heeft een der verdedigers van de
collaborateur Menten, Mr. Kortenhorst, ter zitting een standje moeten uitdelen en tot de orde
moeten roepen.
— Mr. Kortenhorst ontvangt als Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een
salaris van ƒ 12.000.—. Hij kan zich dus de
„luxe" permitteren kieskeurig te zijn in de
zaken, di^ hij als advocaat behandelt. Hij kan
zich echter niet de luxe permitteren zich ter
zitting zo te gedragen, dat hij in het publiek
tot de orde wordt geroepen. De vraag rijst zelfs
of een Kamervoorzitter zich nog wel kan veroorloven tevens als advocaat in collaboratiezaken op te treden.

A

GELD STINKT NIET.
De heer Randolph Feltus werd in 1947 op een
salaris van 3.000.— dollar per maand aangesteld als adviseur voor de voorlichting van het
Nederlandse Informatiebureau te New York.
Hij is precies een jaar voor dit bureau werkzaam geweest. Het contract is — naar verluidt
— beëindigd wegens de geringe resultaten van
zijn arbeid en zijn in het oog lopende belangstelling voor de Fox-combinatie.
Thans is Feltus in dezelfde functie in. dienst
van de Republiek Indonesië.
— Zelfs in Amerika acht men een dergelijke
metamorphose zeer onbehoorlijk en in strijd
met de regels van fair play. Het is echter de
vraag of hier wel een metamorphose heeft
plaats gehad. Uit het recente verleden zijn ons
meer gevallen bekend van het van twee walletjes eten. Geld stinkt niet.

DOOR DIK EN DUN.
Men zal zich herinneren, dat de benoeming van
Prof. Presser tot buitengewoon hoogleraar in
de geschiedenis van de nieuwste tijd, aan de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, destijds nogal wat rumoer veroorzaakt heeft. Gevreesd werd, dat hij zich zou ontpoppen als een
warm vriend van de communisten. Reeds thans
blijkt, dat die vrees niet ongegrond is. In een
protestvergadering in Bellevue heeft hij, blijkens „De Waarheid", op grond van de communistische internationale solidariteit, geëist, dat
stelling zou worden genomen tegen de zuiveringsmaatregelen, die in Amerika op communisten worden toegepast.
— Dezelfde communistische internationale solidariteit doet hem natuurlijk het onrecht aan
Kardinaal Mindszenty aangedaan, toejuichen.

AUSTRALIË.
Het te Sydney in Australië verschijnende
nieuwsblad „Thin^s I hear" erkent eerlijk,
„Wanneer de Nederlanders Australië werkelijk
het zwijgen willen opleggen in verband met het
Indonesische probleem, — zou dat zeer gemakkelijk zijn. Zij hoeven dan slechts enkele inboorlingen van Centraal-Australië te halen en
hen te Den Haag neer te zetten als een Australische regering in ballingschap. Australië veroordeelt de Nederlanders voor het feit. dat zij
niet uit Indonesië evacueren. De Nederlanders
zijn daar driehonderd jaar geweest, gedurende
welke ti5d de inheemse bevolking is aangegroeid van 20 tot 70 millioen. Wij zijn honderdzestig iaar in Australië geweest en in die tijd
hebben wij de inheemse bevolking bijna uitgeroeid."
— Eerlijk is eerlijk.

GEVAARLIJKE PADEN.
Ondanks blokkade en tegenblokkade is de Nederlandse onderneming „A.T.O.-Van Gend en
Loos" nog steeds in staat wekelijks aanzienlijke
hoeveelheden lichte machines, metaallegeringen
en naalden voor de textielindustrie met 50
vrachtwagens naar de Sowjet zone van Duitsland en naar de landen achter het ijzeren gordijn te vervoeren.
— Zolang de Sowjet Unie en Nederland formeel nog bevriende naties zijn, heeft dit inderdaad formeel gezien met collaboratie
nog niets te maken.

*

Iedere zwakheid ontoelaatbaar 1

p1 en golf van verontwaardiging en ontzetting
voer door de gelederen der oud-illegale
werkers, toen zij in de dagbladen lazen, dat de
, procureur-fiscaal bij het Haagse Bijzondere
Gerechtshof de doodstraf eiste tegen een oudillegale werker, die na zijn arrestatie door de
SD. tot drie maal toe had doorgeslagen, waar,,door 16 personen waren gearresteerd, waarvan
er zes werden gefusilleerd en vier in concentratiekampen omkwamen.
Terecht vraagt men zich in onze kringen af
waar het heen moet, als men op deze wijze
zal voortgaan met de berechting van oud-illegale werkers. En temeer klemt deze vraag nu
een man als Schreieder buiten vervolging wordt
gesteld.
Onze eerste opwelling is hier zeer bittere dingen te zeggen aan het adres van onze rechtspraak. Woorden, die een hartekreet zijn van
njensen, die alles voor het vaderland wilden
geven en nu behandeld worden op een wijze,
die met alle rechtvaardigheid spot; die blijkbaar niet eens recht op barmhartigheid, laat
staan op recht kunnen doen gelden. En het is
slechts met moeite, dat wij deze woorden hier
terughouden. Want het kan zijn, dat wij ons in
dit geval nog zouden vergissen. Wij kennen niet
alle gegevens van het proces Mullaert, zoals
het in Den Haag werd gevoerd. En er zijn
enkele feiten, die ons tot enige voorzichtigheid
manen.
Daar is allereerst het feit, dat de eis van de
doodstraf een applaus ontlokte aan de nabestaanden van de gevallenen, die op de publieke
tribune zaten. Daarover kan men zeer terecht
— zijn verontwaardiging uitspreken, want men
applaudiseert niet in de rechtszaal, zelfs niet"
wanneer tegen de grootste sadist de doodstraf
geëist wojdt. Maar het toont wel aan, dat de
illegaliteit niet in zijn geheel gelijkelijk denkt
over deze zaak. En dan is voorzichtigheid geboden. Er zijn meer gevallen bekend van illegale
werkers, die, na in handen van de SD. gevallen te zijn, een zo schrikwekkend verraad pleegden, dat men ervan gruwt. Men denke aan het
geval-Brune en het verraad van Weert. In beide
gevallen waren er altijd nog illegalen, die
bleven geloven in de rechtschapenheid van dergelijke mensen.
In de tweede plaats is daar de figuur van de
procureur-fiscaal, Mr. de Jong. Zijn wij wel
ingelicht, dan was Mr. de Jong een verdienstelijk illegaal werker, wie men dus niet zou
mogen verwijten, dat hij zich niet kan verplaatsen in de gemoedsgesteldheid van iemand, die
door de SD. gevangen wordt genomen en spreken moet. Men mag zulk een lid van de rechterlijke macht niet aanvallen, zonder de stukken uit deze zaak nauwkeurig te hebben
bestudeerd. Wij behouden ons het oordeel over
ziin eis dan ook voor.
Toch zijn er enkele zeer merkwaardige aspecten in deze zaak, die wij thans reeds naar voren
wiflen brengen.
Volgens het courantenverslag zou de procureurfiscaal in zijn requisitoir hebben gezegd: „in de
oorlog is iedere zwakheid ontoelaatbaar!" Als
dit juist is, dan is Uw en onze plaats naast Mullaert in de verdachtenbank. Want wie is er, die
nooit enige zwakheid toonde? Doch wie is er
dan, die de eerste steen zal werpen? Zeker
niet de leden van de rechterlijke macht, die in
bezettingstijd op meer dan één punt zwakheden
toonden. Want de rechterlyke macht was allesbehalve het voorbeeld, waarnaar wy in bezettingstijd konden opzien. Ze heeft ons, globaal
genomen, laten zien hoe het niet moest. En
niemand van hen, ook de beste niet, heeft het
recht te zeggen, dat in oorlogstijd iedere zwakheid ontoelaatbaar is.
Wanneer 'n dergelijke norm zou moeten worden
aangelegd, moet dit dan uitgerekend gebeuren
tegenover een oud-illegaal werker? Wij dachten

zo, dat er dan toch wel betere gelegenheden te"
vinden waren geweest, waarbij een dergelijke
eis althans minder honend zou hebben geklonken.
Dauervernehmung — uren en dagen aaneen —
luister goed illegale werker: iedere zwakheid
ontoelaatbaar.
Lichamelijke en geestelijke folteringen, luister
goed illegale werker: iedere zwakheid ontoelaatbaar.
Glimt de waanzin in uw ogen, krampen de
doodsangsten door uw lijf, luister goed illegale
werker: iedere zwakheid ontoelaatbaar.
Wordt alles wat u lief-en dierbaar is met dood
en verderf bedreigd, luister goed, illegale werker: iedere zwakfieid ontoelaatbaar.
Mensen, die nooit getracht hebben sterk te
zijn, die nooit weerstand boden, die aan de kant
stonden gaan vrijuit. Maar jij, die het geprobeerd hebt je angsten te overwinnen, die de
strijd hebt aangedurfd, voor jou geldt, dat iedere
zwakheid ontoelaatbaar was.
Jij was een zwakkeling, omdat je voelde dat je
niet aan je zwakheden mocht toegeven. Jij was
een zwakkeling, omdat je in doodsnood jezelf
niet kon blijven. En de kerel, die elk gevaar
uit de weg ging en wegkroop als hij een mof
zag, dat was een held. Hij heeft nooit doorgeslagen, omdat niemand naar hem greep. Richt
een standbeeld op voor die helden, die zwegen
omdat hun niets gevraagd werd. Herdenk op de
nationale feestdag voortaan de lafaarfls en de
hazeharten, want deze mensen toonden de ware
zelfkennis. Niet onze gevallenen, maar zij waren
het symbool van het heldendom in ons volk.
Er is nog een zeer opmerkelijk verschijnsel in
de zaak-Mullaert. En dat is, dat deze zaak niet
is voorgelegd aan de Landelijke Ereraad der
Illegaliteit. Hier wreekt zich weer de lacune
in onze bijzondere rechtspleging, die landverraders en illegale werkers, die zich aan ontoelaatbare handelingen schuldig maakten, voor
een en hetzelfde college daagt. Het O.M. kan
een zaak tegen een illegale werker aan de Landelijke Ereraad voorleggen, doch is daartoe niet
verplicht. En daarmede heeft de hele berechting der oud-illegale werkers wel een zeer wankele basis gekregen. Want nu blijkt, dat de
Haagse procureur-fiscaal Mr. Zaayer blijkbaar
nimmer behoefte aan een dergelijk advies heeft.
Noch in het geval-Kicken, noch in het gevalMullaert werd een beroep op de Landelijke
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Ereraad gedaan. En deze heeft zich dan ook
reeds met een telegram tot de Minister van
Justitie gewend om hem daarop opmerkzaam
te maken.
Mr. Zaayer heeft zich destijds grote bekendheid
verworven door zijn protest aan het adres van
de Minister over het niet uitvoeren van opgelegde doodstraffen. En hoewel het een zeer
ongewone en ongewenste figuur was, dat de
rechterlijke macht ging debatteren met de
Minister van Justitie, verwierf hij zich daarmede in illegale kringen een goede naam.
Sindsdien hebben wij echter zeer veel wonderlijke zaken van Mr. Zaayer te zien gekregen.
Daar was de buiten-vervolgingstelling van
Schreieder, met de mededeling, dat deze een
correct politieman was. En terwijl na de tweede
vrijspraak, de procureur-fiscaal te Leeuwarden
daartegen in beroep komt, acht Mr. Zaayer
zich geroepen in een interview nogmaals zijn
gunstig oordeel over Schreieder ten beste te
geveh.
En nu het geval-Mullaert. Mr. de Jong eist de
doodstraf tegen een oud-illegaal werker, de
rechtbank veroordeelt hem tot twaalf jaar en
er wordt prompt hoger beroep aangetekend,
niet door Mr. de Jong
maar door Mr.
Zaayer. Wij hechten geen geloof aan allerlei
geruchten, welke er omtrent Mr. Zaayer in
omloop zijn. Doch dit alles werpt toch wel een
zeer merkwaardig licht op zijn persoon.
Het is genoegzaam bekend, dat er in de illegaliteit in Den Haag zeer vreemde dingen zijn
gebeurd en ook, dat bepaalde kringen na de
bevrijding nog zeer actief waren! En.... blijkbaar nog zijn. Niets is ons liever, dan dat daaraan spoedig een einde wordt gemaakt.
Maar even noodzakelijk is het, dat er een
einde komt aan de wonderlijke kronkelingen
in het bijzonder recht, dat hier wordt toegepast. Er zijn bladen, die de meest sensationele
en wonderlijke onthullingen doen. Als die bladen liegen, dan moeten ze ter verantwoording
worden geroepen. En als er ook maar een tiende
waar is van hetgeen zij beweren, dan is een
grote schoonmaak dringend noodzakelijk.
En de illegale werker, die voor het gerecht
wordt gedaagd, heeft meer dan wie ook het
recht, dat zijn zaak wordt behandeld door lieden, die zijn moeilijkheden kennen en met
kennis van zaken kunnen oordelen.
/
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Herinneringen
van een Joodse onderduiker
„Morgen wat meer eten koken, vrouw."
De dagen verliepen nog steeds zonder bijzondere gebeurtenissen. Het werd 2 Oct.,
des avonds. Een avond, gegrepen in de ban
der verschrikking. Laten we hier niet veel van
zeggen.
Niemand zal dit vergeten. De noodlotsavond,
waarop gezinnen, grijs geworden op Emmens
grond, huis en hof moesten verlaten, uit elkaar
werden gescheurd, opéén gedreven en als een
kudde vertwijfelde dieren ter slachtbank worden
geleid. Het staat ons bloedig in het hart gegrift, hoe de 70-jarlge blinde en de 80-jarige
invalide uit hun bed werden gelicht, hoe kinderen van hun moeders werden losgescheurd door
een dol stel Mofse honden en hun, zich Nederlanders noemende, trawanten.
Genoeg hierover, als er een gerechtigheid
is, aan haar het oordeel.
Op deze avond was het, dat 6 mensen, al laverend tussen de gevaarlijke Mofse klippen,
trachtten Valthe te bereiken.
Zes mensen, geen groot percentage op de
velen,
die
achter
bleven.
Echter
een
groot aantal voor hen, die ze een onderkomen
willen bieden. Een zeer groot aantal, maar
hadden er nog 6 of desnoods 16 mensen bij
Zefat aangeklopt, ik ben er zeker van, hun
was geen onderdak geweigerd.
Enkele dagen voor deze ontzettende avond is
hij nog bij verschillende mensen geweest:
„Denk er om lui, als de Mof je halen wil, ga
niet. Kom bij mij". Meermalen heb ik mij afgevraagd, vanwaar de sterke geest van verzet
en die liefde tot helpen in deze man.
In het begin bleef ik met mijn collega's het
antwoord schuldig. Later echter, toen we hem
leerden kennen, begrepen we het: hij verafschuwde iedere vorm van geweld en zijn eerlijk, rondborstig karakter kwam in opstand
telkens, als hij zag, dat een weerloos mens
getreiterd en gekweld werd. Hij was een idealist, soms misschien een utopist. Hij wilde,
voortgekomen uit het volk, dit volk zien als
een geheel, vooral waar het de levensrechten
van een mens betrof. Ieder mens, ongeacht rang
of stand, ras en religie was heilig in zijn recht
om te leven en een ieder, die dit recht ontkende,
vond in hem een fanatiek bestrijder.
Maar laat ons terug gaan naar het gebeurde.
Moe en huiverig bereikten de 6 vluchtelingen
het huis. Schuchter tikt een vinger op het bekende raam. Zoals gewoonlijk, ook nu binnen
twee minuten een ontgrendelde deur. In zijn
hand het ons zo bekend geworden katje — door
ons tot sjiep-sjiep omgedoopt, (nee, we wisten
toen nog niets van een echte jeep) — schiet hij
zijn klompen aan, overziet een seconde de
schare en zegt: „Fijn, dat jullie er zijn". Dan
neemt hij het kind, dat met haar moeder is
ontvlucht op de schouders en door de menigte
op de voet gevolgd, loopt hij naar de woonstee
van de niets vermoedende en inmiddels slapende
broeders.
„Hela, wordt eens wakker, kerels!"
Na veel slaapdronken gemurmel wordt de deur
op een kiertje gezet.
„Wat is er aan de hand?" luidt de eerste vraag.
„O, niets bijzonders, alleen maar wat van je
familie" en dan al schertsende:
„Ze wilden eens zien, hoe zoonslief het maakten."
Stomverbaasd zien de jongens dan hun hele
familie voor zich staan. Ze hadden wel eens
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Hisiorisch verhaal door A. van Dien

egcn Joodse onderduikers — vrouwen en mannen — bouwden zich met messen en spaden een schuilplaats midden in de uitgestrekte Valther
bossen in Drente, en zij deelden er maanden achtereen angst, zorg en kleine genoegens, die alleen in die tijd als genoegens werden beleefd.
Eén hunner stelde zijn dagelijkse belevenissen op schrift en gaf ons toestemming
tot publicatie in ons blad.
Wij bieden V hiernaast het tweede hoofdstuk van dit diep-menselijk verhaal, dat
in eenvoudige maar vaak ontroerende bewoordingen vertelt van de ellenden, waaraan onze Joodse landgenoten gedurende de
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar
dat ook spreekt van moed, kracht en vertrouwen in de toekomst.

Van kippenhok tot woning.
|j e volgende morgen half acht is hij weer
*-*' present, voert de geiten en schapen, die in
het land om het kippenhok lopen en wipt dan
zo terloops even naar binnen. Samen bespreken
ze nu even de te nemen maatregelen. Er wordt
besloten de linker helft als slaapgelegenheid
in te richten, rechts tafel en bank, vóór kachel
en achter een afgeschutte wasgelegenheid, met
natuurlijk ons — wijds uitgedrukt — toilet. Nog
dezelfde dag wordt met het interieur begonnen.
In de schuur van Bertus kunnen ze elk gewenst_ artikel vinden. Die schuur hebben we
„Valther Bazar" genoemd. Van etenswaren tot
poetsartikelen, van brandstof tot electrisch
materieel, schier op elk gebied kon je er te
kust en te keur gaan halen. Fenomenaal, wat
daar zoal in verzameld was. Overigens buitengewoon gemakkelijk, vooral wanneer je een
gezin moet installeren.
Twee dagen gaan voorbij, voor alles naar wens
is ingericht; nu- is het wachten op nog voldoende bedmateriaal en juist 's middags, als
iemand voor het raam zit, om een glimp van de
op ongeveer 700 meter afstand liggende weg op
te vangen, ziet hij een hem bekend paard en
wagen naderen. „Zie lui, daar komt Jan", en
ja, waar de coöperatiewagen al niet goed voor
is. De wagen wordt voor de schuur geleid, vlug
de inhoud, het verwachte beddegoed plus een
partij brood, uitgeladen en rustig vervolgt de
schimmel zijn weg. Dat is weer even zo'n bra. vournummer van Jan. Hij heeft er meer op z'n
repetoire staan. Een kerel, van wie je zegt: die
is voor de duvel niet bang. Een reuzen steun
is hij geweest voor al'e Zefat-duiVo—
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gesproken over de mogelijkheid, dat alle jongeren in kampen zouden worden ondergebracht,
maar dat oudere mensen, en zoals hier, boven
de zestig, ook nog het Duits barbarisme moesten
ondergaan, hadden ze niet verwacht. • Als het
moment van sprakeloosheid voorbij is, drukken
ze elkaar de hand en dan komen de tongen
los. Nog een half uurtje zitten ze bijeen en dan
gaat Bertus, alsof er niets veranderd is, naar
zijn vrouw terug, die hij inlicht met de laconieke woorden: „We hebben er een paar bij
vrouw; morgen wat meer eten koken; ze zijn
er uit Emmen." En eer het goed en wel tot zijn
vrouw is doorgedrongen, heeft hij zijn gestoorde
slaap hervat.

.... Schuchter tikt
een vinger op het
bekende raam ....

/

's Avonds komt Bertus en samen brengen ze het
gebrachte op zijn plaats. De volgende morgen
worc^t de laatste hand aan de binnenbouw gelegd. Alles is nu; naar omstandigheden, prima
ingericht. Het electrisch licht, kookplaten, snelkoker, enz. geven zowaar een comfortabele
indruk.
,
i
Langzamerhand beginnen nu allen aan dit leven
te wennen. Elk stelt zich in op een langere tijd
van wachten dan aanvankelijk was aangenomen.
De in de zomer verwachte invasie blijft uit, al
leeft de stille hoop daarop nog in vele harten.
De activiteit in de lucht wordt opgevoerd en
mogen we de B.B.C, geloven, dan broeit er iets.
Zo worden dagen tot weken. Niets bijzonders
valt er te vermelden. Enkele leuke afwisselingen kleuren het bestaan, b.v. als een jongen
en meisje tijdens het aardappelkrabben tot een
liefdesintermezzo besluiten, of als iemand tot
de conclusie komt, dat ie nu werkelijk niet langer kan wachten en juist voor onze ingang
zijn 4712 verspreid. Grappig, als je bedenkt, dat
geen der krabbers ook maar een flauw vermoeden heeft van onze aanwezigheid hier. Zo
gauw het schaftuur is, laten de jongens binnen
de verduisteringsschotten neer en vaak zitten
dan alle werklui met hun rug tegen het bewoonde kippenhok heel rustig hun boterham te
verorberen. Binnen natuurlijk alles muisstil.
Niemand verroert zich en de spanning is bijna
zichtbaar op zo'n moment, al heeft het komische
van het geval, ondanks het gevaar, de overhand. *
November komt, en daarmee koude, maar tevens
het korten van de dagen, wat door de duikers
ten zeerste op prijs wordt gesteld. Immers, dat
betekent, vroeger naar binnen kunnen en
tevens, mocht er ooit iets gebeuren, gemakkelijker verplaatsen.
(Wordt vervolgd.)

* TER OVERDENKING *
Wie terugziet op de Stichtihgsarbeid vóór
en na de bevrijding, zal niet kunnen
ontkennen, dat zij tot hiertoe uitstekend geslaagd is. Dat is iets om dankbaar voor en
trots op te zijn.
Met blijdschap kan men constateren, dat de
organisatie uitstekend
is, dat nog honderdtallen oud verzetsmensen hun hart aan dit
werk geven, dat de
acties der Stichting slagen en bovenal, dat onze mensen een verzorging ontvangen, waar^aan niet zoveel ontbreekt en met name ontbreekt de persoonlijke sfeer niet, die het voor de verzorgers
tot een eer en voor de verzorgden tot genoegen maakt om voor Stichtingszaken met elkaar in contact te komen.
Zeker er zijn nog vele zorgen en in de toekomst zijn nog wel wat barricades (vooral
financiële) te nemen, doch we hebben ook in
dit werk geleerd, de dag te plukken en niet
bezorgd te zijn over situaties in de toekomst,
die we nog niet kunnen overzien.
Maar dankbaarheid mag niet zorgeloos maken. We moeten de vinger aan de pols houden en elkaar ook steeds voorhouden, waar
onze gevaren liggen.
Welnu, het succes onzer Stichting houdt
zeer reële gevaren in. Juist uit dit succes ontstaat, als de keerzijde van een medaille een gevaarlijke neiging bij medewerkers en verzorgden.
Bij zoveel voorspoed is, in 't kort gezegd, de
natuurlijke neiging van de medewerker, dat
hij het wel „gelooft", terwijlde verzorgde gevaar loopt, te menen, dat al zijn wensen vervuld kunnen en behoren te worden.
Bij dit laatste willen we eens even stilstaan.
Men moet in het oog houden, dat ik deze
neiging niet als ,een verwijt aan het adres van
de verzorgden richtte, maar als iets, dat ieder
mens bekruipt, als hij op voorbeeldige wijze
van zijn zorgen ontlast wordt.
Dat is het gevaar. Hoe actiever de Stichting,
hoe meer zorgen zij aan de verzorgden ontneemt, des te zorgelozer deze dreigen te
worden. In dat geval schiet de Stichting haar
doel voorbij. In dat geval ondervindt de ver'
zorgde op de duur schade van de Stichting.
We moeten dus attent zijn op de wijze van
verzorging. Wij, dat is de Stichting en dat
zijn de verzorgden. Het verzorgingswerk
moet zodanig zijn, dat het geen verantwoordelijkheid (moreel of financieel) van de verzorgde overneemt, maar 20, dat de verzorgde
de volle verantwoordelijkheid blijft dragen,
of erin opgekweekt wordt, die weer te gaan
dragen. De Stichting mag geen zorg en verantwoordelijkheid overnemen, zij moet, waar
't nodig is, meehelpen de zorg te lenigen en
de verantwoordelijkheid lichter te dragen helpen maken.
Op dat punt moeten we naar beide zijden oplettend zijn. Als de Stichting gaat Sinterklazen, moet de verzorgde haar naar haar
plaats terugwijzen, hoe moeilijk het ook is

(Vervolg van pag. 1)
AANDACHT VOOR DE FILM
ken, die hij midden op de tafel zette en eveneens met de camera fotografeerde. Toen was de
beurt aan een lief meisje, dat op een rustbank
moest gaan liggen en aldus eveneens werd „gedraaid" en tenslotte werd een meneer van middelbare leeftijd op de grond gelegd en als „lijk"
door de camera gefotografeerd. Al deze mensen
en dingen kenden elkaar niet, hadden elkaar
nooit gezien en zouden toch de helden worden
van drie filmpjes. Zij en enkele vrienden van
Kuleschow werden uitgenodigd om een voorstelling mee te maken en kregen de drie volgende films van ieder een paar minuten te zien.
Ten eerste de kop van de acteur, om beurten
afgewisseld met het bord soep op tafel, tien
twaalf maal achter elkaar tot de toeschouwers
geloofden, dat deze twee zaken iets met elkaar
te maken hadden. Hetzelfde proces met de
acteur en het meisje, met de acteur en het lijk.
En 't resultaat was, dat alle aanwezigen verklaarden, dat de acteur uitstekend had gespeeld,
want hij keek hongerig naar de soep, vol bewondering naar het meisje en vol afgrijzen naar
het lijk.
De werkelijkheid was, dat hij alleen maar botweg gekeken had naar het midden van de tafel.
Pas door de verbinding, de dwingende associatie van zijn beeld met om beurten al die andere
beelden, deed bij de toeschouwers de indruk
ontstaan, dat de acteur op natuurlijke wijze
reageerde. Zo groot is de kracht van deze associatieve werkzaamheid, dat de toeschouwer, ja
zelfs die geleende acteurs, die elkaar nooit
hadden gezien, moeste ntoegeven, dat zij in de
film werkelijkheid elkaar, wel degelijk kenden.
Zo ziet men ook uit dit voorbeeld weer,,dat de
indruk die men van het filmdrama krijgt —
van het goede drama, wel te verstaan —• afhankelijk is van wat de filmmaker doet en geenszins van wat de spelers verrichten. Wat-ik daar
tussen gedachtestreepjes zeg, is van groot belang. Ik spreek hier n.1. alleen over de werkelijke film, niet het compromis, dat wij zo vaak
in de bioscoop zien en waarin spelers een te
grote rol spelen. Ik spreek dus van de ideale
film, van de film, zoals die zou moeten of althans zou kunnen zijn.
En hiermede is dan aangetoond, dat de gang
van zaken, het filmrhythme, de expressie, worden verwekt door ên komen voor verantwoording van de ordenende geest, die achter alle
mensen en dingen staat: de filmmaker of
regisseur.
.
Hoe de filmkunst uit de sfeer van nuchter
experiment naar de sfeer van bewogen kunstenaarsschap groeide, zullen we in een volgend artikel proberen na te gaan.
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een vriendelijk aanbod te Weigeren. Indien
men dit niet doet, wordt men geestelijk en
financieel afhankelijk en dat wreekt zich later
in het verzorgde gezin. Zou een verzorgde
al te gemakkelijk met verlanglijstjes gaan
zwaaien, dan moet de Stichting kort en zakelijk die mentaliteit on5derdrukken, zelfs als ze
alle lijstjes zou kunnen
honoreren.
Indien men dit niet
doet, maakt men de verzorgde op de duur tot
een onzelfstandig mens,
die alles endosseert aan
de Stichting.
Wilt U voorbeelden?
Indien een moeder haar zoon wil laten
studeren, moet zij proberen haar pensioen 20
te verdelen, dat de studie te betalen is. Dat
vereist offers, maar wie alle offers op de
Stichting afschuift, plaatst de ruggegraat
van de student en van het gezin in de Stichting, 't Zijn de offers, 't is de gedragen verantwoordelijkheid, die de mens ruggegraat
geven en zijn karakter vormen.
Indien het pensioen absoluut ontoereikend is,
kan de Stichting bijspringen, maar eerst moet
men zelf bewijzen, dat 't ernst is, dat men
offers wil brengen.
Als een Stichtingsmedewerker op de opmerking van een verzorgde, dat ze zo graag een
piano willen hebben, deze grootmoedig toezegt, dan heeft die man wel een goed, maar
ook een dwaas hart. En de dame in kwestie
doet goed 't aanbod af te wijzen en eens te
passen en te plooien, of ze geen piano uit
haar pensioen kan oversparen.
Gunnen we die jongen zijn studie en die
dame haar piano niet? Onzin, maar we gunnen ze meer dan dat. Onze belofte voor verzorging is niet geweest, dat de achtergeblevenen alles zouden krijgen, wat ze wensen,
maai dat we ze 20 met onze zorgen zouden
omringen, dat ze 2elfstandig, voor zichzelf
2ouden kunnen 2orgen van een inkomen, als
ze voorheen hadden.
Onze belofte is, dat we de vrouwen zouden
sterken in hun leed en niet, dat we ze daarin
zouden verzwakken, dat we hun omstandigheden 20 zouden maken, dat ze hun zware
taak zelf op zich zouden kunnen nemen.
Onze belofte is, dat we de zonen en dochters
van onze vrienden zouden helpen rijp en
sterk te maken voor het leven en niet, dat we
ze in de watten 20uden leggen.
Het kan zijn (ik generaliseer niet), dat we de
nagedachtenis van een verzetsvriend meer
eren met de weigering dan met de aanbieding van een studie of een piano.
Dit is het: De Stichting doet, wat haar hand
vindt om te doen, als de hand van de verzorgde reeds iets, maar niet voldoende gevonden heeft.
Deze opmerkingen zijn geen alarm voor een
toestand, die er reeds is, maar een waarschuwing voor een toestand, die onder de gegeven omstandigheden zou kunnen ontstaan.
H.

v.

R.

V

AUSTRALIË
Hetzelfde land, dat in de Veiligheidsraad voor de „verdrukte Indonesische volken" pleegt
op te komen, past zelf de leuze „Australië voor de blanken" met zulk een hardheid toe
dat er voor niet blanken hoogstens nog als verschoppelingen plaats is.
Het geval van de Indonesische vrouw, moeder van acht kinderen, die door de Australische regering het land werd uitgewezen, vormt een schrijnende illustratie van deze aan
de slaventijd herinnerende politiek. Dat de vrouw met een Australiër gehuwd is
speelt in dit land blijkbaar geen rol. De man mag blijven, maar de vrouw moet er uit'
„Op de immigratiebepalingen kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan" en daarmee basta. Het is een voorbeeld van ras discriminatie in de wreedste vorm, aldus ontlenen we aan Trouw.
— Hieraan kan Indonesië afmeten wat de „goede diensten" van Critchley waard zijn.
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* ATTENTIE!
n een artikel,,Verraden Verzet" in „Ons
Baken — Op Korte Golf" van 5-2-'49 geeft
de heer F. Kief een beschouwing over oorzaak en consequentie van de toestand, waarin het verzet, als groep in ons volk gezien,
thans verkeert: „een verraden toestand" is
zijn typering."
In het kort komt het betoog hierop neer, dat
vóór de oorlog ons volk onder de dreiging
van het nationaal socialisme dommelde, dat
thans — om reële gevaren te camoufleren —
met een communistisch gevaar geschermd
wordt, terwijl de democratie bedreigd wordt
van andere zijde, nl. van een herlevend fascisme. Een en ander zou dan blijken uit de
terugzetting der illegaliteit en uit de mislukking van zuivering en berechting. Met name
wijst schrijver op het feit, dat 't vertrouwen
van de illegaliteit, die in Mei 1945 niet naar
de macht greep, beschaamd is en dat, ondanks waarschuwingen over de alarmerende
ontwikkeling, de krachten van het verzet zich
niet gebundeld hebben. Volgen dan alarmerende voorbeelden.
We hopen in dit resumé de schrijver
recht gedaan te hebben.
Nu zij vooropgesteld, dat we het in hoofdzaak met de beschreven voorbeelden en met
het zorgwekkende daarvan eens zijn. Op dit
punt roert ,,De Zwerver" zelf voortdurend
de grote trom. We zijn het echter niet eens
met de conclusies, die de schrijver uit deze
voorbeelden trekt. Men kan n.1. op zichzelf
treffende illustraties in een volkomen onjuist
betoog zetten en dan sterken ze de onoplettende lezer in een verkeerd inzicht. Op dat
gevaar willen we attenderen.
De schrijver brengt zijn lezers met nanfe in
twee knooppunten van zijn betoog op een
dwaalspoor. Hij negeert het communisme zeer
bewust en hij stelt het voor alsof de illegaliteit in 1945 ook wel naar de macht had kunnen grijpen, zonder dat hij die mogelijkheid
als ondemocratisch veroordeelt.
Op beide punten komt de levensbeschouwelijke aap van de schrijver uit de mouw, zij 't
met een jasje aan en een boord om. Het negeren van het revolutionnaire communisme in
een tijd, dat dit de wereldproblematiek beheerst, geschiedt uit een ten diepste gelijkgestemde revolutionnaire mentaliteit, die in genoemde negatie slechts gecaumoufleerd wordt
en die de communisten Om de welwillendheid
ervan zeer welkom zal zijn. D** „neutrale"
vermelding van de mogelijkheid ener staatsgreep der illegaliteit in Mei 1945, illustreert
die mentaliteit zo mogelijk nog beter. Want
zo'n staatsgreep zou revolutie geweest zijn.
Eerst dan het communisme. De schrijver
zegt:
Wij willen hier op deze plaats niet onderzoeken, of en in hoeverre het bolsjewisme
verwerpelijk is. Deze vraag krijgt pas betekenis, indien er een acute bedreiging voor
ons volksbestaan of het gevaar voor een
derde wereldoorlog aanwezig zou zijn.
Dus het communisme maar „en bagatel" behandelen. En dat wordt nu in hetzelfde betoog beweerd, waarin schrijver ons volk het
verwijt maakt, dat het vóór deze oorlog geen
oog had voor de gevaren van het nationaalsocialisme.
Terloops zij opgemerkt, dat de heer Kief, gelukkig voor hem,.nog gelegenheid vindt om
onze houding vóór de oorlog te typeren met
de veel misbruikte opmerking van minister
Colijn: „Gaat U maar rustig slapen". Hij
vergeet dan n.1., zoals zovelen met hem, dat

Colijn er achteraan zei: „De regering waakt",
dat hij bedoelde, ondermijnende onrust te
voorkomen, dat hij één der eersten was in
Nederland, die de gevaren van het nationaalsocialisme zag en ervoor waarschuwde, maar
dat hij in zijn poging, ons volk te beveiligen,
werd tegengezeten door de politieke, antimilitairistische vrienden van de heer Kief.
Dat zijn de feiten en men moest in die hoek
langzamerhand de moed maar eens hebben
zichzelf te beschuldigen en Colijn recht te
doen.
Ter zake. Waarom hadden we wel op onze
hoede moeten zijn voor de nazi's en waarom
thans niet voor de commi's? Maakt men daar
een spook van om de nog bestaande nazigevaren te camoufleren?
Maar zijn de gruwelen van het communisme
in Oost Europa dan geen realiteit en in West
Europa geen reëel gevaar? Heb de moed, ja
of neen te zeggen, heer Kief. Geef de
commi"s geen kans door voor te stellen, hun
aanwezigheid te negeren, tot ze een z.g.
acuut gevaar vormen. Reeds thans is principiële bezinning op het communisme en practische afweer tegen hun acute penetratie gebiedende eis, zoals vóór de oorlog tegenover
het nationaal-socialisme.
Niet de commi's zijn een spook om de aandacht van 't fascisme af te leiden. Omgekeerd! De kringen rondom de heer Kief en
met name kleinere groepen oud-illegale werkers chargeren de gevaren van het overwonnen nationaal socialisme, teneinde de aandacht van 't communisme af te leiden. En zij
doen dit, omdat zij zich in hun hart, principieel niet distanciëren van de revolutionnaire ideologie van het communisme. Zij beschouwen het vooralsnog welwillend en zullen wel eens zien, wat ze doen, als de commi's
beginnen. Nu, we willen deze heren een geheim verklappen. Op dat moment hebben zij
niets meer te zien, dan zien en zeggen alleen
de communisten, wat er gaat gebeuren.
Verrassend duidelijk demonstreert de
schrijver zijn houding met betrekking tot
de revolutie in de volgende zinsnede:
Want in vol vertrouwen op de boodschappen, die de illegaliteit uit Londen hebben
bereikt, heeft zij in de Meidagen van 1945
nagelaten, wat in haar vermogen ■ lag: als
illegaliteit een greep te doen naar de macht
in de staat. Dit is geen loze fantasie, want
geen regering en geen militair gezag zou
in die tijd er in geslaagd zijn zich tegen
een dergelijk optreden van de illegaliteit
met succes te verzetten. Maar, de illegaliteit is loyaal geweest. Zij heeft „Londen"
niet als vijand, doch als bondgenoot gezien en zij heeft in de gedachte geleefd,
dat het oude woord: een man een man, een
woord, een woord zou gelden.
Welk een beangstigende theorie. „Wij zijn
loyaal geweest, we hadden ook anders gekund en waren dan met een omwenteling geslaagd ook; wij bleven echter Londen als
bondgenoot zien".
Hier ziet men ten voeten uit, dat beginselen
de wereld regeren en de pen sturen, dat
neutraliteit onzin en boerenbedrog is. Want
in goed gecamoufleerde vorm wordt ons in
dit citaat ée theorie van de revolutie voorgetoverd. Niet omdat in Londen onze overheid
zetelde, hebben de verzetters zich in Mei zeer
loyaal getoond, maar, volgens de schrijver,
omdat „Londen" een bondgenoot was. We
hebben 't zus gedaan, wc hadden 't dus ook
wel anders kunnen doen en dan waren wc
met de revolutie zeker geslaagd. Een beetje
spijtig is het voor de schrijver wel, dat de

verzetters zich als makke schapen hebbc«
laten vangen en loyaal waren tot de „zelfvernietiging". Want achteraf lukt de bundeling blijkbaar niet.
Hoe dankbaar zijn we ervoor, dat althans
deze bundeling niet gelukt is, want een gebundelde illegaliteit met leiders als de heer
Kief, zou zich zeker inspannen om goed te
maken, wat die stomme illegalen in Mei 1945
verprutsten. Schrijver spreekt in verband met
de loyaliteit in Mei 1945 van de „tragiek der
illegaliteit".
Gelukkig was de illegaliteit in Mei 1945 —•
zich bewust zijnde van de pijnlijke, bijkomende consequenties harer loyaliteit op 't punt
van rechtsherstel, zuivering en berechting —
van overtuiging, dat er geen keuze was tussen revolutie en loyaliteit; dat slechts een gehoorzaam zich schikken naar de richtlijnen
van de overheid mogelijk was.
Gelukkig is de groep rondom de heer Ktef
zo klein — ondanks het paraderen met termen als nationaal e.d. —, dat de illegaliteit
als zodanig zich niet gecompromitteerd behoeft te gevoelen met revolutionnaire theorieën in die groep.
W^ij zeggen maar: Waakt en strijdt tegen de
revolutie in de practijk; houdt Uw ogen open
voor dat, wat eraan vooraf gaat: de revolutietheorie op papier; weest vooral attent op het
beginsel der revolutie, gestoken in het kleed
der democratie.
H. v. R.

„DE PRINSESTAD"
De redactie van „De Zwerver" wees in het
verleden een enkele keer op de onjuiste motieven, die gebruikt werden bij de colportage
van het weekblad ,,De Prinsestad".
Het doet haar genoegen thans de onderstaande brief van de directie aan agenten en
colporteurs van dit blad te publiceren.
De bedoeling is U in het kort erop te wijzen dat bij de colportage voor „De Prinsestad" naar voren moet worden gebracht,
hetgeen U reeds meerdere malen door ons
via de hoofdagenten is medegedeeld, n.1
dat ons blad uitsluitend op commerciële
basis wordt uitgegeven en dat nimmer het
abonnementsgeld ten goede komt aan de
Stichting 1940-1945, noch dat zij een of
ander geldelijk voordeel zou hebben. Ook
is het verboden het gesprek zo te formuleren dat men de indruk zou krijgen of het
zo was.
De heer De Vries van de Stichting 19401945 heeft ons medegedeeld, dat er klachten waren binnengekomen, dat mensen, die
een abonnement op „De Prinsestad" nemen, de bijdragen voor de Stichting kunnen laten vervallen. Dit is vanzelfsprekend
ten enen male onjuist, temeer daar regelmatig in ons blad „De Prinsestad" de aandacht wordt gevestigd op het werk van de
Stichting 1940-1945 zonder welke Stichting tallozen geen bestaansmogelijkheid
zouden hebben.
Verder mag nimmer beweerd worden dat
abonnementsgeld ten bate zou komen aan
een of andere organisatie van ex-politieke
gevangenen of dat de gelden beschikbaar
worden gesteld voor de ondersteuning van
de nabestaanden van ex-politieke gevangenen. Ons blad komt alleen op voor de
belangen der oud-illegalen en ex-politieke
gevangenen.
Wij maken U er nadrukkelijk op attent,
dat, mocht bij gegronde klachten blijken
dat bij een onjuiste wijze abonnementen
zijn afgesloten, wij tot onmiddellijk ontslag
moeten overgaan.
Wij vertrouwen dat onze prettige samenwerking nóg vele jaren bestendigd zal
blijven en verblijven inmiddels.
Hoogachtend,
„DE PRINSESTAD".

in m e m o R i a m

r„Ook ik wil graag mijn offer brengen
voor de vrede"
(Laatste woorden uit een brief van Kapelaan Verhaegen)

Alfred J. M. Verhaegen.
Geboren 26 Augustus 1907 te Stoppeldijk (Z).
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught.
Kapelaan te Hoeven.
Kapelaan Verhaegen was een benijdenswaardig mens, die door
zijn levend geloof een kracht kon vinden, die anderen wellicht
niet konden opbrengen.
Vanaf het begin der bezetting hield hij zijn parochianen in het
Brabantse dorp Hoeven de juiste houding tegenover het „moderne
heidendom" voor; bij zijn huisbezoek gaf hij raad en bemoediging.
En toen de vijand met de „arbeidsinzet" begon, begon zijn inzet in
de illegale strijd met daden. De eerste onderduikers in Hoeven werden door hem geholpen. Tot het georganiseerde verzet voelde hij
zich aanvankelijk niet aangetrokken, maar toen het aantal personen onder zijn verzorging begon toe te nemen, kwam hij in contact met de LO., en schaarde rond zich — toen het werk grotere
vormen ging aannemen — een kleine kring van vertrouwde medewerkers, die hem bijstonden.
Ruim 80 jonge mensen had hij regelmatig te verzorgen, en hij
deed dit als een vader. Daarnaast zorgde hij voor velen dat zij
elders onderdak kregen.
Ook met hen, die de moed niet konden opbrengen om onder te
duiken, of voor wie de mogelijkheid niet bestond, volgde hij met
zijn belangstelling en raad, en het kenmerkt de priester: "zij lagen
hem even zo na aan het hart. Een goed verstaander heeft maar een
half woord nodig, en vele jonge mannen hebben Kapelaan Verhaegen goed begrepen, als hij hun voorhield: „Denk eraan, dat je
Christenmens bent en kind van Nederland".
Zo kwam hij in de rijen der verzet, en werd daarin een der eersten. Maar voor alles en in alles was hij de Priester Gods, een
rusteloze werker voor het Godsrijk. Haatgevoelens tegenover de
vijand kende hij niet. „Bemint Uw vijand, gelijk U zelve". En wij
werden stil, als wij in aanraking kwamen met deze mens, de priester met zijn ongeveinsde eenvoud en luisterden. Zijn hoogheid van
karakter beïnvloedde ons, en dwong respect af. Hij waarschuwde
ons ervoor, dat de methoden die wij in onze vijanden — en terecht
— bestreden, zelf niet zouden gaan toepassen.
Op 14 Juli 1944 hoorden we, dat Kapelaan Verhaegen met zijn
Pastoor en Collega waren gearresteerd. De Pastoor en de andere
Kapelaan waren spoedig vrij, doch Kapelaan Verhaegen bleef in
het kamp te Haaren, en zou nooit meer in Hoeven terugkeren
Op 4 September 1944 werd hij vervoerd van Haaren naar het kamp
te Vught; in de vroege morgen van 5 September 1944 werd hij
gefusilleerd.
■
Men kan veel vergeten; de herinneringen van de bezetting, de
ontberingen, de angst; ook de vreugde kan uit de herinnering vervagen. Doch wat men nooit kan vergeten, dat is de vriendschap
van een mens, zoals Kapelaan Verhaegen was.
God heeft hem geroepen: zijn taak was hier volbracht, een taak
voor God en Kerk, Vorstin en Vaderland.
„Gij waart een brandende en lichtende fakkel, en wij hebben ons
in Uw licht mogen verblijden", zo lezen wij op zijn bidprentje. Ja,
zeer velen hebben het goede van zijn edel priesterhart mogen
ondervinden, en om de herinnering hieraan te laten voortduren,
is aan de kerk te Hoeven een plaquette aangebracht als hulde en
dank van parochie en Vaderland.
PETER II.

Henricus Gerardus Maria Koopmans
Geboren 27 Januari 1906.
Gesneuveld 9 Aug. 1944.
Kapelaan te 's-Hertogenbosch.
T_T1 et leven van kapelaan Koopmans samenvatten in enkele
* - woorden is ondoenlijk. Hij stond aan het begin van een
veelbelovend priesterleven. Jong, vol vuur en begenadigd
met de gave des woords. Zo was hij als hij rondging, om vertroosting te brengen in de harten van de bedroefden; maar
fel sloeg hij toe, als hij optrad tegen de kwaadwillenden.
Vele malen heeft hij toegeslagen om de valse leraren der
„nieuwe ideeën" te bevechten en de reeds voos geworden
plekken uit te snijden. Hij deinsde niet terug voor bedreigingen. Integendeel, deze waren voor hem een aanleiding om
zich nog steviger op het ingenomen standpunt te stellen en
met meer vuur te vechten voor de waarheid.
Velen kwamen tot hem en niemand is met ledige handen
weggezonden. Zijn werk bleef niet beperkt tot de enge grenzen van de hem toebedeelde werkkring, maar ook daarbuiten,
zelfs tot over de grenzen, reikte zijn contact. Zij, die zich
moesten onttrekken aan de greep van de overweldiger, werden door hem geholpen. Zij, die reeds ten prooi waren gevallen aan die greep en zich daaraan wilden ontworstelen,
werden door hem met raad en daad terzijde gestaan.
De eens door hem geuite woorden: Zij zullen mij niet levend
in handen krijgen, zijn helaas bewaarheid geworden.
9 Augustus 1944: Verraad? Represaille?
Werkend op zijn kamer, wordt hij overvallen. Het brutale
binnendringen van de SD. geeft hem geen kans zich bijtijds
uit de voeten te maken.
Verschillende malen laten zij hem beloven niet te zullen
vluchten. Zijn kamer wordt doorzocht, geen compromitterende
papieren worden op hem gevonden. Als altijd werkt zijn
vlugge geest. Hij kan zich uit'deze impasse bevrijden! Stoutweg vraagt hij zich in de daarnaastgelegen kamer te mogen
omkleden. Het wordt toegestaan. Van deze gelegenheid maakt
hij gebruik en weet te ontsnappen. Gestommel op de trap
wekt argwaan. Zijn overvallers zien hem wegsnellen en dan
fluiten de kogels langs hem heen. Hij geeft het niet op, maar
het laatste schot wordt hem noodlottig. Getroffen in de rug,
stort hij neer voor de kerk, waar zijn werkterrein was gelegen.
Op misdadige wijze werd een eind gemaakt aan zijn leven.
Ook dit was nog niet genoeg, want zijn lichaam viel ten
prooi aan de vlammen van 't crematorium, dat de lichamen
van zovelen heeft verast.
Uw geest leeft voort onder allen, die U gekend hebben en
voor wie Gij getuigd hebt van de waarheid. Zij volgen en
blijven volgen de weg, die Gij hun gewezen hebt en leggen
getuigenis af van Uw voorbeeld.
Gestand gedaan Uw heilige belofte, waart Gy priester en
offeraar.

J:

V
't Is bestemd en 't staat geschreven
sterven eens moet alle leven;
't wil en 't zal
dat daar duurt of schijnt te duren,
twintig /aar of twintig uren,
sterven all

sr

Grote God, die leeft onendig,
steun mij, als ik sterve, ellendig;
en Uw woord,
dat mij beeft der dood gegeven,
helpe mij om her te leven
eeuwig voort I
(Uit: „Requiem" van Guido Gezellc)
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FAMILIEBERICHTEN
Met grote blijdschap vermelden
wij dat
ii.P. Penning (Oom Cor)
en T. P. Penning-Zevenbergen
(Tante Teuntje)
op 12 Maart 1949, D.V., de dag
zullen herdenken, waarop zij
voor 25 jaren in het huwelijk
werden verenigd.
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De stabiliteit van het Gezin

Veel meer dan de sociale stabiliteit of
standvastigheid stellen wij de godsdienstige en zedelijke stabiliteit van een gezin voorop. De wezenlijkheid van het gezin
wortelt in de godsdienstig zedelijke grondslag.
In de bewustwording en beleving van de christelijke beginselen door de gezinsleden komt pas
de verheven roeping en betekenis van het gezin tot uitdrukking als de natuurlijke bakermat van het leven, als de kern-gemeenschap
van de christelijke vorming en de bekroning
van de schepping.
Een gezin, dat waarlijk godsdienstig en zedelijk leeft, zal ook in sociaal opzicht de gestelde
taken trachten te vervullen. Het zal in de
sociale orde de functie volbrengen, die alle
oprechte christenen voor ogen moet staan bij
de stichting en instandhouding van hun gezin.
De stad Gods kan niet gebouwd worden zonder de kerk Gods, het centrale punt en de bron
van het godsdienstig leven, de geestelijke vernieuwing en de zedelijke opbeuring. De werkdadige uitstraling of de geestelijke uitwerking
en nawerking hiervan moet tastbaar zijn in het
openbare en vooral in het gezinsleven. Het
„verborgen" gezinsleven moet voor ons allen
de directe voorbereiding zijn op ons „openbare" leven. Is dit niet het geval, dan gaat de
stabiliteit verloren. Maar de stad Gods kan
evenmin gebouwd worden zonder de gezinnen
Gods, waarin ieder nieuw geborene niet alleen
begroet wordt als de vrucht van mensenliefde
maar als de vrucht van Gods liefde, dit is: als
kind van God!
, Godsdienstig zedelijk stabiel staat een gezin
dan pas als het zich de christelijke roeping bewust is. als het de goddelijke zending vervult.
Juist in dit licht valt de functie van het gezin
op het sociale plan niet te betwisten. Zij wordt
zelfs in eerste instantie bepaald en in de juiste
orde gesteld door het aanvaarden van de goddelijke zending. Velen streven naar en strijden
voor de sociale rechtvaardigheid in levens- en
arbeidsgemeenschap. Maar het funderen en
garanderen van de bestaanszekerheid in zodanige mate, dat voor het gezin een sociale
onwankelbaarheid of stabiliteit geschapen
wordt, mist alle zin als het geen diepere betekenis ontleent aan de gerichtheid van het
leven naar God. Deze gerichtheid kent de
ondergeschiktheid van het stoffelijke aan het
geestelijke, van de aarde aan de hemel.
„Als de Heer het huis niet bouwt, arbeiden de
werklieden tevergeefs."
Als ouders hun huisgezin niet opbouwen met
en voor God, werken zü tevergeefs, ook al bereiken zij: bestaanszekerheid, materieel bezit,
zelfs rijkdom, eer en aanzien.
De Spanjaarden zeggen: „Men is beter neger
dan ryk." Dit klinkt ons misschien erg Spaans
in de oren. Dit spreekwoordelijk gezegde wil
geenszins alle rijken tot negers verklaren. Het
wijst echter wel op de mensen, die hun aardse
goederen misbruiken of hoger stellen dan de

godsdienstig-zedelijke rijkdom of de hoogste
levenswaarden. De waarachtig sociale en dus
christelijke stabiliteit van het gezin kan onmogelijk gebouwd worden op materialisme en
Marxisme.
Het streven naar en het bereiken van sociale
standvastigheid is gewettigd en verantwoord als
de stoffelijke goederen, en met name het geld,
aangewend worden om overeenkomstig Gods
bedoelingen in het gezinsverband te leven en
alle gezinsleden in staat te stellen hun taken op
elk levensgebied naar behoren te vervullen.
Streven naar sociale stabiliteit is zeer aan te
bevelen, mits men het gezin niet bloot stelt aan
de godsdienstig zedelijke devaluatie van onze
tijd.

SOCIALE STABILITEIT
Christelijke liefde en sociale rechtvaardigheid kunnen en moeten in de levens- en
arbeidsgemeenschap de sociale stabiliteit scheppen. Ongetwijfeld zullen veel mensen bij het
woord sociale stabiliteit op de eerste plaats
denken aan de sociale zekerheid of bestaanszekerheid onder alle omstandigheden: dus tijdens ziekte en invaliditeit, werkloosheid en
de oude dag. Het begrip houdt echter meer in.
Als slechts de naakte bestaanszekerheid van
een gezin gegarandeerd is, kan het onmogelijk
zijn sociale functie vervullen.
Het verleden heeft ons maar al te hard geleerd, dat laagconjunctuur, werkloosheid, crises in het bedrijfsleven, enz. het gezin op een
smalle — vaak tè smalle — bestaansgrond,
plaatsen, waarop het cultureel noch sociaal gedijen kan. De gemeenschap als spiegel van de
maatschappij reflecteerde dan een sociale labiliteit of wankelbaarheid. Kn het is deze wankelbaarheid, vooral als zij gedurende enige tijd
aanhoudt, die de geest en leefkracht van een
gezin afroomt, het duwt in dalende lijn en het
op de duur op een zodanig geestelijk niveau
doet belanden, dat de dreiging van een sociale
degeneratie optreedt.
Eennfiaal zo ver gedaald, blijft elke persoonlijke en gemeenschappelijke inspanning van de
gezinsleden achterwege. De morele, sociale en
economische reserves, voor zover zij bestaan
hebben, zijn ingeteerd; zodat zelfs moeilijkheden in de normale levenslijn, met eigen gezond inzicht, zelfstandig, niet meer bestreden
en overwonnen worden.
Niet het minst hangt debestaanszekerheid van
de mens af, die door arbeid in het onderhoud van zich zelf en zijn gezin moet voorzien.
Hierbij spelen factoren een rol, zoals: geestelijke gesteldheid, lichamelijke geschiktheid, vakopleiding en bekwaamheid, beroepskeuze en
advies, arbeidsbemiddeling en mogelijkheid ter
plaatse, maatschappelijke omstandigheden en
milieu-invloeden.
De beslissing blijft echter berusten by de mens
met zijn vrije wil. Hij aanvaardt en verricht de
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arbeid. Hg moet de zware en verantwoordelijke
verplichting nakomen ten opzichte van gezin
en gemeenschap. Dit veronderstelt bij voorbaat
een rechtvaardig loon en dit is en moet altijd
„iets meer" zijn dan het strikt noodzakelijke
levensonderhoud. Dit „iets meer" is de eerste
stap naar sociale stabiliteit van een gezin.
Houdt men de rechten en plichten van de mens
en de christen voor ogen; erkent men de rechten en plichten die voortvloeien uit het leven
in gezinsverband; dan moeten uit het loon, of
ruimer genomen: uit de gezinsinkomsten, alle
uitgaven bestreden kunnen worden, die een
menswaardige levenswijze mogelijk maken.
Hieronder verstaan wij in gangbare en duidelijke termen, uitgaven aan: huisvesting, voeding,
kleding, dekking; vaste lasten aan verwarming,
licht, water, contributie,- belasting, schoolgeld,
begrafenisfonds en andere verantwoorde en
hiermee gelijk te stellen uitgaven.
Zeer terecht stelt elke maatschappelijke en
charitatieve instantie bij de aanvraag om een
sociale voorziening of ondersteuning, de vragen: Kan het gezin zich zelf niet meer behelpen? Zo neen, op welke gronden is dit onmogelijk?
Bij gebleken onmacht zal men tot hulpverlening, in welke vorm dan ook, besluiten. Het
is zonder meer duidelijk, dat in een dergelijk
geval geen sociale stabiliteit bestaat. Als bij het
aanschaffen van b.v. brandstof, kleding, of een
onmisbaar stuk huisraad, het evenwicht in de
huishoudelijke uitgaven totaal verstoord wordt,
is het gezin sociaal niet stabiel. Als het gezin
normale verplichtingen niet kan nakomen of
de moeilijkheden van het gewone dagelijkse
leven niet kan overwinnen, is het gezin sociaal
niet stabiel.
Sociaal stabiel noemen wij een gezin als het
bij regelmatige en redelijk te achten inkomsten,
wijs huishoudelijk beleid, gezamenlijke krachtsinspanning en spaarzin, een levenspeil kan volgen, dat overeenstemt met de menselijke en
christelijke waardigheid. Het moet zich constant
op een sociaal niveau kunnen handhaven, zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot middelen waarbij het zijn zelfstandigheid geheel of
gedeeltelijk verliest.
Natuurlijk spreken wij hier niet over de gezinnen die periodiek op de gemeenschap parasiteren, de weg naar de bank van lening regelmatig bewandelen of van het afbetalen een
levenssysteem en gewoonte maken.
Sociale voorzieningen, die de zelfstandigheid
van een gezin niet aantasten of bevorderen, het
eigen initiatief niet doden en het gezin geleidelijk aan op een sterker sociaal levensplan-stellen, zijn alleszins toe te juichen.
,JAN PATRIOT".
(De volgende week plaatsen wij — van de~
zelfde schrijver — het vervolg op dit artikel:
„Ondermijning van de Sociale Stabiliteit".
Red.).

POLITIEKE VERHOUDINGEN
OP DE

NEDERLANDSE ANTILLEtT)
DOOR Dr. J. HARTOG

Voor het eerst in de historie zullen alle
mannen en vrouwen van de Nederlandse
Antillen op 17 Maart a.s. stemmen. Het algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht werd
vorig jaar ingevoerd. Stemplicht noch. meldingsplicht bestaat er echter.
Voor het eerst ook zal gestemd worden voor
een volksvertegenwoordigend lichaam, de
Staten, dat alleen gekozen leden zal tellen.
Tot nu toe was slechts ongeveer 5% der bevolking stemgerechtigd en werden er van de
15 Statenleden maar 10 gekozen (de andere
5 werden door de gouverneur benoemd).
Voor het eerst tenslotte zullen afgevaardigden van alle zes eilanden in de Staten komen.
Tot nu toe moesten de drie Bovenwindse
eilanden samen met één man doen.
Verschillende omstandigheden op de Nederlandse Antillen maken, dat er daar bij de
verkiezingen toestanden ontstaan, die voor
onze Nederlandse smaak vreemd zijn. Een
daarvan is dat niet alle stemmen gelijke
waarde hebben! De staatsregeling bepaalt
hoeveel afgevaardigden er van elk der zes
eilanden in de Staten zullen zitten: van
Aruba en Curagao elk 8, van Bonaire 2, van
de drie Bovenwindse eilanden elk 1.
Dit verschil is gebaseerd niet op het aantal
inwoners, maar op de economische belangrijkheid van elk eiland. Aangezien nu Aruba
en Curagao wel evenveel zetels krijgen, maar
niet evenveel inwoners hebben, zijn de stemmen van beide eilanden ongelijk van waarde.
Cura^ao heeft bijna 38.000 kiesgerechtigden,
Aruba nog geen 13.000. Op Aruba wonen
zeer vele buitenlanders, Amerikanen vooral,
die uiteraard van kiesrecht verstoken zijn.
Dit brengt mede, dat er vrij weinig kiesgerechtigden op Aruba zijn. Bonaire heeft maar
weinig inwoners, het telt plm. 2.300 kiezers.
Op St. Maarten, St. Eustatius en Saba zijn
het steeds maar luttele honderden kiezers.
Berekent men nu de percentages en het aantal zetels, dat elk krijgt, dan heeft men de
waarde van een stem.
Is die op Cura^ao 1, dan is zij op Aruba
3, op Bonaire 4, op St. Maarten 8, op Saba
13 en op Sint Eustatius zelfs 14. Dit is het
territorialiteitsbeginsel bij de verdeling der
zetels. Het werkt ondemocratisch, omdat niet
ieders stem evenveel waarde heeft. Het werkt
bovendien tegen het eigenlijke opzet (nl. om
economisch belangrijke eilanden meer zetels
te geven), want nu hebben de stemmen van
de economisch meest onbelangrijke eilanden
juist de grootste kracht.
Een ander onfraai verschijnsel is, dat politici
van het politiek méfer ontwikkelde eiland
Cura^ao gebruik maken om via de politiek
onontwikkelde eilanden Bonaire en St.
Eustatius hun Curagaose fracties te versterken. Opdat elk eiland in de Staten vertegenwoordigd zij, worden op elk eiland
aparte lijsten ingediend. Nu hebben enkele
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candidaten van Cura^aose lijsten zich als
nr. 1 op een Bonairiaanse of Statiaanse lijst
doen plaatsen. Of dit aan Bonaire of St.
Eustatius ten goede zal komen, moeten wij
nog zien. Daartoe behoren de betrokken personen tot te sterk Curaijaos getinte partijen.
Welke zijn de jsartijen, zult ge vragen.
In totaal telt het gebiedsdeel 16 candidatenlijsten. Daarvan zijn er echter slechts
7 ingediend door een groep, die zich als
Partij aandient. De rest wordt ingediend door
groepjes personen die zich verenigen om een
bepaalde candidaat in de Staten te brengen.
Op één der Arubaanse lijsten komt zelfs maar
één enkele candidaat voor!
Hieruit ziet ge reeds, dat het verkiezingswezen op de Antillen geheel anders getint
is dan bij ons. Meer Zuidelijk, meer ZuidAmerikaans, om zo te zeggen. Bij ons stemt
men op partijen, omdat men een beginsel
aanhangt en meent via dat beginsel de maatschappij te dienen. Zo zal iemand principieel
een socialist zijn en dan op de P. v. d. A.
stemmen; een ander is katholiek en die stemt
dan meestal KVP.; weer een ander behoort
tot hen die een meer liberale staatsordening
voorstaan en die stemmen VVD. Er zijn er
maar weinigen die op lijst x stemmen, omdat
ze menen, dat ze dit tegenover mijnheer y
op die lijst verplicht zijn.
De Antillen kennen feitelijk maar één principiële partij, de KVP. Én die alleen nog
maar op Curagao. Alle andere partijen zijn
in wezen gelijk, zijn opportunistisch, d.w.z.
ze hebben geen vaste beginselen, maar handelen naar bevinden van het ogenblik. In de
practijk scharen trouwens de katholieken zich
vaak ook hierachter.
Op Cura<;ao heeft men zo:
1. de Democratische Partij, waartoe de heren
behoren, die verleden jaar zonder meer wegliepen van de Ronde Tafelconferentie in Den
Haag. Deze partij heeft veel aan prestige
verloren, maar is toch nog een der sterke
groepen van Curagao;
2. De Nationale Volkspartij. Dit is de groep
van dr. M. F. da Costa Gomez, die deze
partij stichtte toen hij uit de R.K. Partij
trad. In de R.K. Partij bestond een conflict
omtrent de persoon Da Costa Gomez en toen
Gomez haar met zijn aanhang had verlaten,
werd de KVP. heropgericht. Zij is de derde
partij op Cura^ao.
Tenslotte is er de Curagaose Onafhankelijke
Partij, waartoe vele Nederlanders en de
bovenlaag van de Curagaose bevolking behoren. Sterk is zij niet, wel invloedrijk.
Aruba kent de Nationale Unie, waarop —
het eiland is overwegend R.K. — de katholieken zullen stemmen en die dus het sterkst
vertegenwoordigd zal zijn. Daarnaast is de
niet onbelangrijke Arubaanse Volkspartij van
Sjon Henny Eman, die weinig principieels te
zien geeft, maar door dik en dun voor Aruba
op de bres staat. De derde groep is een
eenmans-lijst, die van de heer F. Kwartsz.
Op de andere eilanden kent men alleen lijsten
naar personen. De namen dier candidaten
zeggen in Nederland uiteraard niet zoveel.
Op Bonaire komt Lodewijk Gerharts uit, een
uit Nederland gekomen koopman om wie
practisch het hele eiland draait.
Op St. Maarten behoeft niet meer gekozen
te worden, omdat er maar één lijst werd ingediend en nr. 1 daarvan dus automatisch
gekozen is.
Een merkwaardigheid op 17 Maart zal zijn,
dat voor het eerst de vrouwen mogen kiezen.
Daar er meer vrouwen zijn dan mannen, beslist overal practisch de vrouw. Die vormt
voor de Antillen de onbekende factor.

WIR
EEN NARE GESCHIEDENIS.
In de „Kölnische Rundschau", een Duits dagblad, heeft enige tijd geleden een zekere H.
Heeres uit het dorpje Andijk een ingezonden
stuk gepubliceerd, waarin hij na een heleboel
rode roddelarij over Indonesië ten beste te hebben gegeven, zegt: „Es ist jetzt eine Schande
Hollander zu sein". En hij citeert verder een
brief (natuurlijk uit de Waarheid en derhalve
hoogst dubieus) van een soldaat: „We behoeven
niet te geloven, dat de Nederlanders beter dan
de Moffen zijn".
Deze lieve landgenoot van ons (uit Groningen),
die 't oirbaar vindt dergelijke landverraderlijke
taal nu net in een Duitse krant te plaatsen, is
in het Noordhollandse dorpje Andijk gekomen
in oorlogstijd, als onderduiker voor diezelfde
Duitsers. Daarvoor was hij oppasser in een
opvoedingsgesticht in Vlissingen. Hij heeft daar
blijkbaar niet geleerd hoe zich te gedragen
tegenover een verslagen volk dat nog wel enige
opvoeding nodig heeft. Het is een nare geschiedenis, maar we weten een heel eenvoudige oplossing voor iemand, die het een schande vindt
Nederlander te zijn: Pas inleveren, het land uit
en een plaatsje zoeken in een kamp voor ontheemden. Iedereen blij, hij blij en allen die er
een eer in stellen Nederlander te zijn. In goede,
èn in kwade dagen.
— Met instemming overgenomen van Tinnegieter uit „De Volkskrant".

A

410 REGERINGSVOORLICHTERS.
De minister van algemene zaken heeft in de
Kamer medegedeeld, dat zich bij de diverse
ministeries in totaal 410 ambtenaren met voorlichting bezig houden. Van officiële zijde wordt
hier — ter verontschuldiging? — aan toegevoegd, dat hierin ook een groot aantal personen
begrepen is, dat zich met documentatie-,
archief-, en bibliotheekwerk bezighoudt, alsmede boden en typisten.
— De Volkskrant heeft onlangs naast dit cijfer
van 410 het cijfer van 1.200 georganiseerde
journalisten geplaatst. Het blad voegt daar
thans aan toe, dat in het cijfer 1.200 ook niet
zijn begrepen de werksters, die de prullenbakken komen legen noch de portiers en liftboys. Ook niet de juffrouwen, die het kopje
koffie op de redactietafels zetten en het jongetje met de vuile veeg over z'n gezicht, die de
postbox in de gaten houdt. Het verschil tussen
410 enerzijds en 1.200 onzerzijds wordt dus dubbel zo groot. Onze interpretatie was zeer eng,
tegenover de zeer ruime van „de officiële zijde".

A

CULTUURBOLSJEWISME.
Sowj et-Russische opvattingen over recht en
rechtspraak:
1. Overste Jelisarow in een bijeenkomst van de
vier geallieerde commandanten van Berlijn:
„Wanneer het Sotüjet-Russisch militair bestuur wil, dat iemand voor het gerecht gebracht wordt, is het duidelijk, dat hij veroordeeld wordt. Wij brengen niemand voor het
gerecht om hem vrij te spreken."
2. Wysjinski als openbaar aanklager:
„Het Soujjet-recht is een orgaan van de Sowjet-republiek. Ingeval de wet in conflict komt
met de partijpolitiek behoort de partijpolitiek
■de meerdere te zijn."
— Wanneer de normen voor recht en onrecht
ontleend worden aan partijbelangen, is hèt
niveau van het dierlijke bereikt.

A

TEKEN DES TIJDS.
Sedert de bevrijding iwas het aan gedetineerden in het kamp Vught, die verpleegd werden in
het ziekenhuis van dat kamp, toegestaan een
kruisbeeld in hun kamer op te hangen. Thans
zijn die kruisbeelden op hoog bevel verwijderd
geworden, „omdat het kruisbeeld in een neutrale inrichting evenmin thuishoort als het
sikkel en hamer-embleem".
— Wij herinneren ons, dat in de strafgevangenis te 's Hertogenbosch zelfs in 1941 de vrijheid
werd gelaten om een kruisbeeld in de cellen
op te hangen. Toch was die gevangenis toen
een neutrale inrichting. Wij kunnen ons dan
ook niet aan de indruk onttrekken, dat andere
instinkten dan de zorg voor de neutraliteit der
inrichting tot dit bevel hebben geleid. Zou
wellicht de hemeltergende vergelijking met het
hamer- en sikkelembleem hier een aanwijzing
inhouden?

Communisme en Godsdienst

3

DOOK JOOP KONING s

Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is
waar, dat er in 1948 nog intelligente
mensen gevonden worden, die het communisme met een neutrale, bijna welwillende
elegantie kunnen voorstellen. Dit is een psychologisch raadsel. Deze lieden konden beter
weten. Was het niet uit de politieke faitsaccomplis, waarvoor de Sovjets het hun horige
Oost-Europa dagelijks stellen, dan toch uit de
berichten van aan de rode dwang ontsnapte
burgers van de Sovjet Unie. En als deze nog
niet voldoende bewijs zijn van de ware bedoelingen van het communisme, dan is daar
nog de historie, vooral de historie van het
communisme in Rusland sedert 1917, in welke
periode de onvermijdelijke strijd tussen het
communisme en de godsdienst wel het voornaamste element was.
Het is uitermate leerzaam te zien, hoe het het
Christendom in de laatste 25 jaren is vergaan
daar in Rusland, toen diegenen aan de macht
waren gekomen, die kennelijk alles hebben geprobeerd wat hun pervers vernuft kon bedenken, om de godsdienst uit het hart en het
geheugen te wissen van een der meest godsdienstig gerichte volkeren van onze hedendaagse wereld. Het is opvallend hoe ook de
communisten in 1917 in Rusland twee zeer belangrijke factoren buiten beschouwing hebben
gelaten: de fundamentele menselijke natuur,
die altijd streeft naar een uitrijzen boven het
niveau van dwaling en list en het bovennatuurlijke geloof van een volk, dat onder bepaalde
omstandigheden kan inspireren tot heldendom.
Ook nu nog is het Russische volk godsdienstig,
al zijn velen gekomen tot een noodlottige vereenzelving van dit volk als geheel met abstracte
begrippen als „de communisten", „de roden"
of „de sovjets". Dit is een caricatuur, die helaas
teveel invloed heeft gehad op de vorming der
publieke opinie.
Tegen het einde van 1917 waren de communisten in het bezit van Rusland. Voor het
Russische volk betekende dit veel meer dan
een verandering in de regeringsvorm: het was
een historische ramp van weergaloze omvang.
Want de communisten waren strijdlustige godlozen, die niet alleen God verwierpen, maar
elke godsdienst beschouwden als iets, wat zo
spoedig mogelijk uitgeroeid moest worden. Van
de andere kant beheersten zij een natie, waarvoor gedurende eeuwen het christendom in zijn
Grieks-orthodoxe vorm, één van de fundamentele levensbeginselen was. De vereenzelving
van „Russisch" en „Grieks-orthodox" was algemeen. Sinds onheuglijke tijden had de Russische boer zich „Krestianin" genoemd.
Het was dus onvermijdelijk, dat er een tragisch
conflict losbarstte, dat niet alleen de godsdienst
betrof, doch het leven in al zijn aspecten, een
strijd tussen een hecht gevestigde nationale
traditie en een in de lucht hangende ideaalstaat. En het verloop van die strijd doet ons
de vraag stellen: hoe konden strijdlustige godlozen een gehele christelijke natie overmeesteren? Rusland werd gekerstend in 988 en werd
lid van de toen nog onverdeelde kerk. Omdat
het het christendom had ontvangen vanuit
Byzantium en gedurende jaren werd geregeerd
door Griekse bisschoppen, volgde het ook
Byzantium, toen 66 jaren later het grote schisma de Kerk in twee kampen verdeelde. De
bloei van Rusland en zijn Kerk en het gelijktijdig verval van Byzantium hadden tot gevolg,
dat de Kerk vrij werd, onafhankelijk en ontworsteld aan de greep van de Staat.
{Ingezonden Mededeling.)
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'et is onbegrijpeé/tet
lijk, dat vele overtuigde anti-communisten — zelfs in de Westerse wereld —■
zich somtijds laten misleiden door de
voorgewende Russische verzoeningspogingen ten opzichte van het godsdienstig leven.
In het kader van de geestelijke bestrijding van het communisme, biedt de redactie daarom —' in een serie van drie
vervolgartikelen •—■ plaats aan een interessante bijdrage van één harer medewerkers over: Communisme en Godsdienst.
In hef bijzonder aan de hand van de
historische ontwikkeling gedurende de
laatste 25 jaren, toont de schrijver ons
aan, dat het communisme tot in zijn
diepste vezels atheïstisch is.

In de loop der eeuwen waren Kerk en Staat
nu eens gelijke partners, dan weer overheerste
de Staat de Kerk. Dit laatste deed zich nl. voor
onder het Czarendom van Moskou, tot welks
overwinning en uiteindelijk verheffing tot onbetwiste heerschappij de Kerk grotelijks had
bijgedragen.
Dan kwamen de hervormingen van Peter de
Grote, die de Westerse denkbeelden in Rusland
wilde invoeren. Onder hem verloor de Kerk
ieder spoor van onafhankelijkheid en Tyerd volledig ondergeschikt aan de Staat.
Een halve eeuw later verklaarde Keizerin
Catherina II, een Duitse, de goederen en bezittingen der Kerk verbeurd en stelde als 'compensatie een staatstoelage beschikbaar. In het
algemeen kan men zeggen, dat de Grieks-orthodoxe Kerk Staatskerk was, moreel en materieel
gesteund door de Staat, maar ook volkomen van
deze afhankelijk.
Andere godsdiensten vormden een hiërarchie,
met de Rooms-Katholieke, de Lutheraanse, de
Hervormde en de Armeense Kerken aan de
top, de Islam in het midden en als sluitstuk de
Hebreeuwse religie.
Wat was nu de houding van de Staat tegenover deze godsdiensten? Verdraagzaamheid, doch religieuze propaganda was verboden
en er bestond zeker discriminatie bij het toekennen van functies en ambten. Er was echter
een beschermende houding ten aanzien van de
godsdiensten. Godsdienst-onderwijs was verplicht in alle scholen — zowel openbare als
bijzondere — en werd meestal door geestelijken
gegeven. Anti-religieuze propaganda was niet
geoorloofd.
Deze toestand scheen hoogst gunstig voor de
Grieks-orthodoxe Kerk als staatskerk en tot
op zekere hoogte was dit ook zo. Echter, bescherming tegen mededinging van buiten loopt
heel natuurlijk uit op innerlijke zwakheid.
Voor de bescherming door de Staat betaalde
de Grieks-orthodoxe Kerk de hoge prijs van
afhankelijkheid en deze afhankelijkheid verzwakte haar positie in steeds toenemende mate.
Zo was de godsdienst in Rusland, toen zij het
hoofd moest bieden aan de vervolging. De Kerk
werd door de communisten beschreven als een
plaag, een hinderpaal op de weg naar de vooruitgang, een lijk, dat begraven moest worden.
En vele neutrale waarnemers onderstreepten
dit. Het was echter niet de waarheid. Er was
godsdienstig leven achter de versteende, uiterlijke gevel, er was geloof onder de kudde, er
was toewijding en offerbereidheid.

Drie feiten zijn er immers, die slechts verklaard
kunnen worden als wij uitgaan van de veronderstelling, dat de Russische Kerk leefde en
die niet verklaard kunnen worden, als wij
ervan uitgaan, dat zij dood was. Het eerste feit
is, dat de Russische Kerk in hoofdzaak bestond van vrijwillige giften harer leden. Dit
bewijst, dat de Kerk zeker iets voor hen betekende. Het tweede feit was, dat het Russische
volk, dat voor en na de revolutie, uit Rusland
emigreerde, het geloof zijner vaderen niet vergat en in zijn nieuwe woonsteden de Kerk
ook binnenleidde. Toch hadden zij haar ook
kunnen weren en in de steek kunnen laten
tegelijk met de politieke verbondenheid met hun
oude vaderland. Het derde feit is, dat een
jarenlange vervolging en het ontberen van elke
materiële steun de godsdienst in Rusland niet
heeft kunnen uitroeien. Er zijn zelfs symptomen van opleving te bespeuren en waar opleven onmogelijk is zonder overleven, betekent
het dat er een echt godsdienstig leven in Rusland heeft gebloeid voor de oorlog en de revolutie en dat de Kerk iets meer was dan een
conglomeratie van Byzantijnse rythen, bij elkaar gehouden door de machinerie van een
Czaristisch regiem.
Hieruit moge volgen, dat de communisten,
door de godsdienst aan te vallen, iets aanvielen,
wat zeer veel betekende voor het volk.
(Wordt vervolgd.)
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Nadat wij al weer zon beetje gewend waren aan
het bestaan van de ijzeren long, beschreel Dr. Kolff,
internist te Kampen, enkele jaren geleden hoe het
hem gelukt is een kunstmatige nier te construeren:
een ingewikkeld toestel, waarmee men inmiddels al
tveer verschillende mensenlevens heeft kunnen redden. Nog nauwelijks vertrouwd met deze nieuwe
en belangwekkende Nederlandse vinding, worden
wij opnieuw verbaasd en wet door een publicatie
uit de Rijksuniversiteit te Utrecht. Ditmaal beschrijft
prof. Jongbloed, hoogleraar in de physiologie aldaar, hoe hij er met de steun van vier toegewijde
assistenten in geslaagd is een kunstmatig hart te
ontwerpen.
(De Nederlander).
Zodat wij binnenkort advertenties tegemoet mogen
zien van de volgende inhoud: Is het hart u in de
schoenen gezakt, neem een kunsthart. Hebt' gij Uw
hart •verloren, wij bezorgen u op billijke condities een
kunsthart. Het ras der harteloze mensen sterft uit.
Reeds duizenden harteloze lieden werden door ons van
een kunsthart voorzien. Let op het fabrieksmerk:
Jongbloed. Want wat zoudt gij met een kunsthart doen
zonder jong bloed?

#
Hetty, de struisvogel van de Manchesterse dierentuin, had, naar uit zijn lijkschouwing is gebleken,
de volgende voorwerpen ingeslikt: zes stukjes van
één penny, tien stukjes van een halve penny, een
stukje van zes pence, een golfbal, een lepel, een
stop van een kruik, een handvat van een mes, een
kurketrekker, een blikopener, een patronenschroef,
zeven en veertig bouten en zeven en dertig nagels.
Ondanks dat alles heeft de veearts vastgesteld, dat
de vogel een natuurlijke dood is gestorven.
(Pers Ass.).
En wij begrijpen maar niet, dat de spaarcampagne van
de Nederlandse Regering geen succes heeft. In Engeland hebben zelfs de struisvogels zich niet onbetuigd
gelaten. Of zou dat struisvogelpolitiek geweest zijn?

Herinneringen
van een Joodse onderduiker
Ik ga verkassen.
Het is begin November. Ik heb bezoek gehad
van een vriend en vriendin, met wie ik
over verplaatsing heb gesproken. Hier, waar ik
nu ben, moet de zoon des huizes naar Duitsland
en zijn ouders willen dat aanvaarden om zodoende mij te kunnen houden. Iets, wat ik
natuurlijk niet van hen mag vergen en mijn
vrienden zullen dan ook proberen, een andere
plaats voor mij te vinden. T^a 2 dagen komen
ze terug. „In orde, morgenavond komen we je
halen".
Node verlaat ik mijn gastvrije verzorgers hier.
Ze hebben me verzorgd als een zoon. Een buitengewoon prettige tijd heb ik hier gehad.
Maar ja, om met Martin te spreken: het leven
is een afscheidnemen. Zo ook nu, ik ga op weg.
„Denk er om Ab, als je 't er niet zo goed hebt
als hier, kom dan direct bij ons terug hoor. We
houden je kamertje vrij", zijn hun laatste
woorden, die mij tot grote dankbaarheid stemmen. Ik maak er maar een grap van:
„Ja, dat komt wel in orde. Binnenkort kom ik
jullie in vrede opzoeken. Tot ziens hoor!"
Voor me rijdt Gien; het achterlicht van haar
fiets is voor mij het sein tot opletten. Brandt
het: alles oké, gaat het uit: onraad.
Dezelfde weg, die ik voor enige maanden gegaan ben, rijden we terug. Gien heeft me niet
verteld, waar ik heenga en ik ben dan ook
razend nieuwsgierig. Als we veilig Emmen
hebben bereikt, gaan we via Parallelweg, Bosoord naar Valthe. Binnendoor, de bosweg. Hier
kunnen we wat vrijer spreken. De NSB-ers
wagen zich niet in het donker in een bos.
„Waar breng je me eigenlijk heen?"
„Heb geduld jong, ik dacht, dat nieuwsgierigheid enkel een vrouwelijke eigenschap was."
„Nee, toe nu, zeg het eens?"
„Nu vooruit dan, je einddoel is ergens in Exlo,
waar weet ik zelf niet, maar eerst breng ik je
in Valthe."
Onder het spreken komen we op de straatweg
in Valthe en ineens zwenkt het achterlichtje
naar links. Ik volg, zie niets, want het is erg
donker en het regent. Dan zie ik hoe Gien een
gang in gaat en even later roept ze me. Als
ik binnenkom hoor ik, dat ik hier bij de familie
Zefat thuis ben. Verschillende dingen worden er
besproken en ik verneem, dat Zefat, die ik nooit
gezien of gesproken heb, voor zover ik me kan
herinneren tenminste, me weg zal brengen in
de richting Exlo. Weer moet ik afscheid nemen.
Nu zullen we elkaar wel niet voor het eind van
de oorlog ■weer zien.
•
„Het ga je goed hoor." „Danke en dank voor
je begeleiding."
Een luchtig woordenspel ogenschijnlijk, zo'n
afscheid. Wat valt het echter moeilijk.
Nu sta ik weer achter het huis. Zefat heeft zijn
leren jas aangetrokken.
„Heb je je fiets?"
„Ja hoor."
„Mooi, kom dan maar mee."
Tot mijn verwondering gaat hij me voor in de
schuur.
„Zet hier je fiets maar neer."

A.

egen Joodse onderduikers — vrouwen en wonnen — boutoden zich met messen en spaden een schuilplaats midden in de uitgestrekte Valther
bossen in Drente, en zij deelden er maanden achtereen angst, zorg en kleine genoegens, die alleen in die tijd als genoegens werden beleefd.
Eén hunner stelde zijn dagelijkse belevenissen op schrift en gaf ons toestemming
tot publicatie in ons blad.
Wij 'bieden U hiernaast het derde vervolg van dit diep-menselijk verhaal, dat
in eenvoudige maar vaak ontroerende bewoordingen vertelt van de ellenden, waaraan onze Joodse landgenoten gedurende de
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar
dat ook spreekt van moed, kracht en vertrouwen in de toekomst.

Vragend zie ik hem aan.
„Gaan we dan lopende?"
Hy zegt niets, maar gaat de achterschuurdeur
uit.
Dan komen we op een landweg. Met mijn voeten
voel ik een karrespoor. Zwygend lopen we
enkele minuten. Dan doemt uit het donker plots
het silhouet van een kippenhok voor me op.
„Kijk, dit wordt je huis. Ik kon het niet eerder

Het achterlicht van haar fiets is
voor mij het sein tot opletten.

Hisiorisch verhaal door A. van Dien

zeggen, omdat Gien niet weet, dat jullie hier
zijn. Maar laten we nu naar binnen gaan."
Even kloppen en dan sta ik stomverbaasd voor
8 mij allen bekende mensen, die op kistjes
rond een salamanderkachel zitten. Ik wist, dat
ik op mijn nieuwe plaats collega's zou vinden,
maar dit overweldigt me; één van de vele
momenten, die ik niet licht vergeten zal.
Lachend staat Zefat er bij.
„Dat had je niet verwacht, hè?"
..Nee man, dat had ik nooit gedacht."
Gezelligheid kent geen tijd.
Hier begint dan weer een nieuwe episode
uit 't duikersleven. Drie dagen ben ik hier
nu al weer. Ik heb me al enigszins bij mijn
nieuwe omgeving aangepast. Vanavond krijgen
we bezoek. Heel de dag hebben we er over gesproken en werden voorbereidingen getroffen
en als het eindelijk avond is geworden, popelt
alles.
Half acht, er wordt geklopt. Zefat komt binnen
en achter hem aan een man en vrouw, beladen
met pakjes en tassen. Even neem ik hen op en
dan zie ik het.
„Hé, Jan kerel, kom jij hier? Hoe bestaat het!?"
Voor de zoveelste maal sta ik paf. Een geanimeerd gesprek volgt en ik krijg verschillende
details uit het werk van Jan en echtgenote te
horen. Als ik dan tenslotte ben ingewijd, terwijl

Mat brood en allerlei levensmiddelen, versnaperingen, tabak, enz^, op de tafel legt, krijg ik
een weinig begrip van hetgeen hier door deze
beiden wordt gepresteerd.
De avond vliegt om en weldra is het tijd voor
vertrek.
„Nu lui, tot Dinsdag maar. 't Gaat goed met de
Krieg, dus kop op. Tot ziens hoor!"
„Fijn, tabak jongens, nog even een rokertje
niet?"
„Natuurlijk" en gezellig rond het kacheltje
blazen we B.K.-wolkjes door ons home. Zo zitten we nog een half uurtje bijeen, even nakaartend over ons bezoek, tot we aanstalten maken
voor het slapen. Vooraan liggen de 4 mannen, dan Bob, onzejongste en dan de 4 vrouwen.
Het afgeschutte toilethokje wordt verlicht en
wij wachten iedere avond tot onze vrouwelijke
collega's bedvaardig zijn. Dan sluit een van
ons de kachel af, zorgt voor ventilatie, waarop
alles onder zeil gaat. Op de vloer ligt eerst een
dikke laag stro en dan een gemoltonneerde
deken als onderlaag. Elk een strokussen onder
het hoofd, voldoende dek over, voorwaar, we
kunnen het ons niet beter wensen, vooral wanneer achter mijn hoofdkussen Zefat's radio
speelt en ik bij toeval, terwijl de anderen slapen, na de berichten de stem van Tauber hoor,
die enkele van zijn nieuwe Engelse melodieën
lanceert. Dat is te mooi om alleen aan te horen
en zacht maak ik mijn buurman wakker.
„Hoor eens, Tauber!"
Dat werkt magnetiserend. Met een ruk vliegt
hij omhoog.
„Schitterend hè?"
„Ja, man, de menselijke stem is toch nog altijd
een van de mooiste instrumenten, die de wereld
kent."
Gretig vangen we de klanken op en als de
tenor heeft geëindigd, zetten we de radio af en
gaan maffen.
Weer een dag ten einde. Maar goed, dat we toen
niet geweten hebben hoeveel dagen, en dikwijls
zeer moeilijke dagen, er toen nog moesten volgen, aleer deze tijd tot het verleden behoorde.
's Morgens om 5 uur heeft er een van ons
kachelinspectie. Er moet dan voor gezorgd worden, dat de kachel de hele dag brandend en
op gelijke hoogte blijft. Tot zeven uur is hier
tijd voor, maar dan kan er niet meer bij gestookt
noch in gerakeld worden, daar er absoluut geen
rook te zien mag zijn. Immers, hoe gemakkelijk
kan iemands oog op een sliertje rook vallen en
dan zal het niet moeilyk zijn om daaruit te
concluderen, dat, wanneer er gestookt wordt in
een kippenhok, nu iedere vorm van broeden al
lang uit de wereld is, hier iets niet pluis is.
Kortom, het zal opvallen en opvallen is iets, wat
bij ons ten zeerste geboycot wordt. Wanneer
dan de kachel verzorgd is, kruipt de stoker weer
in zijn kooi en begint er in de vrouwenafdeling
enig teken van leven te komen. Spoedig daarop
zijn ze present en volgt het sterke geslacht.
De dagtaak begint met piepers jassen, meestal
onderbroken door de komst van Bertus, die
iedere morgen met het voeren van geiten en
schapen, die de hele dag rond ons springen,
kans ziet om ongemerkt binnen te wippen.
Groente en andere dingen, hem door de huishoudelijke afdeling opgegeven, neemt hij
's morgens mee. Overigens is het eten tot nu
toe prima, aangezien een gedeelte van de weck
van twee huishoudens geregeld door Jan uit
Emmen wordt meegenomen. Als Bertus zijn
nieuws heeft verteld, begint ieder met zijn eigen
karweitje. Adolf is de man van het knutselwerk. Dank zij hem worden tientallen practische dingen voor elkaar gebokst. Anderen zijn
vaste groentenschoonmakers en weer anderen
maken lessen: Engels en verder ontwikkelingswerk. Het eten, eleotrisch bereid, wordt om één
uur opgediend en na de middag, terwijl de
oudsten een middaguurtje pakken, kaarten de
jongeren hun spelletje joker, klaverjas of iets
dergelijks. Dat is dan het kort verloop van de
dag. Een dag, die, ondanks het monotone, toch
betrekkelijk vlug voorbij gaat.
(Wordt vervolgd.)

Er is in de nog slechts betrekkelijk korte
tijd van haar bestaan in het leven der
Stichting 1940—1945 duidelijk een ontwikkeling te zien. Ongetwijfeld zal later de
geschiedenis beschreven worden als van een
organisatie, die enig is in haar soort.
Thans is dit nog niet
mogelijk. De nodige
afstand ontbreekt nog.
Zoiets moet kunnen geschieden door iemand
die volkomen objectief
het geheel kan overzien. .De schrijver van
dit artikel is te nauw
bij het Stichtingswerk
betrokken om dit te kunnen doen.
Doch, misschien juist daarom, dringt zich
aan hem en anderen de vraag op, hoe zij
hun werk moeten voortzetten,
In alles wat wij als mensen doen, is er telkens
de noodzaak zich te bezinnen en de vraag
te stellen: „Hoe moeten we verder gaan?".
Zoals eea timmerman wel eens even zijn
hamer neerlegt en op een afstand zijn werk
bekijkt om te zien of het zo wel goed is, of
zijn werk voldoet aan de verwachtingen, om
te zien hoe hij verder bouwen moet, zo willen
ook wij even onderbreken om ons oog te
laten gaan over het bouwsel van '40—'45.
Als we dan daaraan enkele gedachten vastknopen, kan dit ons werk in de toekomst ten
goede komen.
Door wie het eerst de gedachte van een verzorgingsorganisatie is geopperd, weet ik
niet1). Het doet er ook weinig toe. Het was
duidelijk, dat het daartoe komen moest. Er
was de, al of niet uitgesproken belofte, dat
hij, die overbleef, zou zorgen voor de nabestaanden van zijn gevallen medestrijder in
het verzet.
Dit was vrij gemakkelijk na te komen geweest
als het enkelen had betroffen. De hand van
de vijand drukte echter zwaar op ons volk.
Vooral in het laatste oorlogsjaar ontzag deze
niets en niemand. Satanisch sloeg hij neer,
wie in zijn macht kwam.
De leiders van het verzet begrepen hun verantwoordelijkheid.
Het was te zien, dat voor een goede verzorging van de nabestaanden een organisatie
nodig was. 6eeds tijdens de bezetting werd
tot oprichting besloten. Het kon niet plaatselijk aan enkelen worden overgelaten óf en
hoe men dit zou doen. De taak zou te omvangrijk, de problemen zouden te groot zijn.
We zouden de handen ineen moeten slaan.
Er zou een leiding bij nodig zijn, een leiding
die stimuleerde en de richting aangaf. Dat
een Stichting tot stand kwam was noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van dit werk
en voor de vervulling der belofte. We zijn
dankbaar, dat het is geschied en hadden onmogelijk kunnen doen wat fer is gedaan, als
we niet samen zoekend en tastend de weg
hadden gevonden.
Hieraan verbinden we twee gedachten. Ten
eerste: het eigenlijke verzorgingswerk, het
contact met de gezinnen is terecht als taak
toegewezen aan de plaatselijke medewerkers.
Zij doen dit als naaste medewerkers van de
gevallenen, doch kunnen rekenen op de hulp
en steun van anderen als het nodig is, van
deskundigen als er in moeilijke gevallen raad
moet worden verschaft, in het algemeen op
voorlichting en leiding bij hun werk. De leiding onderschatte de waarde en de betekenis
van de plaatselijke medewerker niet en late
aan deze over wat plaatselijk kan geschieden.
Ten tweede dringt zich aan ons op, dat
'40--'45 er is tot leniging van nood. '40—'45

zelf is uit nood geboren. Hoe lang zij haar
werk zal moeten voortzetten is nu nog niet
te bepalen. In elk geval een reeks van jaren.
De omvang van het werk wordt niet alleen
bepaald door het aantal verzorgden, doch
mede en vooral door de grootte van de nood.
'40—'45 zal moeten
voortgaan zolang de
groep die aan haar zorgen is toevertrouwd,
hulp en bijstand nodig
heeft. Geen dag eerder mag zijn ophouden.
Maar ook geen dag
langer mag zij aanblijven. Zij is er niet om
zichzelf. „Ja", zal iemand zeggen. „Deze dingen spreken toch vanzelf; dat behoeft geen
nader betoog". Inderdaad. Toch, meen ik,
dat er reden is, dit met nadruk te zeggen.
Velen hebben dit werk liefgekregen, doen
het met enthousiasme en zouden het niet
graag missen.
Zij kunnen gerust zijn, nog lange tijd zullen
zij hun krachten kunnen geven. Er is nog
werk genoeg. Doch, als het ogenblik gekomen is dat we iets van ons werk kunnen
loslaten, moeten we dit zien en bereid zijn
dit te doen.
(Wordt vervolgd.)
Middelburg.

F. HUSON.

1
) Het initiatief tot dit verzorgingswerk is
medio 1944 genomen door twee leden der
LO. (onafhankelijk van elkaar), waarvan één
het Stichtingswerk in zijn bekende „P/anF," verwerkt heeft. ■— Red.

De huik naar de wind
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Molotof, — aldus lezen wij in de publicaties van Winston Churchill — verscheen
bij iedere belangrijke gelegenheid stralend bij de Duitse gezant, graaf Schulenburg, en toonde zich walglijk ijverig
om de Duitse politiek goed te keuren en
de militaire maatregelen van Hitler te
prijzen. Toen de Duitse aanval op Noorwegen was begonnen, had hij (op 7 April)
gezegd, dat „de Sovj et-regering de maatregelen begreep, die Duitsland waren opgedrongen. De Engelsen waren zeker veel
te ver gegaan. Zij hadden de rechten van
de neutrale landen geheel over het hoofd
gezien
Wij wensen Duitsland volledig succes met zijn defensieve maatregelen."

Hitter had zich de moeite getroost, om
B Stalin in de morgen van de tiende Mei op
§de hoogte te stellen van de aanval, die hij
had ondernomen op Frankrijk en de neui
| trale Lage Landen. „Ik bezocht Molotof,"
\ aldus schreef Schulenburg. „Hij stelde
\ het ijieuws op prijs en voegde er aan toe,
ft dat hij begreep dat Duitsland zich tegen
2 de Engels-Franse aanval moest bescher8 men. Hij twijfelde niet aan ons succes."

l

Op 18 Juni, toen Frankrijk totaal verslae gen was, meldde Schulenburg: „Molotof
ï ontbood me vanavond op zijn bureau en
5 gaf uitdrukking aan de warmste gelukl wensen van de Sovj et-regering met de
§ schitterende successen van de Duitse
ï strijdkrachten."
5
| — Waaruit alweer duidelijk blijkt, dat wjj
« onze bevrijding aan Rusland te danken
g hebben.
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IS DE BESTE LEERMEESTER
Dat ondervinding de beste leermeester is,
weet iedereen. Het zou dan ook niet in
me opgekomen zijn, hierover te gaan schrijven, ware het niet, dat een stukje in een
onzer dagbladen me hiertoe gebracht had.
Wat las ik?
Aan de Minister van Onderwijs, Prof.
Dr. F. ]. Th. Rutten werd verzocht een
Vakopleiding te stichten voor havenarbeiders. Om ervaring op te doen, heeft
Zijne Excellentie enige dagen in de
scheepsruimen gestaan, hij heeft gehoU
pen bij het laden en lossen met de pikhaak in de hand. stapelde zakken in de
sleng en verzamelde zo kennis om de
vakopleiding te organiseren.
Kijk, dat is nu nog eens ware democratie.
Onze pet af voor deze minister en......
laten we hopen, dat andere Excellenties het
als een tip zullen beschouwen om zich ook
eens helemaal in te leven op het terrein dat
ze bestrijken.
Verbeeld je zo iets: De Minister van Wederopbouw bivakkeert een maand in een tochtigvochtig „bewoonbaar" kippenhok; Excellentie
Lieftinck heeft als belastingbetalend middenstander slapeloze nachten met een hem steeds
voor ogen zwevende zekerheidsstelling of heffing ineens, waarvoor geen cent in huis is,
of hij zit 's avonds te pennen aan een bezwaarschrift tegen een veel te hoge aanslag.
Zijn collega van landbouw (als kleine boer)
mopperend op zich zelf (als grote Minister)
omdat hij met de vastgestelde aardappelprijzen niet uit kan komen en de Minister van
Sociale Zaken, die zich met zijn vrouw suf
peinst hoe je met die ene gulden loontoeslag
kunt bereiken, wat ze je in Den Haag voorspiegelen.
Ja, het zou werkelijk succes hebben, al zijn
wc blij, dat dit experiment nu plaats vindt
en niet kort na de bevrijding. Ware dit wel
zo geweest, en zou Minister Van Maarseveen,
als Hoge Vertegenwoordiger van Vrouwe
Justitia een bezoek hebben gebracht aan een
NSB.-kamp om daar een paar weken als
gedetineerde te leven, dan zijn we er nog niet
zo zeker van, dat hij een dergelijk lustoord
verlaten zou hebben, want wees eerlijk: is een
gemakkelijk leven met goed eten en drinken
en een feestje op zijn tijd niet verre te verkiezen boven een donkere werkkamer in een
of ander departementsgebouw met droge
ambtenaren en dorre conferenties?
En een mens blijft een mens, zelfs al is hij
Minister.
„FREEK".

\
i
i

i
i

\
i
i
i

HEIL HITLER!
In verscheidene steden in het Ruhrgebied zijn dezer dagen pamfletten van
de volgende inhoud verspreid:
„Dwitsers.' Wot hebben de democraten ons gebracht? Onderdrukking,
vernedering, vernietiging van fabrieken en bossen en thans het Ruhrplan. Moor de slauerntj duurt slechts
fcort. Onze JFührer leeft en zal spoedig terugkeren met ongehoorde
macht. Bestrijdt onze vervolgers en
wacht. Heil Hitler!"
De politie is er niet in geslaagd de
oorsprong der pamfletten te achterhalen.
— Wir haben es nicht gewuszt.

«AMADa
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n toen ik op een late wintermiddag aan de bosrand aan het werk was, kwam Johan
de krantenbezorger aanfietsen. Hij stapte van zijn fiets af en zei: De Duitsers zijn
bezig de klokken uit de toren te halen.
De klokken, zeg ik verschrikt! De klokken, zegt hij! We kijken elkaar even aan en
__dan gaat Johan weer verder. En ik ga weer verder met mijn werk. Zo reageren
wij langs de Veluwerand op zulk nieuws.
Wij zijn niet veel van zeggen als het kwade en het slechte ons medegedeeld wordt.
Want ik denk daar zo over als ik daar onder de dalende winterzon aan het werk ben:
het is toch wel een slechte tijding dat van die klokken, en het is een slechte daad,
dat die klokken uit onze oude dorpstoren gehaald worden. Overmorgen zal het Kerstfeest
zijn, en voor het eerst sinds mensenheugenis zullen de kerstklokken niet luiden. Ik denk
er bij mijzelf aan, als ik de bladeren die ik nodig heb voor mijn winterkuil bijeenhark,
dat het feit, dat die klokken niet zullen luiden, geen afbreuk zal doen aan de eigenlijke
betekenis van het Kerstfeest; maar in onze dorpse samenleving zal men het toch als een
gemis voelen dat juist voor het eerst op die dag de gemeente door de klokken niet opgeroepen wordt tot de dienst en tot het woord.
Een groot gemis! Want ver over de velden en over de wegen klonken altijd die klokken, ouderen en jongeren vermanende hun plicht. En op de Kerstdag zouden zij de gemeente geroepen hebben om te komen, en om te herdenken de geboorte van het Kindeke
in de kribbe. Doch nu zullen dan die klokken niet luiden. Want de Duitsers zijn nu
bezig de klokken uit de toren te halen.
En dan komt Dominee aangewandeld. De Duitsers, zegt hij, zijn bezig de klokken uit
de toren te halen, Ja, zeg ik, Johan de krantenbezorger heeft het mij gezegd. Er staat,
zegt hij, een bonk volk naar te kijken. De koster heeft gevraagd of ze door wilden lopen,
en er niet naar blijven kijken. Ik kan dat wel begrijpen van onze koster. Hij is samengegroeid met de kerk en met die klokken. En ik kan het niet begrijpen van de mensen
die er naar gaan staan kijken, als op bevel en onder leiding van de Duitsers de klokken
uit de dorpstoren gehaald worden. Is er werkelijk iets aan te zien als men de borden uit
de galmgaten haalt en met een lier die klokken die sedert mensenheugenis in die toren
hingen, er uit laat zakken? En voelt men dan niet met die koster mede de ontzaglijke
tragiek van dit slechte werk? Doch de meesten bleven staan kijken, zegt Dominee.
Ik denk er nu over na wat het meest ellendige is van dit gebeuren, het feit dat de klokken er uit gehaald worden, of het feit, dat de kerkmensen er naar gaan staan kijken. Als
ik aan dat alles denk, zie ik niets dan verlies. Er zou winst te boeken zijn geweest als
niemand naar dit stuk slechte werk gekeken had. Zoals de koster wilde toen hij de mensen maande om door te lopen. Ik praat er nog wat met Dominee over, maar Dominee zegt
niet veel en hoofdschuddend gaat hij zijns weegs. Ik kan niet loskomen van dat van die
klokken. In blijde en droeve dagen, altijd hebben die klokken hun koperen galm over
de contreien doen horen. Als Koningin Wilhelmina gekroond werd, als Prinses Juliana
geboren werd, als Koningin Emma begraven werd, als Prins Hendrik begraven werd, als
een brand het dorp teisterde, en als we bij de bevrijding niet geëvacueerd waren geweest,
en de klokken zouden nog in de verwoeste toren gehangen hebben zouden zij het feest
van de bevrijding ingeluid hebben. Doch nu zullen wij de stem van die klokken niet meer
horen, en ergens heel ver wegy misschien wel in Rusland, zal van die klokken een schot
gelost worden. En wat eerst dienstbaar was tot de roep van de eeuwige Vrede, zal nu
dienstbaar gemaakt worden tot vernieling en verderf.
En nu snuffelt aan mijn klompen een hond. Het is de hond van Hendrik de boswachter.
De Duitsers zijn bezig, zeg ik tegen Hendrik, de klokken uit de toren te halen. De klokken, roept Hendrik! De klokken, zeg ik! Er zijn mensen die van zulk slecht nieuws stil
worden. Hendrik wordt er woest van. Ik kan het aan hem merken, hij loopt rood aan.
Geen wonder, want Hendrik is veel beter vaderlander dan ik. Hij stelde dagen lang zijn
leven beschikbaar in dienst van zijn land. Kom hier Hertha, roept hij tot zijn hond. en
met grote stappen gaat hij verder. En aan zijn manier van lopen kan ik zien, dat hij
het nieuws, het slechte nieuws, het slechte stuk werk, niet verkroppen kan.
Als de zon reeds aan de einder daalt ga ik naar huiSj En als ik in het licht en in de
warmte kom. dan zegt mijn vrouw: De Duitsers hebben de klokken uit de toren gehaald.
G. C. HULSTEIN.
.
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Een wilde wind schuurt langs mijn ramen
doch binnen is het stil en brandt het vuur,
van ergens zeggen stemmen namen
en mensen dwalen door het late uur.
Beelden zijn te vaag om reeds te grijpen,
de schaduw wint nog van het licht,
doch als de stem door smart zal rijpen,
vloeit uit het hart een vreemd gedicht.
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Dirfc Boonstra.
Geb. 24 Februari 1893 te St. Anna Parochie.
Overleden 9 September 1944 te Herzbrück.
Opperwachtmeester der Marechaussee.

Mr. Martinus Ritzema.
Geboren 14 Mei 1910 te Leens.
Gefusilleerd 11 April 1945 te Bakkeveen (Fr.).
Burgemeester.
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n Noord en Zuid, in Oost en West, overal maakte de Duitse terreur
haar slachtoffers. De verzetsgeschiedenis rijgt naam aan naam van
mannen en vrouwen, die hun hoogste idealen wensten te realiseren,
desnoods ten koste van hun leven. Sommigen vonden daartoe de kracht
in de overtuiging, dat de waardigheid van de mens deze houding van
hen vorderde, anderen in het geloof, dat God Zelf hen riep tot de
strijd.
Tot de laatsten behoorden de twee hieronder gememoreerde figuren
uit het zeer bewogen Groninger verzet.

X
Op 12 Maart 1943 werden er van de Groep Marechaussee te Grotegast 11 mannen gearresteerd door de Duitse politie te Groningen.
Zij haden geweigerd om Joodse landgenoten over te brengen naar
een concentratiekamp.
Deze mannen werden nog diezelfde avond naar het concentratiekamp
te Vught overgebracht.
.
Eén van hen was de Opperwachtmeester Dirk Boonstra, Postcommandant der Marechaussee te Grijpskerk (Gr.).
Boonstra was niet alleen de oudste van deze mannen, doch veel meer
nog de ziel van deze principiële verzetsdaad. Hij was de eerste, die:
neen durfde zeggen op de weerzinwekkende opdracht, een aantal
Joodse landgenoten te arresteren. Door zijn houding inspireerde hij
de jongere collega's en hij heeft zijn standpunt, gebaseerd op goddelijke en humanitaire wetten, onomwonden de vijand laten horen. Het
is ook voor hem een daad geweest die veel strijd vereiste, want het
was zeker voor een politieman als hij er een was, geen lichte zaak
om dienst te weigeren. Maar zijn grote rechtsgevoel, nog versterkt
door zijn liefde voor de nationale zaak, vorderde maar één ding:
verzet.
Verzet, zonder op eigen belangen te zien. Hij was van mening, dat
een politieman er was om recht te doen en te handhaven, maar niet
om terreur en onrecht te bevorderen of daaraan mede te doen. En het
was voor de politiecommandant, tot wie hij zijn woorden richtte, een
dag, die hij niet licht zal kunnen vergeten. De woorden van Boorïstra:
„Ik kan dat niet doen, daarvoor ben ik niet bij de politie. Bij vele
moeilijke zaken heb ik mijn werk verricht en geen dienst was mij te
veel, doch meedoen aan moord op onschuldige mensen, dat doe ik
nooit. Wat er ook gebeure. God gaat met mij mee", waren woorden
die voor geen tweeërlei uitleg vatbaar waren. Het waren de woorden
van Boonstra, zoals hij was en zoals hij gebleven is.
Zijn woorden in het concentratiekamp, bij eenvoudige door hem geleide godsdienstoefeningen uitgesproken, getuigden van geweldige
geloofskracht en gaven de moeden kracht. Zijn stem klonk in menig
bang uur in de barakken en hij zong zelfs Psalmen in de vreselijke
bunkercel.
Achter prikkeldraad heeft hij ze gezien, de mannen van het verzet in
hun gestreepte gevangenispakjes en de rode driehoek op de borst. Hij
heeft hun lot gedeeld en ook in de angst geleefd, waarin allen daar
verkeerden omtrent hun lot. Bij alle miskenning van zijn verzetsdaad,
zelfs door de zonen van het ras, waarvoor hij het opnam, is zijn troost
geweest, dat God kracht gaf om staande te blijven en dat hij niet een
middel is geweest waardoor het transporteren van landgenoten naar de
vernietigingskampen in Polen werd vergemakkelijkt.
Boonstra werd, na een goed jaar in het concentratiekamp te zijn opgesloten, in een donkere cel in het bunkergebouw te Vught gebracht
en werd daar plotseling bij zijn vrienden weggehaald. Door een gaatje
in de celdeur hebben zijn vrienden hem zien gaan. Het gemis was
groot. Zijn stem werd niet meer gehoord en zijn lied dat zelfs in die
donkere uren in de cellengangen tot troost was voor hen, die aldaar
hun laatste uren doorbrachten, was verstomd. Zo ging hij met nog
twee van dezelfde Groep Marechaussees naar het kamp Dachau in
Duitsland. Zijn lichaam leed en verzwakte, want de ontberingen waren
vele, doch hij bleef getuigen van de strijd voor waarheid en recht.
Vurig hoopte hij op de bevrijding en optimistisch waren zijn woorden
steeds, doch God beschikte anders.
Uit Dachau werd hij met andere politiemannen naar München-AUach
vervoerd en aldaar tewerkgesteld. En tenslotte, toen hij al meer en
meer lichamelijk ongeschikt werd tot werken, transporteerde men
hem naar Beieren met een transport zieken, alwaar hij geheel uitgeput, op 9 Sept. '44 in Herzbrück overleed.
Boonstra streed de goede strijd en uit de ellende der kampen, waarin
hij vertoefde, stijgt op de overwinningskreet van de Christenstrijder:
„Dood waar is Uw prikkel en hel waar is Uw overwinning."
Tj. v. d. H.

r

XJ r. Martinus Ritzema was bij de Duitse inval burgemees*■" ter van Oldekerk. Toen de maatregelen, die de bezetter
trof, steeds duidelijker tegen het landsbelang en tegen het
belang van zijn burgers bleken te zijn gericht, zag hij in, dat
hij er — door als burgemeester in functie te blijven — alleen
maar toe diende om deze maatregel te helpen uitvoeren.
Vooral na het terzijde schuiven van de gemeenteraad bleek
dit duidelijk.
Hoe moeilijk het hem ook viel, hij zag zijn plicht.
Bij zijn aanvraag om ontslag in September 1941, voerde hij
als motief aan bij de secretaris-generaal, dat hij langer aanblijven niet in overeenstemming achtte met zijn eed van
trouw aan Koningin en grondwet.
In April 1942 kwam het ontslag eindelijk, nadat hij er bij
een persoonlijk bezoek in Den Haag nog eens met klem op
had aangedrongen. Hij vestigde zich daarna als belastingconsulent en verzekeringsagent. Door zijn daad groeide de moed
en de geest van het verzet. Men vertrouwde hem volkomen
en zo kwam hij als van-zelf in de verzetsbeweging. In de
illegale organisatie was hij geen onbekende. De politieke
leiding in het Westerkwartier werd hem toevertrouwd. In
zijn optreden w;as hij zeer positief, daarnaast zeer voorzichtig
en zijn maatregelen wist hij juist te treffen.
Het LO.-werk in Oldekerk en omgeving liep voortreffelijk
en ongemerkt, onderduikers werden voortgeholpen enz. Ook
had hij later de leiding bij de organisatie van de ondergrondse OD., waarbij hij zijn mannen nauwkeurig uitzocht.
In October 1944 kreeg hy een oproep om te werken voor de
OT. Tot dusver was hij ongemoeid gelaten, maar nu koos hij
te j;aan onderduiken, een daad, die hij zovelen had aangeraden.
Weldra werd zijn huis doorzocht om hem te arresteren, maar
onverrichterzake keerde de landwacht terug. Hij werd niet
gevonden. Heel spoedig daarop moesten ook zyn vrouw en
drie kinderen hun huis verlaten. Hun woning werd in beslag
genomen; een gedeelte van het meubilair eveneens.
De Paasdagen 1945 zou hij in Leens bij zijn broer doorbrengen op de boerderij, waar hij was geboren.
Eerste Paasdag, 's morgens vroeg, overviel de SD. de boerderij. De broer, naar wie ze vroegen, werd in zijn woning
vermoord en zelf werd hij meegenomen naar Groningen.
Groot was toen de spanning bij zijn fömilie en vrienden. Toch
hadden we goede moed. De bevrijding, waarnaar wij zo lang
hadden gesmacht, was slechts een kwestie van enkele dagen.
Hij heeft de bevrijding niet mogen beleven. Op 11 April is
hij met negen andere vaderlanders gefusilleerd in de bossen
bij Allardsoog onder Bakkeveen, zijn lijk werd in een massagraf aldaar gevonden.
Als burgemeester was hij een eenvoudig en bescheiden man.
Zijn levenshouding werd bepaald door zijn geloof.
„Here, wat wilt Gij dat ik doen zal", Was zijn oprechte bede
en naar het antwoord, dat hij hierop mocht ontvangen, is
zijn wandel geweest.
Dit was het einde van een Nederlander, waar Oldekerk veel
aan te danken heeft.
Rusteloos streed hij voor Gods gerechtigheid.
G.
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DEMASQUÉ VAN EEN ADVOCAAT
Wij zijn op het gebied van onthullingen na
de oorlog al aan heel wat gewend geraakt.
Wie vroeger zijn thee nog koud liet worden
voor „De daverende dingen dezer dagen" van
Ton van Tast, geeft thans niet eerder tekenen
van verbazing voordat men hem de allernaakste
„waarheid" over de allerhoogste autoriteiten
heeft verteld. Men moet als auteur dan ook wel
met heel wat voor de draad komen om tenminste een oplage te behalen, die nog winstgevend blijkt te zijn.
Wat dat aangaat maken we ons voor Mr. van
der Starp geen zorg. Zijn „Demasqué der
Vau-mannen" voldoet werkelijk aan alle kwaliteiten, die dergelijke vlugschriften dienen te bezitten. Het is tot op het gebeente onthullend,
het is grof beledigend, hef is smeuïg geschreven,
enfin, het valt juist In de termen om er het
Wetboek van Strafrecht eens op na te slaan
(wat ook wel zal geschieden, daar de eerste
aanklachten al bij het Openbaar Ministerie zijn
ingediend) en dat alles voor slechts één gulden
en vijfentwintig centen per brochure of per zitplaats, want de man pleegt zijn (on)wijsheden
ook nog vanaf het spreekgestoelte te verkondigen.
T n een bij dit soort publicaties altijd koddig
aandoende verontwaardiging, trekt de heer van
der Starp van leer tegen alles en ieder, die bij
het Englandspiel betrokken zijn geweest, behalve
tegen zijn 'cliënt Van der Waals, die — o,
heilige onschuld — tevens zijn belangrijkste bron
van inlichtingen blijkt te zijn geweest.
Samen hebben zij uitgedokterd, dat — schrik
niet — het Englandspiel door Engeland op touw
moet zijn gezet om het goede deel van het verzet (dat van voor Maart 1943!) te vernietigen,
teneinde daardoor eigen politieke belangen te
kunnen dienen.
Ge wilt weten in welk opzicht het verzet Engelands belangen dan wel in de weg heeft gestaan ?
Maar begrijpt ge dat waarlijk niet?
Het duo van der Starp—Van der Waals zal het
u ontvouwen.
>C>CXraiC3iC3fC3IOIC>C3IC31C5IC3l01C
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Xfan de hand van Mr. ƒ. E. v. d. Starp, de verdediger uit het proces Van
* der Waals, is een brochure verschenen onder de titel: „Het Englandspiel.
Demasqué der Vau-mannen". Gezien de zotte inhoud meenden wij aanvankelijk
dit geschrift niet au serieux te moeten nemen. Nu ons echter is gebleken, dat de
door Mr. v. d. Starp geuite beschuldigingen — die met name zeer grievend zijn
voor onze Engelse bondgenoten — onder sommigen onzer lezers enige onrust
heeft verwekt, achten wij het toch nutiij alsnog enkele aantekeningen bij dit „Demasqué" te maken.

De goede illegaliteit betekende een Verenigd
West Europa. (Dat hebben we nooit geweten,
maar dat zal wel aan ons zelf liggen). Een
Verenigd West Europa betekent verlies van
Engelands suprematie (misschien is Churchill,
de grote voorstander van een dergelijke Vereniging, het daar niet mee eens, maar laten we
de kleintjes nu maar even over het hoofd zien).
Verlies van suprematie kan voor Engeland alleen
maar vernietiging betekenen en dat neemt tenslotte geen land, zeg nu zelf.
Maar, horen we een snuggerling opmerken, als
dat verzet dan gebroken moest worden, waarom
liet Engeland het vernietigingsproces van dat
verzet beëindigen bij de aanvang van 1944? Let
op de superieure glimlach van ons duo. Probeer
de draad nog even vatst te houden en lees verder.
Op dat moment was het verzet dermate uitgemoord, dat er slechts onbetekenende resten van
over waren. (Wel, wel!).
Met welgevallen zag Engeland toen, hoe in het
verzet de lege plaatsen weer werden aangevuld
door het schuim der natie, dat eindelijk (het ia
nog steeds begin 1944) zag aankomen, dat Duitsland de oorlog toch verloren had.
Van schuim had het immers niets te vrezen,
integendeel, het was juist dat schuim, dat het
nare lot van het waarachtige en edele verzet
bezegelde en dat Engeland In staat stelde om
als van ouds zijn verdeel- en heers-politiek weer
toe te passen.
WJ aarlijk, geachte lezer, als het niet om van
"v te huilen was, zouden we geen pen meer
vast kunnen houden van het lachen.
Ja maar, zal een twijfelaar opmerken, de heer
van der Starp komt toch met goede bewyzen.
Het spijt ons voor de man, maar wij hebben
geen enkel bewijs voor bovenstaande nonsens
in deze brochure kunnen ontdekken. Wat de
schrijver doet is niet anders dan alles beweren
en uiteindelijk niets zeggen. Hij insinueert, hij
gist, hij vraagt zich af, hier en daar spreekt hij
halve waarheden en dat alles lepelt hij in zo'n
geraffineerde vorm op, dat iemand, die wat
minder goed is geïnformeerd, er wel in moet
vliegen.
Wij beschikken helaas niet over voldoende ruimte
om op alle onzinnigheden van dit geschrift in te
gaan, maar ter geruststelling van de aan het
weifelen gebrachte lezers willen wij toch even

op de onmogelijkheid van 's schrijvers uitgangspunt wijzen. Tenslotte is het bovenvermelde niet
anders dan een uitgangspunt, dat Mr. van der
Starp daarna op een volkomen krampachtige
wijze heeft trachten te funderen door allerlei
„raadsels" te signaleren. Nu zijn er inderdaad
vele raadsels in het Englandspiel verweven, doèh
ze kunnen even goed worden aangewend ten
bewijze van andere hypothesen als van die, door
de auteur geponeerd.
Heeft Engeland het inderdaad gemunt gehad op
de vernietiging der illegaliteit door middel van
het E. Spiel?
Het is onmogelijk vol te houden. Het E. Spiel
heeft geduurd tot einde 1943. Inplaats dat het
verzet toen nog alleen uit onbetekenende resten
bestond, was het juist op het toppunt van zijn
kracht. En toch heeft dat verzet — ook in zijn
goede tijd — naar onze mening (die op gegevens is gebaseerd) veel steun van Engelse
zijde ondervonden.. Het „schuim" (dit woord laten we voor rekening van Van der Starp) vloeide
pas na Dolle Dinsdag toe en zeker niet in een
mate, dat het bepalend werd voor de kwaliteit
. van het verzet.
Wij willen nog een bewijs aanvoeren voor de
onjuistheid van 's heren Van der Starp's redeneringen. Zoals bekend, werd het E. Spiel hier
te lande „gespeeld" met agenten, uitgezonden
door de M(llitaire) I(nlichtingen) D(ienst) vankolonel De Bruyne, van welke dienst bijna alle
agenten om het leven kwamen. In de loop van
1943 begon ook het B(ureau I(nlichtingen) van
Dr. Somer te draaien. Van de 53 agenten, die
dit bureau in de loop der tijd, naar het vasteland uitzond (natuurlijk met medeweten van de
Intelligence Service), werden er slechts zes gearresteerd, terwijl de anderen hun taak naar
behoren hebben kunnen volbrengen.
Hoe verklaart Mr. van der Starp het, dat de
Intelligence Service deze agenten wel enorme
steun aan het verzet heeft laten verlenen en
de anderen niet?
T aten we niet verder op het kolderiaanse ge*-' schrijf van ons duo Ingaan. De eer lijkt ons
al te groot. „Demasqué der Vau-mannen" is
geen enkele serieuze aandacht waard en we laten het daarom voor wat het is: nonsens. Bij
(vervolg op pag. 2)

YERANDEEING YAN TACTIEK
Een opvallende verandering van de tactiek der communisten kwam de laatste
tijd tot uitdrukking in een serie nagenoeg
gelijkluidende verklaringen van vooraanstaande communisten in West-Europa (Thorez, Togliatti e.d.). De verklaring hield in,
dat de communistische partijen in geval van
oorlog de zijde van Rusland zouden kiezen.
Natuurlijk werd de verklaring wat voorzichtiger geformuleerd, om geen aanstoot te geven aan het publiek (men zegt n.1. te kiezen
vóór Rusland en tégen de aanvaller van
Rusland).
De gelijkheid en gelijktijdigheid vdoen vermoeden, dat de spullebazen in Moskou op
hetzelfde moment aan een aantal touwtjes
getrokken hebben. Eén dezer communisten
heeft trouwens zijn verklaring geëndosseerd
aan de kominform, wat we zonder dat ook
wel wisten, want belangrijke verklaringen
worden altijd in Moskou gebrouwen en dan
eventueel via de kominform gedistribueerd.
Dat kan immers niet anders in een totalitaire
ideologie.
Is deze verklaring belangrijk? Ongetwijfeld
niet. Ze brengt tot uitdrukking, wat we
allang wisten, nl. dat de communisten, in geval van oorlog van hun land, de zijde van
Rusland zullen kiezen en daartoe dus landverraad zouden willen plegen. Precies zoals
de nationaal-socialisten vóór 1940, alleen
wat openhartiger.
Eerst een opmerking over dit landverraad.
„De Waarheid" schrijft, dat het net zo goed
landverraad is, dat een buitenlands militair
invloed heeft op ons militair apparaat, dat we
onze economie zgn. aan Amerika hebben
ondergeschikt gemaakt en dat we in het
Atlantisch Pact en in de Benelux en in het
verdrag van Brussel onze zelfstandigheid
hebben opgegeven. „De Waarheid" verliest
echter zeer bewust uit het oog, dat landverraad is, wat een deel van het volk tegen
de over.heid doet op het kardinale punt van
de nationale veiligheid en zelfstandigheid
en dat geen landverraad is, wat de wettige
overheid, namens het volk en gecontroleerd
door het volk in de volksvertegenwoordiging
voor die veiligheid en zelfstandigheid doet.
De communisten kiezen tegen de wettige
overheid en yoor hun feitelijke, maar onwettige overheid in Moskou. Dat is landverraad.
We keren terug tot de verklaring. Zoals
we zeiden, is ze als zodanig niet belangrijk. Maar dan blijft de vraag over, met
welke bedoeling' de communisten haar gegeven hebben. Men houde in het oog, wat wij
reeds zo dikwijls betoogd hebben, dat achter zo'n tactische manoeuvre niets principieels schuilt, dat ze niet anders dan een
of ander dienstig middel is om de communistische revolutie te bewerkstelligen en de
macht van Stalin te vergroten.
Lange tijd hebben de communisten het met
de aanpassingspolitiek gedaan. Daarmee
trokken ze vele naïeve burgers naar zich toe
en misleiden zij zelfs mannen van naam onder ons, althans geruime tijd. Men denke
bijv. aan Van Randwijk en Buskes, die langzamerhand wel bekeerd zijn en men denke
^aan Kief, die (zie hiervoor de discussie elders in ons blad) nog steeds niet bekeerd
«Ingezonden Mededeling.)
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is. Toen de communisten voldoende terrein
gewonnen hadden op die wijze, veranderde
men van koers, teneinde • de f partij door
strenge discipline sterk te maken. Er kwam
een kloof. Dat hing ook samen met het feit,
dat de bedoelingen van het communisme
langzamerhand ontmaskerd werden.
De verklaring betekent min of meer een
volgende fase. Ook zij is tendele afgedwongen. Alle pogingen der communisten ten
spijt, zijn de democratische staten gaan inzien, dat hun enige redding van de communistische revolutie en bedreiging, de coördinatie van krachten is. Het Marshallplan en
het Atlantisch verdrag zijn de verwerkelijking van deze beveiliging. De Russen begrijpen, dat ze op dit punt met hun propaganda en intimidatie niets meer bereiken
kunnen.
Dat is de achtergrond van de verklaring.
Maar ze moet nog steeds een bedoeling hebben. Welnu de bedoeling is, naar het ons
voorkomt, in de eerste plaats om de aarzeling in eigen gelederen over de gang van
zaken weg te nemen. De partijleden horen in
het openbaar van hun leiders, wat deze in
een critieke situatie zullen doen, nl. landverraad plegen, en zij zullen zich daaraan dus
kunnen sterken om in zo'n situatie hetzelfde te doen.
In de tweede plaats heeft de verklaring betekenis voor het grote leger van opportunisten, waarmee ieder land nu eenmaal gestraft is. Mochten deze opportunisten nog de
neiging hebben zich in geval van oorlog of
revolutie — althans aanvankelijk — aan de
zijde van de overheid te scharen en maar
eens te zien, wie er wint, dan wordt hun in
de verklaring eigenlijk de mogelijkheid geboden, zich reeds in de aanvang bij de revolutie te scharen, waarmee ze zich een wit
voetje zouden kunnen halen bij het eventueel
(en volgens de communisten zeker) winnende Rusland. Dat de verklaring reeds nu gegeven wordt, dient er dan toe, deze opportunisten de gelegenheid te geven tot een tijd
van plannen maken en berekening, waaraan
een opportunist nu eenmaal altijd erg veel
behoefte heeft.
Het is niet onmogelijk, dat er nog een derde
reden is. Niets is zo inspirerend voor vele
mensen als de verering van slachtoffers. Het
zou wel eens kunnen zijn, dat de kominform,
met het doel de bezieling in communistische
en aanverwante kringen te kweken, erop
aanstuurt een aantal leidende persoonlijkheden in de gevangenis te laten terecht komen, teneinde ze op het menu van de propaganda als helden, die slachtoffer werden
van hun overtuiging, te laten prijken.
We hebben de indruk, dat men dit in
Frankrijk reeds begrepen heeft en de heren
ongemoeid wenst te laten. Op de duur kan
dat natuurlijk niet, want landsverraderlijke
verklaringen ondermijnen het gezag.
Maar voor het ogenblik lijkt het ons een
juiste tactiek om deze propaganda-truc der
communisten nog even te negeren.
Veel meer behoeven we van dit alles niet
te zeggen.
Nog eens: achter de communistische tactiek
zitten geen beginselen en men behoeft zich
dus slechts af te vragen, wat de bedoeling
van de verandering en tactiek is om er de
passende maatregelen tegenover te stellen.
H. v. R.

WER|§DI
GOEDE DIENSTEN.
Enige jaren geleden was de heer Palar lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Thans
is hij vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië bij de Veiligheidsraad. Uit een rapport, door hem aan de Republiek uitgebracht,
blijkt, dat het Tweede Kamerlid Goedhart een
gesprek met Palar heeft gehad, en dat Palar
bij die gelegenheid voor de Republiek zeer belangrijke inlichtingen heeft gekregen. De sympathie van de heer Goedhart voor de Republiek
is bekend. Bekend is ook, dat Palar bij de Veiligheidsraad optreedt als de tegenstander van
Nederland. Desondanks is de vriendschap tussen de heren Goedhart en Palar kennelijk blijven bestaan en gaan zij voort elkaar vertrouwelijk in te lichten.
— Wanneer Wagenaar of de Groot uit internationale klasse-solidariteit dergelijke „goede
diensten" aan hun Russische politieke vrienden bewijzen, schreeuwen Goedhart en de zijnen terecht moord en brand. Of men echter
door de kat gekrabd of door de hond gebeten
wordt, maakt per saldo niet zoveel verschil.
Landverraad is landverraad.

MERKWAARDIGE VERKIEZINGSDATUM.
Op aanwijzing van een regeringsinstantie zullen
de gemeenteraadsverkiezingen in het merendeel der gemeenten op of nabij 22 Juni worden gehouden.
— Op 22 Juni 1941 verklaarde Hitler de oorlog aan Rusland. Wedden dat de C.P.N, zal
proberen haar propaganda zo in te kleden, dat
de voorstelling gewekt wordt, dat wij onze
bevrijding aan Rusland te danken hebben?
Het zou ook wel interessant zijn om te weten
wie nu precies deze datum heeft uitgekozen.

Demasqué van eeo Advocaat.
(vervolg hoofdartikel)
ons rijst slechts de vraag, wat de werkelijke
bedoeling van het schrijven dezer brochure kan
zijn geweest. Wil de verdediger van Van der
Waals trachten „het gezicht" terug te krijgen,
dat hrj door zijn allerstunteligst pleidooi tijdens
het proces zo volledig verloor? Heeft hg eindelijk —j zoals de Fransman zo snedig zegt — „de
geest op de trap" gevonden, welke „geest" hij
thans haastig aanwendt om nog iets van zijn
povere figuur te redden? Het lijkt er veel op,
hoewel ons die poging volledig schijnt te zgn
mislukt.
Maar goed, zand daarover.
Wg weten, dat er vooral in onze kringen vele
pijnlijke vragen en duistere vermoedens met betrekking tot het Englandspiel worden geuit.
Men verlangt — terecht — te vernemen wie er
schuldig zijn aan deze sinistere moordpartij. Zoals bekend, is de regering aan dit verlangen
tegemoet gekomen door aan een Parlementaire
Enquête-commissie op te dragen een diepgaand
onderzoek naar deze affaire in te stellen. Dit
onderzoek is nog steeds gaande en al wordt ons
geduld wel wat lang op de proef gesteld, wij
zien geen enkele reden — en zeker niet voor de
heer Van der Starp — om op de uitslag van
deze enquête vooruit te lopen.
Voor ons staat echter wel vast, dat het officiële
demasqué heel wat anders te zien zal geven
dan wat door de Rotterdamse advocaat thans is
onthuld.
TOON.

Communisme en Godsdienst

3

DOOR JOOP KONINGS

De communistische leerstellingen werden in Rusland geïmporteerd als deel
van het grote proces der „verwestertng". Alleenstaande Marxistische denkers
verschenen in Rusland gedurende de 19e
eeuw. Enkele resolute mannen richtten een
„Sociaal-Democratische Partij van Rusland"
op. In 1903 splitste deze partij, die toen enkele duizenden leden telde, zich in twee
vleugels: de Mensheviks (gematigden) en
de Bolsheviks (radicalen), de laatsten onder
leiding van Lenin.
De naam Communisten Partij werd aangenomen na de beslissende zege van 1917. Ziehier in zeer summier bestek de entree van
het Marxisme in Rusland, die overigens een
beschouwing op zich zelf ten volle waard is.
r^e leer van het communisme komt van het
orthodoxe Marxisme. Ook hier zou een
afzonderlijke beschouwing aan te wijden zijn,
doch dit zou te ver voeren. In dit verband
is slechts één facet van het Marxisme belangrijk en dat is, dat de aanhangers dezer
doxtrine meenden, dat beslissende economische veranderingen hun „weerspiegeling"
vonden in grote religieuze veranderingen.
Zij redeneerden aldus: toen de oude wereld
op haar laatste benen stond, werden de oude
godsdiensten onder de voet gelopen door
het christendom; toen de feodale maatschappij haar doodsstrijd streed met de toenmaals
revolutionnaire bourgeoisie, de gezeten burgerij, toen ruimde het christendom zijn plaats
in voor het rationalisme, de cultus van de
rede. Daarmee achtten zij de ondergeschikte
rol van de godsdienst in het maatschappelijk
proces „bewezen".
Zij gingen echter nog verder en trachtten
de godsdienst een „schadelijke" rol aan te
wrijven in het maatschappelijk leven. ledere
godsdienst was niet anders dan de fantastische weerspiegeling in de geesten der mensen van die uiterlijke krachten, welke hun
dagelijks leven beheersten, een weerspiegeling, waarin de aardse krachten de vorm
van bovenaardse krachten aannamen. Voor
het kapitalisme was de godsdienst een van
de middelen ter onderdrukking, die het kapitalisme zo gehaat maakten bij de marxisten. „Vrees schiep de goden," zei Lenin.
„Vrees voor de macht van het kapitalisme.
Bij iedere stap wordt het leven van de proletariër bedreigd en leidt tot een plotselinge,
onverwachte ruïne, tot rampen, die hem veranderen in een bedelaar en die uitlopen op
de dood door verkommering en ellende.
Dit zijn de wortels van de hedendaagse
godsdienst:
„Godsdienst is opium voor het volk", aldus
luidt de beroemde slogan van Marx. Voor
hem waren de arbeiders slechts het middel
om uiteindelijk dictator te worden. Hij was
een machtswellusteling van de hoogste graad
en zag in, dat alleen de weg van de revolutie hem aan de macht kon brengen. En voor
deze revolutie had hij de arbeiders nodig.
„Waar zijn ze anders goed voor dan om
revolutie te maken?" placht hij te zeggen.
Naar zijn mening hield echter de godsdienst,
die uitzicht gaf op een beter leven hiernamaals, de arbeiders terug van een revolutie
en daarom was godsdienst opium voor het
volk.
En Lenin zei: „Godsdienst leert hun. die ten
ondergaan aan de armoede, om gelaten en
geduldig te zijn in deze wereld en troost hen
met de hoop op een beloning in het hiernamaals. Wat echter degenen betreft, die leven
van de arbeid van anderen, hun leert de
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'et is onbegrijpeé/Lel
lijk, dat vele overtuigde anti-communisten ■— zelfs in de Westerse wereld —■
zich somtijds laten misleiden door de
voorgewende Russische verzoeningspogingen ten opzichte van het godsdienstig leven.
In het kader van de geestelijke bestrijding van het communisme, biedt de redactie daarom ■— in een serie van drie
vervolgartikelen ■—■ plaats aan een interessante bijdrage van één harer medewerkers over: Communisme en Godsdienst.
In het bijzonder aan de hand van de
historische ontwikkeling gedurende de
laatste 25 jaren, toont de schrijver ons
aan, dat het communisme tot in zijn
diepste vezels atheïstisch is.
\
godsdienst om milddadig te zijn, aldus een
rechtvaardiging vindend om met het kapitalisme te sympathiseren. De onderdrukking
van de mensheid door de godsdienst is
slechts het gevolg en de weerspiegeling van
economische onderdrukking binnen de maatschappij."
,
Het schijnt dus dat in de Marxistische leer de
godsdienst niet gescheiden kan worden van
de klasse-structuur der maatschappij. De bevrijding van de mensheid van deze klassestructuur is het uiteindelijke doel van het socialisme. Daarom moet de godsdienst worden
uitgeroeid. En om Lenin's woorden te gebruiken: „Alle huidige godsdienstige organisaties
heeft het Marxisme altijd beschouwd als instrumenten van de reactionnaire gezeten burgerij, die dienen als dekmantel voor de exploitatie van de arbeidende klasse. De strijd tegen
de godsdienst kan niet worden beperkt tot het
abstracte „preken". Deze strijd moet gezien
worden in onmiddellijke verbinding met de
klassenstrijd, gericht op de uitroeiing van alle
wortels van godsdienst. De partij van het proletariaat moet de leidster zijn in de strijd tegen
elke soort van middeleeuwse geest, inclusief
tegen de godsdienst".
Men heeft echter wel de vraag onderzocht, of
deze strijd tegen de godsdienst niet achterwegen gelaten kon worden of althans verzacht kon worden. Doch het antwoord van
Lenin liet over het antwoord op deze vraag
geen twijfel bestaan. „Er bestaat geen goede
godsdienst en misschien is een goede godsdienst nog gevaarlijker dan een verslèpte
godsdienst. Als de mensen gelukkig ge-

maakt moeten worden, dan moet de godsdienst uitgeroeid worden. En dat is niet alles.
In een maatschappij zonder klassen kan de
godsdienst eenvoudig niet bestaan. Want de
godsdienst is zuiver een weerspiegeling van
uiterlijke krachten, en met het kapitalisme,
de laatste uiterlijke kracht, zal ook de godsdienst verdwijnen."
Hoe scherp valt in deze woorden de betoogtrant te onderkennen van Marx, die ook
steeds feiten ter tafel bracht, doch nooit het
bewijs kon leveren. Na zijn stellingen luide
verkondigd te hebben, dook hij weg in de
bibliotheken, om naar bewijzen te zoeken,
welke hij toch nooit vond.
Voordat zij aan de macht kwamen, waren
de communisten zich wel bewust van het
feit, dat zij nog ver verwijderd waren van
de maatschappij zonder klassen, waarvan
zij droomden. Maar het probleem van de
uitroeiing van de godsdienst zou eerder opgelost zijn. Zij begonnen gematigd door de
scheiding van Kerk en Staat te eisen en zij
hoopten door de verwerkelijking van deze
eis de Kerk meer aan hun aanvallen bloot
te stellen. Eenmaal aan de macht, lieten zij
echter alle gematigdheid varen. Vrij spoedig
bleek het, dat de Partij een afkeer had van
de godsdienst, die van geen schikking wilde
weten.
JT) e grote kwestie in dit verband, die heden
ten dage nog regelmatig wordt gesteld
en die ook van een zeer groot gewicht is,
is de vraag, hoe het toch mogelijk is geweest, dat een zo diep godsdienstig volk het
godloze communisme heeft geaccepteerd.
Een brede kloof toch scheidde het communisme van het godsdienstige Russische
platteland. Niettemin heeft het volk de
communisten de macht in handen gespeeld.
Want, hoewel de macht in de steden werd
verkregen door coups d etat tegen een bestuur, dat geloof hechtte aan de toverkracht
van woorden en dat geen begrip had van
de werkelijkheid van de snelle uitbreiding
van het rode regiem over het platteland, zo
kan het feit van de hulp en steun van de
zijde van het volk, althans in de beginne,
toch niet uitgesloten worden. Deze steun
van het volk vormt als 't ware een puzzlc,
die niet opgelost kan worden, tenzij men de
bijzondere situatie in Rusland A. D. 1917
in ogenschouw neemt, afzonderlijk en gescheiden van alle bijkomstigheden. Deze
bijzondere situatie had zich ontwikkeld volgens een algemeen plan, dat men bij een
studie van vele revolutionnaire bewegingen
vermag te ontdekken.
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Als de schaduw van ons eigen wezen,
die ons volgt waar wij ook zullen gaan,
h in ons het silhouet verrezen
van de eens gevallen partisaan.
Zijn stille krachten blijven leven
dwars door alle nieuwe tijden heen
en zulten hoop en moed gaan geven,
ook al staan wij strijdende alleen.
Harm. de Jong

Herinneringen
van een Joodse onderduiker
DAN MAAR EEN SCHAAP KWIJT.
We hebben gisteravond bezoek gehad van
een kennis uit Dieren, een jonge kerel
nog, vriend van een van de jongens hier,
die in de Achterhoek een van de kopmensen
van de Illegaliteit is
Prettig eens weer een
nieuw gezicht te zien en zo te horen, hoe het
in een ander deel van ons land er uit ziet.
Bijna overal hetzelfde beeld. Eten handjevol mensen, over wiens strijd, tegen een niet nader te
kwalificeren vgand, eens het epos van ons
Vaderland gezongen zal worden.
Na deze welkome afleiding vandaag een tweede
verrassing. Bertus heeft vanmiddag een schaap
er bij gebracht, bestemd voor onze proviandering.
Over een uur is het donker genoeg om naar buiten te gaan, waar de slager uit ons gezelschap
het gevalletje zal slachten. Alles is al voorbereid. Schalen staan klaar, tafel goed schoongemaakt en de messen geslepen. Zes uur: het is volle
maan, reden voor ons om uiterst voorzichtig te
zijn. Een melkwit schijnsel belicht het veld. De
hokken achter ons, nachthok voor het kleinvee
en brandstof hok voor ons, .zijn duidelijk waarneembaar. Ons al traditioneel geworden avondwandelingetje %n het krijgertje spelen met Bob
kunnen niet door gaan met dit licht. Staande
voor de deur in de schaduw van het hok gaat
het ook wel. Een groepje' gaat luchthappen en
het resterende deel treft voorbereidingen om
een schapenziel uit zijn benarde positie te verlossen. Een bevrijding, die niet zo lang op zich
laat wachten als de onze.
Ongeveer een kwartier duurt het, alvorens de
sporen van het slachten zijn verwijderd en we
het ding op tafel leggen. Het wordt een ouderwetse slachtpartij. Juist als we bezig zijn alles
schoon te maken, komt Bertus nog even kijken.
„En? Is 't een goeie?"
^Ja hoor, daar kunnen we heel wat flessen mee
vullen."
Het is al laat als we naar bed gaan. Juist als
de laatsten onder de wol kruipen, horen we
buiten iets langs onze keet schuifelen. Dat is
niet pluis, 's Nachts om één uur mensen, dan
is er iets bijzonders. — En het gevaarlijke is,
dat we zoeven nogal erg luidruchtig waren.
Wat te doen? We luisteren ingespannen, waarna we besluiten de deur op een kier te zetten.
Ben wringt zich door de nauwe opening.
„Ja hoor, bij 't achterste hok zijn mensen, zie
maar eens." Inderdaad, ook ik kan duidelijk
twee mensen onderscheiden. Afwachten maar.
Spoedig daarop komen ze terug, in gezelschap
echter. Achter hen aan loopt een van Bertus'
schapen. We staan perplex.
„Daar is Bertus natuurlijk bij."
„Nee, daar geloof ik niets van, hier wordt een
schaap gestolen. Kom jongens, er achteraan, 't
is toch te gek, dat zoiets onder onze ogen gebeurt."
We willen naar bulten springen, doch dit lokt
de heftigste protesten uit.
„Alles goed en wel, maar je begrijpt toch
dat, als die knapen zien, dat ze achtervolgd worden, ze zich zullen afvragen," waar komen die lui
vandaan. Niet gaan hoor, dan maar een schaap

Historisch verhaal door A. van Dien

A.

egen Joodse onderduikers — vrouwen en mannen — bouwden zich met messen en spaden een schuilplaats midden in de uitgestrekte Valther
bossen in Drente, en zij deelden er maanden achtereen angst, zorg en kleine genoegens, die alleen in die tijd als genoegens werden beleefd.
Eén hunner stelde zijn dagelijkse belevenissen op schrift 'en gaf ons toestemming
tot publieatie in ons blad.
Wij bieden V hiernaast het vierde vervolg van dit diep-menselijk verhaal, dat
in eenvoudige maar vaak ontroerende bewoordingen vertelt van de ellenden, waaraan onze Joodse landgenoten gedurende de
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar
dat ook spreekt van moed, kracht en vertrouwen in de toekomst.

kwijt. Beter een schaap minder dan Bertus en
wij verraden."
We laten ons overreden, wat ons achteraf altijd
berouwd heeft.
's Morgens, toen Bertus kwam, hebben we het
hem verteld. Hij wist niet wat hij hoorde en was
ook van mening, dat we dit hadden kunnen voorkomen. „Maar," was zijn eindconclusie, „in de
bewering van de vrouwen zit wel wat. Geen
risico is de beste weg, maar jammer is het."
Scherp voel ik hierdoor het gevoel van machteloosheid. Elke duiker zal het kennen. Altijd

moeten anderen de kastanjes voor je uit het
vuur halen. Als er gevaar dreigt, heb je af te
wachten; zelf kun je niets doen. O, hopeloos is
dat, dat machteloze. Het is, geloof ik, één van
de beroerdste dingen uit het duikersbestaan.
Enfin, laten we blij zijn, dat het goed afgelopen
Is. Ze hebben ons niet gehoord en dat is buitengewoon gelukkig.
EEN PRACHT KEREL.
Langzaam schrijdt '42 ten einde. Dat er dit
jaar nog iets bijzonders gebeuren zal, geloven we geen van allen meer, behalve Bertus,
die op onze telkens herhaalde vraag: Wanneer
zou het gebeurd zijn, steevast antwoordt: „Duurt
niet lang meer en wat zou het. Het gaat goed
hier."
„Ja, maar je wilt eens weer vrij, Bertus."
„Komt wel in orde, heb nog wat geduld." Dat
hebben we. Vanavond gaan we met vier man bij
Bertus in de schuur dorsen. Alle vier hebben
we onze oudste plunje aangetrokken. We nemen
de asemmer mee en gaan op weg. In de schuur
is Bertus al bezig. We horen de motor al
draaien.
Zefat is een eerste klas technicus. Motoren op
alle gebied, broedmachines onder de grond en
verder alles wat tot sabotage kan dienen, maakt
hij zelf. Hij verbruikt een enorm stuk stroom
en meermalen wordt de meter gecontroleerd,
maar het zit ingenieus in elkaar. Zelfs de meest
deskundige kan hier niets van clandestien verbruik bespeuren.

Achter tien aan loopt een van Bertus' schapen

„Onh jongens, ga maar vast naar boven. Nog
evei- de koe melken, dan kom ik." We gaan de
trap op en staan dan in het volle licht, wat
ons niet best aanstaat.
„Ieder kan ons hier immers zien."
„Och man, zo laat is hier geen mens bij de
straat, maak je niet ongerust, hier komt niets."
Hij heeft het laatste woord nog niet gezegd, of
de schuurdeur gaat open en een meisjesstem
zegt: „Zefat."
Dat is Gien, onmiddellijk herken ik haar stem.
We bukken ons. We verschuilen ons voor haar,
die met een goeie maand een van de voor-mensen van onze verzorgersploeg zal worden. Het
kan raar lopen in de wereld. Enig vermoeden
van Bertus' illegale activiteit heeft ze, als goede
kennis van Bertus, al wel gekregen, maar dat
we hier met negen mensen z\jn ondergebracht, is
toch iets wat ze in de verste verte niet kan
vermoeden.
Als ze naar binnen is, komt Bertus ons helpen.
Nu schiet het werk vlug op. Tegen half elf
komt Gien haar fiets halen om naar huis te
gaan.
■
■
„Gauw klaar met dorsen?"
„Ja, 't duurt niet lang meer Gien," en met een
knipoog naar ons: „Ik werk voor vijf, 't gaat
hard."
Even spreken ze nog en dan vertrekt ze. Bertus
heeft blijkbaar gezien, hoe ik haar heb nageoogd, want hij zegt:
„Jij zou haar zeker graag gesproken hebben."
„Nou, daar had ik een lief ding voor over gehad."
„Nu, als je haar achterop rgdt en zegt, dat je
toevallig van Exlo kwam om wat van mrj af te
halen, zal 't best gaan."
•
Prachtkerel, denk ik en dan zit ik al op een
fiets en trap als een bezetene in de richting
Klijndijk. Zal ik haar nog inhalen? Ver kan ik
niet gaan, met het oog op eventuele weg-controle.
De, Goden zijn me gunstig gestemd, want na
ruim een kilometer gereden te hebben, zie ik
haar naast haar fiets lopen. Nooit heb ik een
lekke band zo toegejuicht.
„Goeie avond."
Ze zegt niets terug, hoort schijnbaar niet wie
haar daar groet. Dan stap ik van mijn fiets af
en zeg:
„Gien, hoe is het?" Alsof ik uit de hemel kom,
zo staart ze me aan.
„Hé Ab! Waar kom jij vandaan."
„Ik was even bij Bertus, 'k had een boodschap
en hoorde toen van Vrouw Zefat, dat jij er geweest was."
„O, hoe durf je; veel te gevaarlijk immers en
ga je alleen terug?"
„Nee, Zefat brengt me even."
„Wees voorzichtig hoor."
„Zeker, ik pas wel op."
Meer dan een half uur staan we te praten. Ik
verneem weer eens hoe het in Emmen en in het
bijzonder met al mijn kennissen gaat.
„Hoe vind je de familie Zefat, Ab?"
„Voor zover ik ze ken, prachtlui, maar goed
ken ik ze niet."
„Ik spreek ze natuurlijk zelden."
„Ja, dat is begrijpelijk, maar 't zijn prachtlui en
't zal me niets verwonderen, als ik de een of
andere dag hoor, dat hij nog veel meer doet
dan jullie wat eten brengen daar in Exlo."
„Ja, dat 's niet onmogelijk."
Ik heb nooit geweten, dat men liegen zo perfect
kan leren, maar het gaat wonderwel. Als we het
over allerlei dingen hebben gehad, het voornaamste vergeet je het meest op zo'n moment,
nemen we voor de zoveelste keer afscheid,
„'k Hoop je gauw eens weer te zien."
„Ja zeg, maar 't lijkt me toch beter, dat je
niet weeri naar Valthe rijdt."
De voorzichtige illegale werkster uit zich in al
haar woorden.
„Nee, maar dat komt maar zelden voor hoor.
Nou, tot ziens maar, het beste hoor."
„Daaag."
Weer gaan we verschillende wegen. Wat zou
ik graag met haar naar huis zijn gegaan. Enfin,
eenmaal komt de tijd. —

r\ e Stichting, zo zeiden we, is enig in haar
soort en dat wel in meer dan één opzicht.
Haar werk ligt op maatschappelijk terrein,
zoals dat van vele organisaties.
Een groot aantal dezer organisaties strekt
haar arbeid uit tot
een groep die leeft
aan de zelfkant der
maatschappij; denk bv.
aan de reclasseringsen
voogdijverenigingen. Andere verzorgen bepaalde groepen
van zieken en invaliden. Dan is er nog
de bijzondere en openbare armenverzorging,
al gebruikt men dit woord bij voorkeur niet
meer.
Behalve dat er een klein percentage van
onze verzorgden invalide is, bestaat deze
groep uit lichamelijk en geestelijk volkomen
normale mensen; d.w.z, afwijkingen komen
er niet zoveel meer voor dan bij een andere
willekeurige groep uit onze bevolking.
Wat hen onderscheidt van anderen is, dat
zij bijzonder getroffen zijn door de wrede
hand van de vijand, hetzij in hun eigen leven of gezondheid, hetzij doordat man, vader
of zoon (ook wel moeder of dochter) in de
strijd tegen de overweldiget gevallen is en
daardoor over deze gezinnen een groot leed
is gekomen. Er blijft een plaats open, er is
een leegte ontstaan.
Velen zijn zelfs nu nog niet over hun verdriet heen. Maar dit neemt niet weg, dat
zij voor het overige in niets afwijken van
welke groep personen dan ook.
Ons sociale werk zal dan ook niet gedragen moeten worden door gevoelens van
meewarigheid, dié deze arme mensen nu
eenipaal bij ons opwekken. Het zal gedragen worden door de overtuiging, dat deze
mensen recht hebben op hulp en bijstand,
gezien in het licht van onze belofte, dat zij
recht hebben op een gelijkwaardige positie
als toen hun man (verzorger) nog leefde.
En dan zijn ze niet alleen geholpen met geld,
dan moeten we ze bijstaan in alles waarin dit
nodig is. Doch laten we dit verstandig doen.
De wonde die geslagen is heelt zich weer.
Passen wij toch op voor de wrede barmhartigheid, die de wonde telkens weer zou openrijten. Gelukkig bezit een mens nog een aanpassingsvermogen. Wij mogen nooit bij een
bepaald punt in ons leven blijven staan, hoe
graag we dat soms zouden willen. We kunnen niet vasthouden aan het verleden. En
als we dan zien, dat de wonden helen, dat
men zich weer een taak ziet gesteld in het
leven, dat er weer glans in de ogen komt,
ja, dan gaan deze mensen weer op eigen
benen staan, dan hebben ze ons minder nodig
dan in het eerst, doch daarover zullen wij
ons van harte verblijden.
Dit is geen ontrouw aan het verleden, dit is
geen verbreken van de banden, die ons
daaraan binden. Neen, alleen zo is het mogelijk dat zij hun roeping weer zien.

Half twaalf sta ik weer op de zolder. De dorsers
zijn nog' druk bezig.
„Dank Bertus, dat je me even hebt laten gaan."
„O, Gien weet het niet, en 't heeft geen doel
om het haar te vertellen. Maar ze is volkomen
vertrouwd, hoor. 'k Heb voor haar geen geheimen."
Van dank wil deze man nooit iets horen. Bij
zulke gelegenheden praat hij er direct overheen
en bij mezelf denk ik: Wat ben jij een prachtvent. Je mag dan een van Jan Boezeroen zijn,
zonder veel ontwikkeling, maar je hebt een
moraal in je, waaraan menigeen, die denkt boven je te staan, niet kan tippen. Nogmaals, een
prachtkerel
(Wordt vervolgd)

Er zijn onder hen mensen, die het verdriet
koesteren en vereenzamen. Dit is wel gemakkelijker dan er over heen te komen en
het los te laten, maar het is niet in de geest
van de bereidheid, van de offervaardigheid
waarmede hun gelief£pr
den zich geofferd hebr~„^
ben. Neen, willen zij
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aanpassing te- gaan,
dan dienen zij hun
kinderen op te voeden tot mensen die
met hetzelfde ideaal zijn bezield. Dit nu bepaalt mede het karakter van ons sociale werk.
Wij moeten deze mensen trachten te brengen
tot zelfstandigheid. Het moet niet zo zijn, dat
zij voor alles de stichtingsmedewerker nodig hebben. Dat gezin is een eenheid met
een eigen sfeer. Het is prettig als wij daar
kunnen komen als een vertrouwde raadgever. Die zullen zij nodig hebben, vooral bij
de opvoeding van de kinderen. Doch laten
wij ons niet overal mee bemoeien en laten
wij vooral niet alles voor hen doen. Dat verlamt het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef. Zeker, er zijn vrouwen die door
de spanningen van het verzet, soms door
langdurige onzekerheid over het lot van hun
man, psychisch geschokt zijn en niet in
staat zelfstandig te denken en te handelen.
Zij zullen speciale aandacht vragen en bijzondere hulp nodig hebben. Doch deze hulp
zal gericht moeten zijn op het opheffen van
die toestand.
Uit de praktijk ken ik een zeer enkel geval
waarin deskundige leiding van een psychiater nodig is.
Dan zijn er, weer zeer enkelen, die hun
plaats in de maatschappelijke samenleving
niet terug kunnen vinden. Zij vertonen een
grote lusteloosheid, zien voor zich geen taak
en sluiten zich op. Door een tactisch optreden moeten we trachten dezen de ogen te
openen voor veel in het leven, dat ze mochten behouden, moeten we voor hen een taak
zoeken en belangstelling zien te wekken.
In een vorige artikelenreeks van de Heer
Teunissen wees deze daar reeds op. Mijn
indruk is evenwel dat onder de verzorgden
slechts een zeer klein percentage dergelijke
afwijkingen vertoont, al is dit in de steden
misschien iets groter dan op het platteland.
We doen, meen ik, de vrouwen van onze
gevallen verzetsmensen onrecht aan, als we
in ons sociale werk de hiergenoemden als
norm zouden stellen. Zij waren in vele gevallen de stille kracht die de mannen niet
tegenhield, maar stimuleerde tot het verzet.
Zij weten voor een groot deel waarvoor hetoffer werd gebracht, zij weten dat het niet
zinloos was, al begrijpen ze niet waarom hen
deze slag moest treffen.
We kunnen velen bewonderen om de wijze
waarop ze dit dragen.
(Wordt vervolgd)
Middelburg.

F. HUSON.

o neöeplanö! let op uw saeck,
öe trjó en stont is öaeu
opöac nu in öen hoeck niet paeck
u VRijheit, öie voocwaeR
u ouöees he.BBen öie.R qecocht
met Qoet en Bloet en leven:
want sij weRt nu oantsch en
't eenemael qesocht
tot niet te sgn veRÖReven.
(Uil: Vnkrius GedeDckkUnck)

De zaak Mullaert

IN Z'N WARE PROPORTIES -^

7n ons nummer van 25 Februari schreven wij over de behandeling van de zaak
Mulliprt voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag. Wij moesten dit doen
aan dé hand van een kort persbericht, afkomstig van het A.N.P. Het feit, dat de
hierin verwerkte gegevens zeer onvolledig waren, was voor ons reeds aanleiding
deze zaak met de nodige voorzichtigheid te behandelen.
Zoals het bericht er lag was er alle reden tot een fel protest. Doch de ondervinding heeft ons in zaken als deze voorzichtigheid geleerd. Thans, nu wij nadere
inlichtingen hebben ingewonnen, blijkt, dat wij nog niet voorzichtig genoeg waren.
Wij kunnen nu niet anders dan constateren, dat de berichtgeving over dergelijke
zaken wel zeer veel te wensen overlaat, om niet te zeggen: misleidend is.

Allereerst was daar de mededeling, dat
de procureur-fiscaal zou hebben gezegd,
dat in oorlogstijd iedere zwakheid ontoelaatbaar is. Mr. J, A. de Jong, de procureurfiscaal, deelde ons desgevraagd mede, dat
hij uit juridisch oogpunt bezien „in dergelijke gevallen slapte gelijk stelt met misdaad". Een overweging, welke ook voorkomt
in de cis van de Bijzondere Raad van Cassatie ten aanzien van Betje Wery, de beruchte verraadster van vele Joden.
Het komt er dus in dit geval op aan, wat
onder „dergelijke gevallen" moet worden
verstaan. En het is inmiddels voor ons onomstotelijk komen vast te staan, dat het geval Mullaert niet een normaal geval is van
een illegaal werker, die voor overmacht bezweken doorsloeg. Wij wisten, toen wij ons
vorig artikel schreven niet, dat de figuur
van Mullaert identiek was aan Rietveld, de
man, die in bezettingstijd verscheidenen van
de LO-mannen uit Den Haag verried. En
over dit verraad bevat ons eigen archief zoveel bijzonderheden, die thans nog aangevuld werden met gegevens, welke ter
terechtzitting naar voren kwamen, dat het
noodzakelijk moet worden geacht deze hier
nog even naar voren te brengen.
In de nummers van „De Zwerver" van 23
en 30 Juli, 6 en 13 Augustus 1948 werden
een 10-tal gevallen LO-medewerkers herdacht, waarvan er niet minder dan acht door
het verraad van Rietveld omkwamen. Het
waren: George van 't Sant, Johannes Boot,
Teus van Vliet (kleine Teus), Barend Jan
Donker (Baay), Herman C. M. Engering
(Brandsma), Jan Hendrik Kaptein, Picter
Sybesma en Catharinus C. Oosterling. In
de genoemde nummers werd tevens in het
kort het verraad van Rietveld beschreven.
Wij zullen daarvan thans een korte samenvatting geven, aangevuld door de thans bekend geworden feiten.
Mullaert (alias Rietveld), boekhouder van
beroep, werd in 1943 gearresteerd wegens
zwarte handel en bonnenzwendel. Hij zat in
Scheveningen gevangen, doch werd in November op vrije voeten gesteld, waartoe een
Grüne Polizist Heinz blijkbaar het zijne had
bijgedragen. In December werd Mullaert
echter opgeroepen te verschijnen voor het
Deutsche Obergericht. Hij dook onder in
Woerden, waar hij tot Maart 1944 verbleef. Daarna keerde hij naar zijn vrouw in
ATTENTIE !
De redactie heeft in „De Zwerver" van
de vorige week aangekondigd, dat —
als vervolg op het hoofdartikel van
„Jan Patriot" — in het nummer van
deze week een bijdrage zou worden geplaatst over de „Ondermijning van de
Sociale Stabiliteit".
I.v.m. de behandeling van enkele actuele
onderwerpen moest deze bijdrage echter
naar de volgende uitgave worden verschoven.
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Den Haag terug. Hij was zonder werk en
kreeg via een kennis van zijn moeder een
aanbod schrijfwerk te verrichten. Dit bleek
schrijfwerk voor de illegaliteit te zijn, waarvan Mullaert toen nog niet op de hoogte
was. Zijn opdrachtgevers verzochten hem
later een onderduiker in huis te nemen en
deze betrok hem in het illegale werk. Hij
kreeg een schuilnaam en nam later met van
't Sant z'n intrek in het perceel Groot Hertoginnelaan 125, waar de illegaliteit enkele
kamers gehuurd had.
Door het schandelijk verraad van mej. de
Koning, die zich op van 't Sant en diens
verloofde wilde wreken, omdat van 't Sant
zijn meisje voor haar gewaarschuwd had,
viel Van 't Sant in handen van de SD. Mej.
de Koning kwam, met de SD. op het verjaarsfeestje van Van 't Sant's verloofde en
gaf haar een Psalmboekje cadeau, terwijl de
SD-mannen met bloemen kwamen aandragen en, na zich zo toegang te hebben verschaft, tot arrestatie overgingen. Vervolgens
vond (op 8 Juli) een overval plaats op het
perceel Groot Hertoginnelaan, waar van 't
Sant, samen met het echtpaar Mullaert,
woonde. Mullaert was niet thuis, doch diens
vrouw, die een enigszins Joods type was,
werd gearresteerd, Mullaert werd, toen hij
later bij het perceel kwam, tijdig gewaarschuwd. De volgende dag stuurde hij zijn
moeder erop uit om poolshoogte te nemen,
zodat ook deze in handen van de SD. viel.
Nog gaf hij zijn pogingen niet op. Hij verzocht in een briefje aan de hoofdbewoonster
van het perceel op een bepaald tijdstip op het
Regentesseplein te komen. De SD. onderschepte het briefje en dwong deze dame
naar het Regentesseplein te gaan, doch zij
deed alsof zij Mullaert niet zag. Deze echter ging naar haar toe en werd zodoende
gearresteerd.
Inmiddels had de vrouw van Mullaert in
de gevangenis een miskraam gekregen, doch
daarvan was Mullaert op dit ogenblik niet
op de hoogte. Dit kon ook niet, omdat Mullaert niet in de gevangenis, waar zijn vrouw
zat, doch op het Binnenhof werd verhoord.
Hiermee is dan tevens het fabeltje weerlegd,
als zou Mullaert doorgeslagen hebben, omdat
zijn vrouw in de aangrenzende cel zodanig
werd mishandeld, dat hij in zijn cel haar gillen kon horen. Neen, Mullaert heeft zich
vrijwel onmiddellijk bereid verklaard, te
trachten de leiders van de groep, waarin hij
werkzaam was, aan de SD. uit te leveren.
Ter terechtzitting is niet gebleken, dat er
ook maar de minste drang daartoe op hem is
uitgeoefend. Nog dezelfde dag is hij vrijgelaten en bij zijn 'vrouw toegelaten. Daarbij
vertelde hij vrijgelaten te zijn. en hij zeide te
mogen verwachten, dat ook zij spoedig op
vrije voeten zou zijn.
Hij nam contact op met kleine Teus en
Baay en deelde hen mede, dat hij vrij was
gekomen door de Grüne Polizist Heinz,
waarop hem nog gevraagd werd of deze man

wellicht meerderen kon vrijkrijgen. Vervolgens kreeg hij er kennis van, dat er een
vergadering zou worden gehouden, waarvan tijd en plaats bekend zouden worden
gemaakt des avonds om 7 uur op de hoek
van de Laan van Meerdervoort en de Koningin Emmakade. Daarvan stelde hij de
SD. in kennis. Hij ging naar de afspraakplaats, hoorde dat de vergadering om 8 uur
bij de familie Boot in de Trompstraat zou
zijn en deelde dit de SD. onmiddellijk mede.
Tot kleine Teus zeide hij, iets later ter vergadering te zullen komen omdat hij fruit
voor zijn vrouw mocht brengen. Bij de volgende overval werden zestien personen,
waarvan elf medewerkers van de LO., gearresteerd. Zes van hen zijn gefusilleerd.
Vier keerden niet uit Duitsland weer.
De vrouw van Mullaert werd onmiddellijk in
vrijheid gesteld. Zij logeerden daarop in
verschillende luxueuze hotels in Utrecht en
Hilversum, nadat hij eerst op het bureau
van de SD. in Zeist was geweest, naar verondersteld wordt, doch niet bewezen is, om
een beloning in ontvangst te nemen.
Ook kwam vast te staan, dat Mullaert de
plaats heeft aangewezen waar van 't Sant
zijn papieren verborgen had, waarop adressen van medewerkers voorkwamen. Hiervan
zijn waarschijnlijk meerdere arrestaties het
gevolg geweest.
Enkele maanden later werd Mullaert in de
Weimarstraat opnieuw gearresteerd. Reeds
tijdens de arrestatie verklaarde hij belangrijke inlichtingen te kunnen verschaffen over
ondergedoken Joden, waar hij wel bonkaarten had bezorgd. Door zijn toedoen werden
daarop twee families gearresteerd, die er —■
het was Januari 1945 — gelukkig het leven
afbrachten.
Mullaert werd in Juni 1945 gearresteerd,
doch ontvluchtte een maand later uit het
kamp. Ook zijn vrouw was gearresteerd en
hij liet haar, hoewel geheel onschuldig, een
jaar lang zitten! Twee jaar lang was Mullaert ondergedoken, doch in Juli 1947 werd
hij opnieuw gearresteerd.
Ieder zal na lezing van het bovenstaande
beamen, dat men hier niet mag spreken
van een illegale werker, die „doorsloeg",
doch van een onbetrouwbaar individu, dat
helaas de kans geboden werd korte tijd illegaal werkzaam te zijn en die op eigen aandrang door de SD. in de gelegenheid werd
gesteld, verraad te plegen. Het is dan ook
niet twijfelachtig hoe de Ereraad der illegaliteit, wanneer, nu de zaak in hoger beroep komt, zijn oordeel wordt gevraagd, in
deze zaak zal adviseren.
Wat dit hoger beroep betreft is ons gebleken, dat niet Mr. Zaayer, doch Mr. de Jong
zelf de acte van cassatie heeft getekend.. Mr.
Zaayer heeft door afwezigheid van Mr. de
Jong alleen het bericht over de cassatie aan
het ANP. ondertekend.
Dit is dan de zaak Mullaert in zijn ware
proporties.
Gelukkig is er dus geen enkele reden voor
de illegaliteit zich over deze gang van zaken
te verontrusten. Overigens blijven onze bezwaren tegen het niet voorleggen van zaken, oud-illegale werkers betreffende, aan
de Ereraad, ten volle van kracht.
AD.
(Ingezonden Mededeling).

Vei*koucJlieici
van neus, keel of borst,
snuift en wrgft TJ weg met

in memoRiam
sieBRen en AB ....
D13 hun leven hes Ben zij elkaa»
nooit qekenó, maan öe woopöen van
hecöenken BRenot Beióen samen op
öit papten, omöat zi] Beiöen hetzelföe offec BRachten:
hun jonge leven....

AB

öe soet

sieBcen UutenBACh

Geboren: 5 Juni 1924 te Den Haag.
Gefusilleerd: 28 October 1944 te Kralingen.
Student.

Geboren: 5 November 1919 te Drqnrijp.
Overleden: 25 April 1945 te Bergen-Belsen.

X-Xij was bijna 16 jaar oud, toen de Duitsers ons land verrader-1 Mijk binnenvielen. Toen het tijdstip kwam dat hij zich moest
melden voor de „Arbeids-inzet" dacht hij er niet aan te gaan.
Een vriend deed zijn besluit echter veranderen en maakte, dat
hij op 30 Juni '43 mede met hem naar Duitsland vertrok. September '43 kwam hij onverwacht terug, afgekeurd. Spoedig zat
hij midden in het verzetswerk, P.B.'s, Ausweise, distributiekaarten en verspreiding van ondergrondse lectuur. Grote bewondering had hij voor Johannes Post, onder wiens leiding' hij
o.m. in Febr. '44 het distributiekantoor te Hazerswoude „kraakte".
Zijn kleine trots, dat hij in het Politieblad als „ongeveer 25
jaar oud" vermeld stond! Midden '44 werd de K.P. in Den Haag
opgerold en vele vrienden werden weggevoerd.
Hij besloot nu met enige jongens in Rotterdam te gaan werken.
Eind September '44 vertrok hij met hen naar Rotterdam. De
jongens kregen toen instructies van Engelse parachutisten. Met
heel zijn hart hing Ab aan dit verzetswerk.
24 October 1944 kwam de „beroemde Dinsdag": de overval op
het Haagse Veer, waarbij niet minder dan 46 gevangenen werden bevrijd! In de morgen van 26 October werd een van de jongens per auto uit Den Haag komende, door een landwachter
aangehouden en gefouilleerd. Een klein zakboekje werd hem
noodlottig, 's Middags kwamen Ab en zijn vriend Hans Hovius
per motor uit Den Haag naar Rotterdam. Toen zij de deur van
een contactadres — Ds. de Jong — openden, stond de SD hen al op
te wachten. Ze konden niets doen dan hun handen uitsteken
voor de boeien. Ds. de Jong, Ab en Hans werden naar de SD op
de Heemraadsingel vervoerd. Van een ouderling, die eveneens
gearresteerd was, maar later vrijgelaten werd, hoorden wij, hoe
de SD precies op de hoogte was van de activiteit van de groep.
Vuig verraad had ook deze kostbare levens in de val gelokt.
Kranig en fier was hun houding tijdens de eindeloze, harde verhoren.
Dezelfde ouderling bracht Ab's ouders zijn laatste woorden over:
„Ik weet dat dit het einde is. Ik krijg de kogel. Laat U dit mijn
ouders en broer weten. Geeft U hun mijn allerbeste wensen en
groeten. Ik heb geen spijt van wat ik deed en zal met open ogen
de Duitse kogel afwachten."
In de zonnige najaarsmiddag van de 28e October werd dit veelbelovende jonge leven gewelddadig afgesneden. Ab weigerde de
blinddoek en viel naast z'n vrienden als een man, die zijn taak
volbracht heeft.
Zijn leven was kort maar rijk, rijk aan geest, wilskracht en
moed. Hij was een zon en steun voor zijn omgeving en een trouw
vriend tot in de dood. Aan ons de taak hem nimmer te vergeten
en ons dit kostbare offer waardig te tonen.
M. V. B.

r

Een stoere Fries met een oprecht, open karakter, bezield met
een groot idealisme en plichtsgevoel voor God, Koningin en
Vaderland. Door zijn diepe geloofsovertuiging kon hij al spoedig zeer moeilijk de onderdrukking door de bezettende macht
verdragen.
Als gevolg van de Meistaking in 1943 kwam er veel werk aan
de winkel en werden door hem verscheidene onderduikers geplaatst. Daar de vijand een vermoeden had van zijn illegale
werkzaamheden, vertrok hij begin September 1943 naar Den
Haag. In Den Haag en vooral in het Westland werden mede
door hem contacten gelegd en werden op uitgebreide schaal
LO-werkzaamheden verricht.
Tevens werd mede door hem het ondergrondse weekblad „Voor
God en de Koning" verspreid en het weekblad „Voor God, Nederland en Oranje" opgericht, waarvan later de naam werd veranderd in „Op Wacht", dat thans nog als weekblad in Nederland
verschijnt.
Door een organisatorische uitbouw werd „Op Wacht" in de
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Friesland
verspreid.
Op 9 Augustus 1944 wilde hij een adres bezoeken. Het gerucht,
dat de bewoners waren gevlucht had hem klaarblijkelijk niet
bereikt. Hij is toen in die woning in de val gelopen en werd
daar opgewacht door twee N.S.B.-agenten van politie uit Delft.
Hij deed een ontvluchtingspoging, zag kans om buiten te komen
en op zijn rijwiel te springen. Hierop vuurde een der agenten
zijn pistool op hem af en werd hij in de rug getroffen. De wonde
was echter niet zwaar. Toevallig had hij geen bezwarend materiaal bij zich. Siebren werd toen overgebracht naar een ziekenhuis te Delft, alwaar hij werd onderzocht. Nog diezelfde dag
werd hij overgebracht naar de SD te Rotterdam en van hier
naar het kamp te Vught. Omstreeks September 1944 werd hij
getransporteerd naar een concentratiekamp te Sachsenhausen. Van
dit kamp uit moet hij later weer overgebracht zijn naar Neuengamme. Op 18 April 1945 werd hij op transport gesteld naar
Bergen-Belsen. Volgens mededeling van het Ned. Rode Kruis
is hij op 25 April 1945 te Bergen Belsen overleden, naar wordt
aangenomen, tengevolge van algehele uitputting.
Eén ding staat voor ons vast, door zijn geloof in Jezus Christus
gaf hij bewust zijn leven voor Recht en Gerechtigheid. Aan ons
de plicht om zijn afgebroken levenstaak, welke na de bevrijding
nog niet voltooid was, op te vatten en te strijden in hetzelfde
geloof en met dezelfde overgave, die hij heeft getoond. God
trooste en sterke de achtergeblevenen en geve hun de overtuiging, dat de inzet het offer waard was, ook al is de uitkomst
schijnbaar anders, want:
Nooit kan 't geloof te veel verwachten
Des Heilands woorden zijn gewis.
J. B.
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AAN M'N VRIEND AB

Toen hem het vonnis voorgelezen was —
eentonig spel van scherpe Duitse klanken —
was hij de dood zich zeer bewust,
en even viel de stilte oucr de verschoten banken.

M

Dan stond hij op — en met hem rees de dood —
terwijl een schaduw daalde over zijn vermoeide denken;
toch week de glimlach nimmer van zijn mond,
zelfs niet toen hij zijn beul zag wenken.
Het had zo anders kunnen zijn, wellicht —
't late zonlicht speelde op de loop van de geweren,
hij zag het einde zeer nabij —
maar wist, dat dit hem niet kon deren.
C. de J.
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De heer Kief van „Ons Baken-Op Korte
Golf" heeft geantwoord op ons artikel
„Attentie". Om de Waarheid te zeggen: Dat
antwoord heeft ons teleurgesteld. Toegegeven zij, dat de Heer Kief nog voort zal
varen met de weerlegging van ons stuk,
maar thans heeft hij dan toch onze vergelijking van het nationaal-socialistne van voorheen en het communisme van thans bestreden.
Schrijver zegt: Er komt geen oorlog vanwege
het communistische Rusland. En hij betoogt
daartoe, dat Duitsland sociaal economisch in
een nood zat, die Rusland thans niet kent.
Hitler kwam ruimte te kort en had mannenen productiemiddelen te veel. In Rusland is
het net omgekeerd. Daarom heeft Rusland
geen behoefte aan oorlog. Zo is in hoofdlijnen de weerlegging van de Heef Kief.
Wij stellen voorop, dat wij ons betoog niet
opgehangen hebben aan het feit, dat er een
oorlog zal komen (Rusland heeft immers door
inwendige ondermijning van de Westerse
Staten eveneens kansen, het communisme te
doen zegevieren. De tactiek van de kominform bewijst in de practijk, dat Rusland die
weg volgt). Wij hebben integendeel herhaaldelijk beweerd, dat Rusland zonder een oorlog op de duur het communisme kan doen
zegevieren, indien de geestelijke ontbinding
in het Westen niet gekeerd wordt (zie onze
artikelen: Rondblik).
De heer Kief bestrijdt dus, wat we niet gezegd hebben. Maar bovendien negeert de.
schrijver, wat we wel gezegd hebben. En

DE KERN NIET GERAAKT
daarom is zijn artikel teleurstellend.
Sociaal economische omstandigheden zijn
belangrijk en zij variëren het decor van het
wereldtoneel. Maar de wereld wordt er niet
door beheerst. Beslissend is, wat de mensen
geloven. Beslissend is de Russische ideologie
van de macht, de communistische religie van
de dictatuur van het proletariaat (zoals we
reeds vele malen aantoonden: van het partijproletariaat en daarin van de partijleiding
en daarin van Stalin). Wie deze ideologie
negeert zal het communisme nimmer begrijpen en ziet ook niets van de parallellen met
de nationaal-socialistische dictatuur en
machtsideologie: de consequenties nl., dat
het communisme niet tevreden kan zijn met
wat het bereikt heeft, dat het — door revolutie in of oorlog met andere landen —■
voort moet gaan met macht te winnen.
Zodra de Heer Kief dit kardinale punt in
de discussie betrekt, wordt de discussie
zinvol. Jarenlang hebben wij in ,,De Zwerver" de pit van het communisme onthuld en
geanalyseerd; al zijn we maar ingenieur, we
hebben het aan de hand van feiten en stukken gedaan. (De Heer Kief verwijt ons nl.
politieke kwakzalverij). Als de heer Kief de
moeite neemt, van onze principiële bestrijding kennis te nemen en daarop zijn pijlen

te richten, dan zullen we weer zien.
Onder de gegeven omstandigheden is een
openbaar debat een slag in de ruimte (de
heer Kief stelt dit voor). Maar zelfs indien
de schrijver begint met te bestrijden, wat we
betogen, ligt een openbaar debat niet in onze
lijn. Niet omdat we stotteren, maar omdat
openbare vergaderingen — anders dan voorheen, en zulks vanwege de wijze, waarop
de natïonaal-socialisten en de communisten
die vergaderingen in diserediet hebben gebracht — een kijkspel ajjn geworden, waarin
men voortdurend het gevaar loopt gedocumenteerde overtuigingen onder de voet te
zien lopen door propagandastunts. Het
schriftelijk debat loopt dat gevaar niet en
daarom houden we ons daaraan. We zijn er
op het punt in discussie ook toe bereid,
ondanks de grievende, persoonlijke aanvallen van „Ons Baken-Op Korte Golf", die
nog steeds niet teruggenomen en geëxcuseerd
zijn.
Verbazingwekkend, dat sommige lieden menen een ander te kunnen beledigen (voorzichtig en veronderstellenderwijze) en even
daarna dat feit zelf maar weer negeren, terwijl ze van het object van hun persoonlijke
aanval verwachten, dat hij er ook maar zonder meer zand over strooit.
H. v. R.
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

IEL. 32239
SINGEL 281 ■ AMSTERDAM-C.

PERIODIEKEN EH
HAKDELSDRUKVIEIIK

Buitenlandse Reizen
per autocar
6
6
6
9
9
9
10
13
13
13

d.
d.
d.
d.

Parijs
Vogezen
Denemarken
Zwitserland (Berner Oberiand)
Engeland (Wales & Wye Valley) Inel. overvaart
Engeland (Devon & Cornwalt) inct. overvaart ..-Denemarken
Normandië, kastelen v.d. Loire, Parijs en Vogezen
Lourdes, Pyreneên
Zwitserland (Engadin)

»
„
„
„
„
,

175.195—
207.275.—
350.350.—
305.—
400. —
400.—
375.—

Aanvragen voor DEVIEZEN voor bovenstaande reizen
(speciaal voor Frankrijk) beslist vóór 1 S Maart a.s.
bij ons kantoor:

REISBUREAU „EBATO" - HAGENOüW,
Moreelselaan 37 - UTRECHT - Tel. 16511 (2 lijnen)

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

N.V. HENRI NEFKENS

V

oor prima afgewerkte modellen
vervaardigd van de beste houtsoorten,
is het aangewezen adres:
ELECTRISCHE MODELMAKERIJ

*

„ÏÏUtbgMet"
STEFKE FEIJEN

Tel. 655
Nachtegaalstraat 86 - TEGELEN (Limburg)

V

06n
FABRIEK TE LEEUWARDEN

r>

ONTSNAPPING
uit de BUNKER

N.V. Nederl. Houtimport Maatschappij „N E! H I IVt
AMSTERDAM
Importeurs van

NAALDHOUT LOOFHOUT
Specialiteit: Emballagehout
Importeurs van Houten scholen en
houtconstructies uit Finland en Zweden.

Last van zenuwen ?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

Wie helpt oud-lllegaleweiker met goede iclerenties aan betrekking. Goed
chauffeur-huisknecht Genegen alle voork werkz te
verlichten Leeft. 44 j., man,
vrouw met dochter van 21 j.
Ook genegen als portier of
incasseerder; onverschillig
waar.

n
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Hoofdkantoor: Leidschekade 76
TeleJoon 41157—40337 (K 2900)
Opslagplaatsen: Rigakade 18-20
Telefoon: 48652 (K 2900)

Beo v«n de boelen, waarmee de gevangene aan handen en voeten was geboeid.

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

STICHTING 'M

A. A. LIGTERINK's
BOUWBEDRIJF
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WoningBruggen- en
Wegenbouw'

Het historische verhaai van
een gevangene, die op
I Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
i-oto's is verduidelijkt, van ac■uele betekenisDe prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
ra opdracht van de LO.-LKP.Stichting en GOIWN, uitgegeven, bedraagt

slechis 35 cenf
per exemplaar.

De lepei. waarmee
bil een traite uitzaagde.

U zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens
in Indië, een groot genoegen medeDe uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de

UHgeverij H. Nelissen — BUthoven
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De beste jaren van ons leven

n vele dag- en weekbladen heeft men aandacht besteed aan de invloed van de beeldromans op de jeugd, nadat in Enkhuizen zo'n
verschrikkelijke moord werd gepleegd. In een
weekblad moest ik, na lezing van een artikel
over het zelfde onderwerp, besluiten tot de conclusie, dat de schrijver een verband tussen de
Enkhuizer-kindermoord en de bekende beeldromans absurd achtte en de invloed van dit
soort lectuur geenszins verderfelijk vond. Nog
gevaarlijker werd dit artikel door de toon van
gemoedelijkheid in een min of meer humoristische trant vervat.
Zeer zakelijk lijkt een direct verband tussen
deze moord en de beeldromans gezocht, maar
steeds blijkt weer, dat de dagbladen dit verband toch ook aanwezig achten.
Zonder deze of gene in het gelijk te willen stellen mogen we dergelijke zaken in ruimer perspectief bezien. Is het soms mogelijk, dat we de
beeldromans kunnen beschouwen als te behoren tot de „revolver- en liefdesromantiek"
waar de „Wild-West" en andere films van
druipen?
Een gedetailleerde argumentering behoeft niet
te worden gegeven, die aantoont hoe de beeldromans hun bestaan te danken hebben aan de
film, want dit is een ieder duidelijk, die met
beide op de hoogte is.
DE FILM EN DE OPGROEIENDE JEUGD.
De film heeft in enkele jaren tijds de gehele wereld veroverd en nu kan men voor
een paar kwartjes een „kunstwerk" aanschouwen, dat dikwijls een waarde vertegenwoordigt
van honderdduizenden dollars aan montagekosten en productiekapitaal. Van kapitalisme
gesproken!
Door de film staart de jeugd in een wereld van
schijn-schoonheid en valse romantiek, die op
hen een sensationele indruk maakt, ja, die hen
voor goed in zijn ban geslagen heeft. De
ouderen merken dit niet eens meer op, want
zij zijn opgegroeid zonder film en bioscoop en .
hebben hun jeugd op andere wyze doorgebracht. Toen de film eenmaal de gehele mensheid tot extase bracht, waren de meeste ouderen reeds volwassen en geestelijk gevormd, op
een wijze zoals we later nog zullen bezien. De
film was voor oud en jong een evenement, dat
een gemakkelijk te verwerven genot verschafte
aan mensen, die steeds meer tot de ontdekking
kwamen dat het gemak de mens moest dienen.
DE OUDERE GENERATIE IN DE 20e EEUW.
De mensen aanschouwden in de tijd van de
eerste tot de tweede wereldoorlog een
nooit vermoede ontwikkeling van het technisch
kunnen, zodat een ieder de grootste moeite had
zijn tijd bij te houden, maar waarbij de verwondering de mensen van het gezicht straalde. Vanaf die tijd geloofde de mens slechts in alles wat
tastbaar en zichtbaar was.
Het materialisme ging de mensen geheel beheersen, terwijl zij niet bemerkten, dat hun

leven werd uitgehold en ondermijnd. Geld, goed
en bezit waren voor de mensen duidelijk verstaanbare taal. De waarde van een schilderij
sprak uit het bedrag, dat geboden of gevraagd
werd. De grootheid van een kunstenaar werd
de mensen pas duidelijk, indien een ingewijde
kon vertellen hoeveel de kunstenaar voor zijn
prestatie werd gegeven. .
De ouders spoorden hun kinderen aan op
school hun uiterste best te doen, zodat een
goede maatschappelijke positie verzekerd werd.
Geld verdienen! Kennis is macht!
Wat hebben de ouders hun kinderen nog meer
mee te geven?
Is het contact van vader en zoon dit: „Welke
cijfers heb je deze keer op je rapport behaald?"
Is het goed, dan krijgt de knaap natuurlijk geld.
Is het contact van moeder en dochter zo: „Zoek
vooral een jongen met een goede positie!" Het
karakter van zo'n jongen is slechts een min of
meer goede stoffering in een door geld en goed
„gelukkig huwelijk". Of zegt moeder tegen haar
dochter: „Neem een knappe jongen, want je
moet je hele leven tegen hem aankijken".
De moderne mens gaat af op bedriegelijke
schijn en laat zich leiden door uiterlijkheden .
De moeder van de jeugdige moordenaar getuigde aan het graf van het jeugdige slachtoffer, dat duistere machten de ziel van haar
jongen in bezit genomen hadden. Dit zegt de
moeder onder wier hart en adem deze jongen
opgroeide, tot het ogenblik waarop hij een
jeugdvriendinnetje vermoordde en gelijkertijd
zijn eigen leven vernielde.
Wat moet het leven van deze jongen, maar
vooral ook van zijn vader en moeder, geheel
veranderd zijn tot een vreemde, naargeestige
somberheid, zoals in het leven de dag tot de
nacht zich zou verhouden als van grijs tot
zwart.
Bij alle technische en wetenschappelijke ontwikkeling zien we het leven van tallozen ondermijnd door het materialisme en het nihilisme,
dat, in deze tijd van schaarste aan noodzakelijke levensbehoeften, moet leiden tot een
sluw en berekenend egoïsme, waarbij de nood
van anderen persé niet gezien wordt.
De ouderen weten, meestal door gewoonte en
conventie, hun leven in het spoor te houden,
waarbij niet zelden het verantwoordelijkheidsgevoel nog een woordje meespreekt. Maar de
jongeren hebben dit nog niet bereikt en daarom worden we dikwijls pijnlijk getroffen door
hun onbeheerste uitspattingen, die hier en daar
tot excessen leiden. Dit is wel zeker: hetgeen de
ouderen hun bezit niet kunnen noemen, kunnen
zij hun kinderen niet meegeven. Wanneer de
kinderen de beste jareri' van hun leven opgroeien in een atmosfeer van egoïsme, dan hebben de ouders geen reden om aan te nemen, dat
hun kinderen het leven beter zullen leven.
Wanneer de opgroeiende jongens en meisjes de
wereld in zijn veelvuldigheid meer en meer
gaan ontdekken, dus onbevangen tegenover alle
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invloeden staan, zullen zij in duizenden gevallen, ongewapend, grote gevaren tegemoet treden. De sensatie, die de jeugd ondervindt bij
het lezen en aanschouwen van prikkelende
ponografische lectuur, is een uiting van het verlangen naar schoonheid en ontroering. Op
zichzelf is dit natuurlijk, maar het verlangen
richt zich hier onbewust en instinctief op schijnschoonheid en levensvervalsing, waarvan onze
wereld zo rijk vervuld is. De moderne mens
weet niet meer de schoonheid te verwerven,
omdat de techniek hem „de schoonheid" voor
een paar kwartjes cadeau geeft.
EEN FILMCONGRES IN DE EEUW VAN
HET GRIJZE KIND.
Enige tijd geleden werd te Rotterdam een
congres gehouden, uitgaande van de Stichting Film en Jeugd, waar de film werd vrijgesproken van aanranding van de jeugd, hoofdzakelijk uit gebrek aan bewijs. Gedurende tientallen jaren is de jeugd nu al het onderwerp
van grote belangstelling en dankbare bespreking; de laatste tijd komen er zelfs meerdere
jeugdige schrijvers boeken afleveren over de
jeugd, zodat gesproken kan worden van „de
eeuw van het grijze kind".
Het verslag van dit filmcongres en deze laatste
term zijn beide afkomstig van de „Nieuwe
Rotterdamse Courant". Hoe kan het anders, indien zovele ouderen zich geïnteresseerd over
het kind heenbuigen om het psycho-analytisch
te doorvorsen. Prof. Rutten en Prof. Langeveld
zagen in de film een middel tot beleven uit
de tweede hand en de laatstgenoemde zag daarin een voordeel in onze „te groot en te tragisch
geworden wereld"; men zal alleen op moeten
passen, dat men geen surrogaat-werkelijkheid
tevens aanvaardt.
De vraag rijst, of de film niet mede de oorzaak
is van de veronderstelling van Prof. Langeveld,
dat onze wereld te groot en te tragisch geworden is.
In de zin: „men zal alleen op moeten passen,
dat men geen surrogaat-werkelijkheid tevens
aanvaardt", ligt echter' het grote gevaar en de
(vervolg op pag. 8.)
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Ondermijning van de sociale stabiliteit •
s

dienstige en zedelijke levensbeginselen. Het
leven naar sociale normen is gebonden aan
de godsdienstig zedelijke normen.
Ouders en vooral de gezinshoofden mogen
daarom denken aan de woorden uit de laatste boodschap van Kardinaal Mindszenty:

n „De Zwerver" No. 9 hebben wij
— van de hand van onze mede-redacteur „]an Patriot" — een hoofdartikel
geplaatst over: De stabiliteit van het gezin. Dezelfde schrijver vervolgt dit
artikel thans met een bijdrage over de: Ondermijning van de Sociale Stabiliteit.

„Ik sta pal voor God, de Kerk en het gezin."
Wij deden slechts een greep uit de factoren, die het gezin kunnen ondermijnen in
sociaal opzicht. Het moge een waarschuwing en tevens aansporing zijn om ook in
de sociale functie van het gezin, de roeping
te vervullen, die God ons gegeven heeft.
Laten wij met het heldhaftige voorbeeld van
de Kardinaal voor ogen pal blijven staan
voor het gezin.
„JAN PATRIOT".

\,
De sociale stabiliteit van een gezin
kan ondermijnd worden door krachten, die liggen binnen het domein
van het gezin.
De ondermijning komt immers van binnen
uit en ondergraaft de hoekstenen van het
gezinsbeleid en huishoudelijk beheer. Voorspelde Christus reeds niet, dat een huis, dat
in zich zelf verdeeld is, ten onder gaat?
Tussen man en vrouw, tussen vader en moeder moet eensgezindheid bestaan in de leiding en het beheer van het gezin. De eensgezindheid vindt haar voornaamste uitdrukking in de orde en regelmaat ook ten opzichte van de inkomsten en uitgaven. Dit
maakt regelmatig, rustig en verstandelijk
overleg tussen de echtelieden noodzakelijk.
Van week tot week of van maand tot maand
moet men de financiële draagkracht bepalen
om niet plotseling voor onaangename ervaringen of gevolgen te staan. Hij, die b.v.
meer uitgeeft, dan hij ontvangt, maakt
schulden en deze vormen altijd een struikelblok aan het been. Schulden binden handen
en voeten, als het daarbij nog blijft; want
lastige schuldeisers maken ons tot gijzelaars. De wijze volksmond zegt dan ook:
„Zet de tering naar de nering" en: „Wie te
hoog vliegt, valt laag".
In de huidige tijdsomstandigheden met dure
levensstandaard, ondervinden vooral de huisvrouwen, dat soberheid en zuinigheid gebiedende eisen van deze tijd zijn. Dit heeft
echter niets uit te staan met gierigheid
waardoor men het gezin tekort doet. Ook
hier leert de gezonde volksmond, dat de zuinigheid, de wijsheid niet bedriegen raag.
In het kader van de sociale en economische
politiek van onze regering, beogende een zo
spoedig mogelijk herstel van de schade, ons
tijdens de oorlog en de bezetting berokkend,
is het algemeen en goed gefundeerde advies:
spaarzaamheid. Toegegeven, dat voor lage
en zelfs te laag liggende inkomsten sparen
tot de onmogelijkheden behoort, wordt over
het algemeen toch geklaagd over een gebrek
aan spaarzaamheid en spaarzin. Nochtans
heeft juist het sparen vele gezinnen behoed
tegen het funeste afbetalingssysteem, dat
weer meer en meer in zwang komt en het gezin sociaal en economisch op een steeds wankeler basis plaatst. Hangt men eenmaal aan
het afbetalingssysteem vast, dan wordt men
er de slaaf van, vaak tot eigen schade en
schande. Spaarzaamheid zou bovendien talrijke gezinnen de weg bespaard hebben naar
de bank van lening, een weg die vaak ingeslagen wordt door min of meer a-sociale gezinnen, zodra zij in geldverlegenheid verkeren. Een jas, een horloge of een meubelstuk wordt tientallen malen naar de bank
van lening gebracht om het even zovele malen terug te halen, tot aan het moment, dat
het door noodzakelijke verkoop van eigenaar
verwisselt.
(Ingezonden Mededeling),

Onbetwist de beste bandpasta

En leert de harde levenswerkelijkheid niet,
dat gezinnen zelfs een bescheiden sociale
stabiliteit prijs geven tijdens de carnaval, de
kermis, de oudejaars- en nieuwjaarsviering;
bij gelegenheid van het St. Nicolaasfeest en
andere omstandigheden, die men meent meer
dan heugelijk te moeten vieren?
Door de verkwisting waaraan men zich gedurende twee tot drie dagen bezondigt, verkeert het gezin soms drie maanden en langer in financiële omstandigheden, waardoor
maar al te gemakkelijk aan de kinderen
onthouden wordt, wat zij voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid meer dan
broodnodig hebben. Zo veel kinderen zouden nooit bleekneusjes geworden zijn als de
ouders zich van verkwisting aan drank en
genot onthouden hadden. Verstandige ouders, die het geld nooit tegen de balk smijten, weten en ondervinden dagelijks, dat de
uitgaven aan ontspanning, aan drank en
tabak, vooral tegenwoordig zeer scherp moeten getrokken worden, willen zij hun gezin
niet te kort doen. Is het" geen bespotting van
de bestaanszekerheid als men in een arm
gezin, dat zelfs het noodzakelijk meubilair
mist, een luxueus uitgevoerde radio aantreft
op een gammele verveloze kast? Men koopt
het prachtigste radiotoestel desnoods op afbetaling en dat terwijl een of meer kinderen
op schamele strozakken op de grond slapen,
zoals we met eigen ogen konden zien. Onverantwoorde uitgaven breken gezin en gezinsverband af.
Een andere ondermijnende factor is het
moderne systeem, dat van de kinderen kostgangers maakt in het huis van hun ouders.
Hoe vaders en moeders dit kunnen tolereren
is ons een raadsel, tenzij alle verantwoordelijkheidsgevoel uit hen geweken is. Dat de
ouders hun opgroeiende kinderen leren sparen, is uitstekend; dat zij hen hierbij helpen,
verdient aanbeveling, vooral met de gedachte
voor ogen, dat zij eens zullen huwen en een
gezin stichten.
Het is onzedelijk en onverantwoord om de
kinderen de vrije beschikking te laten over
het geld, dat zij verdienen; om genoegen
te nemen met zeven, tien of twaalf gulden
kostgeld, terwijl zij een bedrag, dat soms
ettelijke malen groter is tot hun eigen nadeel aanwenden. Met talrijke voorbeelden
uit de praktijk kan dit bewezen worden. Is
straks het huwelijk gesloten en een nieuw
gezin gevormd, dan staat het sociaal even
zwak en wankelbaar als dat van hun ouders.
Opgroeiende kinderen dienen, voor zover
dit redelijk is, mede de grote lasten te dragen, die op een gezin en zeker op een groot
gezin rusten.
Overmatig bezoek aan dansvloer, bioscoop
of andere goedkope cultuurloze ontspanningsgelegenheden ondermijnen niet alleen
de sociale stabiliteit van het gezin, het maakt
bovendien ouders en kinderen ongeschikt tot
geestelijke en lichamelijke krachtsinspanning.
Het vermindert de arbeidsprestaties, voert
tot een egoïstische levensopvatting, tot een
overgevoeligheid voor genot en gemakzucht
en doodt het streven naar hogere waarden
in de mens.
Daarom zal een sociaal stabiel gezin meestal
ook een gezin zijn, dat uitgaat van de gods-
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Suikerwerkfabriek te Rotterdam vraagt voor
directe indiensttreding:
EEN ERVAREN OFFICIER
Salaris nader overeen te komen.
(Adv. „De Prinsestad")
Gelukkig openen zich ook voor onze officieren
betere perspectieven. Naast onze kwatta- en
pap-soldaten krijgen we nu een kader van fondant- en marsepein-officieren.

»
De winkels van Moskou puilen uit van de
levensmiddelen. Boter en vlees is er zoveel
men wil. Ik heb zelf in eei zaak voor fijne
vleeswaren 56 soorten worst en worstjes
geteld. Er zijn acht of tien soorten wittebrood, van dat ongelofelijk lekkere wittebrood, waarvan mijn neefje zei, toen ik hem
bij mijn terugkeer uit Moskou een stuk meebracht: „Oom wees eens lief en geef me ook
zo'n stuk taart voor morgen".
(„Nederland)-USSR")
Moeten we daaruit nu lezen, dat Communisten
alleen maar onverbeterlijke snoepers zijn, die
likkebaarden bij de gedachte aan de Moscovische gebakjes, die ze straks elke dag maar
weer van Ome Jo voorgezet zullen krijgen?
Het Dagblad voor Noord-Limburg kreeg van
een plaatselijke correspondent het volgende
bericht: „Op het feest van de muziekvereniging in ons dorp is het een gezellige boel geweest. Slechts één der feestvierenden is onwel geworden."
Er wordt geen plaatsnaam vermeld, maar wij
hebben zo het vermoeden, dat het Well geweest
is, hoewel wij ons niet kunnen voorstellen, dat
iemand in Well onwel zou kunnen worden.
Maar dokter „Gerard" zal hem wel weer opgelapt hebben.

*
Binnenkort levering van 200.000 Nederlandse
eendagskuikens aan Oostenrijk. Doel: Verbesserung des Oesterreichischen Huhnes. De
tegenprestatie wordt gevormd door sigarettenaanstekers.
(Elsevier)
De Oostenrijkers gaan dus hun pluimveestapel
verbeteren. Maar wat doen wij met al die
sigaretten-aanstekers? Minister In 't Veld deed
een beroep op ons om minder te roken, hetgeen
de woningbouw ten goede zou kunnen komen.
Was het dan niet beter om maar geen sigarettenaanstekers en lucifers meer te iiftporteren?
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TUSSEN

TWEE CONGRESSEN ^

Op het Congres te Leiden van de N.V.
E.P.G. werd het besluit genomen om
de communisten als leden te handhaven. In
,,De Zwerver" is dat een verkeerd besluit
genoemd.
Het besluit is genomen met grote meerderheid van stemmen en de Vereniging verwacht, dat de oppositie zich bij de genomen
beslissing neerlegt.
Daar is echter meer voor nodig dan de uitslag van een stemming. Dan moet het besluit
ook goed zijn en de oppositie de zekerheid
hebben, dat zij' een eerlijke kans gekregen
heeft om haar mening ingang te doen vinden
in de Vereniging.
Die kans is haar echter nooit gegeven en
vandaar, dat zij haar verwachting heeft gesteld op het komend Congres te Apeldoorn,
waar het te Leiden genomen besluit ongedaan gemaakt moet worden.
De N.V.E.P.G. is tegen iedere dictatuur. Zij
heeft een maandschrift „Aantreden", blozend
en blakend van democratie. Vrijheid van het
woord is haar hoogste wet. Daarvoor immers
hebben haar leden vrijheid, bloed en leven
veil gehad. Toch is het niemand van de leden
ooit gelukt om in „Aantreden" zijn bezwaren tegen het lidmaatschap van de communisten naar voren te brengen.
Alle artikelen daarover zijn door de communistische of pro-communistische redactie geweigerd. Het is juist als bij de Nazi's en bij
de communisten. De oppositie komt niet aan
het woord. Is „Aantreden" van de Vereniging of van een Stalinistische en pro-Stalinistische kliek? De redactie heeft er tot heden
toe haar doel mee bereikt. Het gros van de
leden is onkundig gebleven van de bezwaren
tegen het lidmaatschap.van de communisten.
Het doet dan ook zo pleizierig aan, dat „Aantreden" zelf het bewijs levert, dat de communisten niet in onze Vereniging thuis horen.
In het Septembernummer stelt de heer Van
Staal, de tegenwoordige redacteur, de leden
van de Vereniging aan onze pasgekroonde
Koningin voor en belooft namens allen schouder aan schouder met Haar de toekomst tegemoet te gaan. Stel je voor: onze communistische leden als paladijnen van onze Koningin! Als dat geen stunt is! Toch zijn ze dat,
volgens de heer Van Staal, als lid van de
N.V.E.P.G. Wat ze buiten de Vereniging
zijn moeten zij zelf weten. Zoiets als Limburgse kaas stinkt alleen in Limburg, maar
niet in Heemstede.
Toch behoort de heer Van Staal te weten, dat
de communisten de laatsten zullen zijn om
schouder aan schouder met onze Koningin te
staan. Ook niet als lid van de Vereniging.

„BEVEL IS BEVEL"
Ten behoeve speciaal van de niet R.K.
lezers van de Zwerver stellen verschillende R.K. abonné's er prijs op, te
verklaren, dat zij niet instemmen met
het artikel „Bevel is Bevel" in no. 49
van 17 Dec. I.I., noch met de opmerking van de Redactie in no. 50, dat dit
artikel „de visie is van onze R.K. landgenoten" die dus ook niet met de opmerking, dat „het verschil van mening
culmineert in de vraag of een kerkelijk leergang aanvaard wordt."
Deze opmerking is al eerder aan de
Redactie gemaakt, maar niet in de
Zwerver besproken, omdat een nadere
studie zou volgen.
Wij willen evenwel liever niet langer
wachten met deze verklaring.
Nijmegen.
J. J.

Kletst hij dan maar wat? Wil hij zijn woorden waar maken, dan zit er niets anders voor
hem op dan de Vereniging eerst van „de
Kroon vijandig gezinde elementen" te zuiveren. En dat is nu precies wat de oppositie ook
wil. Ik heb het overigens niet op een redacteur, die b.v. een mislukte zelfmoordenaar
aan ons voorstelt als waarschijnlijk een van
onze bekwaamste ministers, indien hij nu nog
leefde. Een christen, een huisvader met verantwoordelijkheidsgevoel voor vrouw en kin
deren, een man van karakter pleegt geen
zelfmoord. De enige weg tot het leven is de
weg van het heilig kruis. Wie zich daarin
onttrekt is een beklagenswaardig en dwaas
mens. Geen volk heeft zo iemand als minister
nodig. Daarvoor wordt meer vereist dan bekwaamheid alleen.
De leden, die vóór het lidmaatschap van de
communisten zijn, redeneren verder als volgt:
Onze Vereniging is een zuivere belangengemeenschap. Gemeenschappelijke belangen
verbinden communisten met niet-communisten
in de Vereniging. Hoe groter aantal Ex.Politieke Gevangenen lid zijn van de Vereniging,
hoe groter de invloed is, die de Vereniging
kan uitoefenen. De aanwezigheid van communisten in de Vereniging kan haar invloed
slechts versterken. Daarom zijn ook statenloze oud-Spanje-strijders van Nederlandse
origine, communist en niet-communist, welkom. De laatste groep is zelfs omgeven met
het aureool van zgn. strijders van het eerste uur tegen het fascisme. O, wee, als men
zegt, dat zij strijders zijn geweest voor het
vestigen van de communistische dictatuur in
Spanje.
Is het inderdaad in het belang van de Vereniging, dat communisten en oud-Spanje strijders lid zijn? Denken wij met hun hulp eerder iets te bereiken bij de Regering voor de
leden en voor de nabestaanden van de gevallen verzetslieden? Of heeft de aanwezigheid van oud-Spanje-strijders, communist of
niet-communist, in onze Vereniging de Koninklijke goedkeuring van de Statuten niet
reeds van het begin af aan tegen gehouden?
Een goedkeuring, die wij broodnodig hebben
om de belangen van de leden met succes te
kunnen behartigen. Het ziet er naar uit, dat
aan de belangen van enkelen de belangen van
de Vereniging reeds drie jaren zijn opgeofferd.
Zal men de Koninklijke goedkeuring gemakkelijker verkrijgen door personen als leden
toe te laten, die tegelijkertijd bezig zijn de
Kroon te ondergraven? De belangengemeenschap is dus geen bewijs, dat de communisten
en oud-Spanjestrijders in de Vereniging thuis
horen. Wij hebben te kiezen tussen de Koninklijke goedkeuring van de Statuten en het
lidmaatschap van bovengenoemden.
Er is echter ook nog het zgn. neutraliteitsbeginsel in de Vereniging. De politiek
moet er buiten gehouden worden is het
parool. Hef is weer de heer Van Staal in
„Aantreden", die spreekt over de rechtsverkrachting, waarvan de Duitsers-Franco aanhangers e.a. zich bediend hebben en nog bedienen. Over communistische dictatuur mag
zelfs niet gefluisterd worden in de Vereniging, want.
communisten zijn er lid van.
Wie de aanhangers van de ene dictatuur
verfoeit, moet geen broertje en zusje spelen
in een en dezelfde vereniging met de aanhangers van een andere dictatuur. Dat is je reinste farazeïsme.
Maken de communisten zich niét schuldig
aan rechtsverkrachting? Neutraliteit t.a.v. het
Communisme is voor ieder, die zijn volk niet
overgeleverd wil zien aan een andere dicta-

tuur dan de Nationaal-Socialistische of Fas^cistische een lafheid. Ook het neutraliteitsbeginsel is niet erg geschikt om als reden te
dienen waarom communisten lid kunnen zijn.
Hebben de communisten dan niet tezamen
met ons tegen de overweldiger van ons land
gestreden en gevangenschap verduurd? Zeer
zeker. Maar zouden zij het gedaan hebben als
niet Duitsland maar Rusland overweldiger
was geweest? Overal waar de Sovjets komen hebben zij tegenover hun volk de rol
van de N.S.B, gespeeld. Zouden zij hier anders gedaan hebben? Het Nationaal Socialisme is verslagen, maar de communistische dictatuur is dreigender dan ooit. Overal waar
de communisten met de hulp van Moskou de
macht in handen krijgen begaan zij rechtsverkrachting en onderdrukken zij hun volk
op een wijze waar de onderdrukking van het
Nationaal-Socialisme kinderspel bij is.
Men zal naar andere redenen moeten uitzien op grond waarvan de communisten lid
kunnen zijn van onze Vereniging.
De Vereniging zit intussen met de gebakken
peren. Het lidmaatschap van de communisten is slechts een hinderpaal bij het bereiken
van de doelstellingen van de Vereniging.
Tengevolge van het besluit te Leiden hebben
wij bovendien personen als lid gehandhaafd,
wier levensdoel het is hun medeleden en het
gehele Nederlandse volk opnieuw onder dictatuur te brengen met alle misdaden en ellende daaraan verbonden. Zo staan de zaken
en niet anders. De Nederlandse communisten zullen daarbij niet menselijker optreden
dan hun rode broeders overal elders. Waarom wel? Wat hebben fatsoenlijke mensen met
dergelijke lieden gemeen?
Zelfs de arbeiders hebben niets goeds van
de communisten te verwachten. Vraagt het
de Berlijnse arbeiders, de enigen, die achter
het ijzeren gordijn kunnen kijken (zolang het
nog duurt) en zij zullen U op grond daarvan
zeggen: „De communisten hebben de zaak
van de arbeiders verraden en trachten ons
onder het juk van de dictatuur te brengen."
(Harold French in „Ik was achter het ijzeren
gordijn").
Men heeft het Nationaal Socialisme wel eens
„De Piest" genoemd. Millioenen mensen zijn
er aan bezweken. Wat is het Communisme
anders dan een andere pest-epidemle? De
verschijnselen zijn dezelfde. De communisten
vervullen hierbij de functie, die de ratten bij
het verspreiden van de pest vervullen.
Leden, voorstanders van het lidmaatschap
van de communisten, zijt gij na het lezen van
dit artikel nog zo trots op Uw besluit? Het is
Uw phcljt, als gij het goed meent met de belangen van de Ex-Politieke Gevangenen en
met de nabestaanden van onze gevallenen,
op het Congres te Apeldoorn het genomen
besluit ongedaan te maken. Ik hoop U in dit
artikel daartoe te hebben aangespoord
N. H.(
Lid van de N.V.E.P.G.
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V
V

NIEUWE

ORDE

Volgens mededelingen van vluchtelingen uit de Baltische landen, past
de Russische bezettingsmacht in deze
landen op de bewoners de Sovjethuwelijkswet toe, waardoor de vrouwen van mannen, die naar het buitenland zijn gevlucht, gedwongen worden om te huwen met de Mongolen
of Russen, die in het land zijn gekomen en die dan de familienaam
van de vrouw aannemen.
— Aldus „kweekt" men de „nieuwe"
burgers van Estland, Letland en
Litauen.

Herinneringen
van een Joodse onderduiker

A.

WE WORDEN ONTDEKT.
j iep in de nacht gaan we naar onze woning.
*S Het meeste is gedorsen, de rest zal Bertus
morgen doen.
„Welterusten jongens. Bedankt."
„Maf ze, Zefat."
Direct, als we thuis zijn gaan we de kooi in
en spoedig slapen allen als ossen. Het werken
doet zijn invloed gelden.
Snel wijkt het licht voor de invallende duisternis. Snel, maar toch niet snel genoeg voor ons,
voor wie het donker zo'n vertrouwde makker is
geworden.
Vanmiddag, we schrijven 1 Dec. '42, zijn we uit
onze betrekkelijke rust gescheurd. Plotseling
kwam het over ons. We zaten genoegelijk bijeen,
plannen makend voor het komende St. Nicolaasfeest. Onze jongste, een meisje van 9 jaar, babbelde honderd uit, vol van het feest, dat juist
voor haar zo betekenisvol is In deze benauwende
tijd. Zelf ben ik aan het rijmen. Het loopt niet
erg best. Ik ga maar even voor de deur staan,
waarin een kiertje uitzicht geeft op de wijde
velden voor ons.
„Daar komt wat lui; het lijken wel controleurs
of politie."
Langzaam komen twee mannen naderbij, elk hok
binnengaand. Vliegensvlug nemen we onze maatregelen. Verduisteringsschotten, alles het werk
van een ogenblik. In angstige spanning wachten
we af. We zijn met negen mensen, vier vrouwen,
een kind en vier mannen. Twee van ons stellen
zich op aan de deur, de grendel stevig vasthoudend. Uitkijken kan niet meer geriskeerd worden.
We horen de stappen vlak voor ons. De angst
tekent zich af op ieders gelaat. — Zal dit moment
wellicht over ons leven beschikken ? Nu al, na pas
twee maanden duiken in het, door onze verzorger zo keurig bewoonbaar gemaakte kippenhokwoninkje!
„Hé, wonderlijk, op slot en alle andere hokken
open."
Heftig wordt er aan de deur gerammeld. We
staan scherp, goedkoop zullen ze ons niet krijgen. De langste van de twee gluurt door een
kiertje, ziet één onzer in de ogen. Hun blikken
ontmoeten elkaar. Even, een flits maar, genoeg
echter, om gezien te worden. De spanning wordt
benauwend. Nu lopen ze om ons hokje. Door
een gaatje in de verduisteringsschotten zie ik
hoe ze elkaar op de vage warmtetrilling boven
de schoorsteen wijzen. Ze spreken met elkaar.
We kunnen ze niet verstaan, doch ieder van
ons verwacht het ergste. Wellicht zullen ze versterking halen en ontkomen op klaarlichte dag
is onmogelijk. Dan, o wonder, verwijderen de
mannen zich. Onmiddellijk spring ik uit mijn
gebukte houding voor de deur. Vijftien meter
van ons blijven ze staan. Hun houding is een
bewijs, dat ze ons hebben gezien; ik kan er uit
opmaken, dat ze beraadslagen. Toch lopen ze
door, vier keer stilstaand en dan telkens kennelijk hun ontdekking besprekend. Het schijnt, dat
ze het er niet over eens zijn. Maar ze gaan.
Voor een moment dus is het gevaar bezworen.
Misschien krijgen we tijd, om te handelen.

egen Joodse onderduikers — vrouwen en mannen — bouwden zich met messen en spaden een schuilplaats midden in de uitgestrekte Valther
bossen in Drente, en zij deelden er maanden achtereen angst, zorg en kleine genoegens, die alleen in die tijd als genoegens werden beleefd.
Eén hunner stelde zijn dagelijkse belevenissen op schrift en gaf ons toestemming
tot publicatie in ons blad.
Wij bieden U hiernaast het vijfde vervolg van dit diep-menselijk verhaal, dat
in eenvoudige maar vaak ontroerende bewoordingen vertelt van de ellenden, waaraan onze Joodse landgenoten gedurende de
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar
dat ook spreekt van moed, kracht en vertrouwen in de toekomst.
■Ml ^^Ml^l ^"l^^^^^S

Een historisch verhaal

s

we wel verder. Als het maar even donker
werd; alles leeg halen hier en ginds in het
aardappelgat brengen."
Haridelendi maar rustig en zeker van zyn zaak,
zoals hij geweest is tot de laatste dag, dat we
hem zagen, geven we ons ook nu aan zijn leiding over. Als we alles hebben besproken,
vraagt een van ons:
„Alles goed, maar wat doe je zelf?"
„O, dat komt wel goed, ik red me wel." Hij
redt zich wel. Ons heeft hij altijd het eerst
bedacht. Zijn leven telde minder.
Tergend langzaam is het voldoende donker
geworden om te beginnen. We werken als
paarden. Ons woninkje, dat we ondanks het
x

primitieve, hebben lief gekregen, is binnen
een uur weer een kippenhok, een banale keet.
Hoeveel genoeglijke dagen en vooral avonden
hebben we er in doorgebracht. Rits, met een
ruk trek ik het electrische verklikkertje van
de wand, dat altijd het seintje gaf: aan-uitaan-uit, van Bertus' vrouw, dat er volk was
voor hem of onraad voor ons.
Anderen sjorren onze bedden in zakken. De
bedden, waarop we broederlijk en zusterlijk
naast elkaar, onze meestal lichte slaap hebben
geslapen. Och, wat zal ik er meer van zeggen.
Een buitenstaander zal zich geloof ik nimmer
kunnen indenken, hoe je kunt wennen aan een
bankje, stoeltje, of wat dan ook, in deze omstandigheden. Wat was het gezellig hier, als ze
kwamen 's avonds. Bertus, Jan en de anderen,
waar we mee in contact stonden. Hoogtepunten, nee lichtpunten in ons donker wereldje.
We vergeten het niet, wel? De ommegangetjes,
onder de besterde hemel, het moment van verademing, als je na een hele dag binnen, de
avondlucht met volle teugen inademde, of de
uurtjes, dat we samen knollen plukten voor
onze levende zuivelfabriek. We weten het nog,
hoe de geiten, vier in getal, 's avonds bij ons
binnen stapten, één voor één, om gemolken te
worden.
„Kom maar binnen aardig sikkie.
Stap maar in onze „salon".
Want wat melk van jou in 't blikkie
Is zo heerlijk zonder bon."
En als dan onze armen murw waren van het
karnen van de melk, die Bertus ons weer had
gebracht:
„Is die melk nu nog niet zuur?
Mens, ik karn nu al een uur.
Beide armen doen me pijn van 't stampen."

WIJ VERLATEN HET KIPPENHOK.
\\7e
zeggen weinig. Ieder is onder de inv
» druk. Het is ons bang te moede. Ruim
een half uur verstrijkt, tot een bekende klop
op de deur ons zegt, dat Bertus er is. Onze
Bertus, de man, die een vriend, broer en Vader voor ons is.
„Ja jongens, het lijkt niet best; ze zijn alle
kippenhokken doorgeweest en hebben o.a. jullie rogge en de wol voor het spinnen ontdekt."
„We moeten weg, vanavond nog en die partij
koper en alluminium, je weet wel, die in het
laatste hok zit, moet zo snel mogelijk in de
grond worden gewerkt, want als ze dat vinden, wacht ons de kogel."
„Weg, zeker waarheen?"
„Geeft niet, eerst maar in het bos, en dan zien

Een kopje
kamillethee
van onze oudste,
tante Griet, ..

Kn als we dan allemaal een beurt hadden gehad:
„Om de beurt
Wordt gekeurd.
Boter moet er zijn.
Met een plons
Komt een ons
Eindelijk te voorschijn."
En 's avonds:
„Mooi is het 's avonds op het knolleland
Al zak je tot je knieën in het zand.
Onder is het ak'lig donker,
Doch boven je het stergeflonker."
En als we dan een wagen vol hadden geplukt,
dat kopje kamillethee, dat onze oudste, tante
Griet, voor iedere kwaal ten beste gaf:
„Heb je hoofdpijn of misschien wat in de maag
Voel je je duizelig of anders ietwat traag,
Doe kamille in je thee
En je bent zo weer tevree.
Kamillethee, kamillethee
"
Dat glundere gezicht van tante Griet, als ik
zong:
„Tante Griet,
Vergeet ons niet,
Schenk ons kamille
Ook voor 't verdriet."
Vaak hebben we samen gezongen, alle liedjes,
onze stemmen dempend; te veel lawaai ging
niet. Ook al zaten we midden in het veld, je
kon nooit weten, ook hier kon de verrader wel
eens niet slapen.
-^^ og een keer lui, hopla," en met een
"*■*■ V schok laten we de inmiddels volgeladen
kar naar de opening van het aardappelgat
lopen. Zo, nu het hoognodige, zoals beddegoed
en enkele kleinigheden op de rug en dan, ja
dan een onbekende bestemming tegemoet.
Moeilijk te beschrijven, hoe je je voelt op zo'n
moment. Je angst wedijvert met je nervositeit.
Wij jongeren, wij moeten ons goed houden, temeer daar we zoveel ouderen in ons midden
hebben. Maar ja, dat lukt niet altijd. De juiste
gedachtengang van een ander te schetsen? Och,
ik geloof, dat je dat het best kunt doen door
je eigen stemming weer te geven. Je stemming, die o zo down is.
Meermalen heb ik in mijn gedachten een
parallel getrokken tussen ons, verschopten, en
een stuk vee. Immers, hoe vaak is het niet gebeurd dat je verplaatst moest worden, blindelings je vaak onbekende geleider volgde, van
markt tot stal, moe, maar gelukkig, dat je weer
haver rook. Je was een schaduw, je bestond
niet meer, en toch, wat waren we dankbaar
als we weer een nieuw tehuis hadden gevon"den, een tehuis, inderdaad, want in de meeste
gevallen waren we kind in huis, samenlevend,
wederzijds elkaar troostend bij razzia's of als
elders collega's werden gesnapt. Ik sprak van
verschopten, ja verdoemden, doch de liefde,
de inzet, die overal aan en voor ons, duikers,
werd gegeven, heeft gemaakt, dat we ons
voelden als mensen. Als mensen, die, mochten
ze het geluk hebben de bevrijding te halen,
doordrongen zijn van het goede weten, dat ze
een taak hebben te vervullen in een nieuwe
wereld, een taak, die zich het best laat omschrijven in één nobel woord: Naastenliefde.
NAAR EEN NIEUW VERBLIJF.
„ /\ Hes klaar? Oké, dan gaan we."
"•**• Eén inspecteert de straat, die we moeten
oversteken. Niets te zien. Uiterlijk rustig, maar
innerlijk bang voor het onzekere, gaan we over
het hard bevroren land, elke begaanbare weg
vermijdend. Het eerste eind lopen we langzaam,
voorzichtig onze voeten neerzettend. Dan, als
we de straat ver genoeg achter ons hebben,
zetten we er een flinke pas in. Niemand
spreekt, doordrongen van het gevaarlijke, wat
we moeten ondernemen.
Enkelen onder ons hebben het plan opgevat,
om naar een dorp te lopen op ongeveer 5 km.
afstand, waar een bekende kippenhouder ongeveer dezelfde kippenhokken heeft staan, als
het hokje, waarin we hier gewoond hadden.
De weg is lang, elk ritselend blaadje, schuifelend stukje wild in het bos wordt in je verbeelding een Mof of een NSB-er, die het op je
leven heeft voorzien.
De oudere vrouwen krijgen last van het verre
lopen. Beweging zijn ze ontwend. Doorzetten,
tot tenslotte zonder stoornis het doel wordt
bereikt. Twee van ons sluipen achter het huis,
trachten uit te vissen, wie binnen is. We horen hun kloppen.
„Ja, doe maar open, goed volk."
Dan zien we in een straal licht uit de opengaande deur, dat ze binnengaan. Nog zwijgen
we. In ons leeft dezelfde gedachte: „Zal het
lukken?" Vijf mensen moeten geplaatst worden.
Dit is het moeilijkste moment van al wat duiker is: vragen naar onderdak. Niet altijd durft
.men het aan. Het leven, het kostbare leven is
vaak de inzet van hem of haar, die ons onderdak verschaft. Nimmer dan ook zullen we het
een mens kwalijk nemen, die het niet aandurft. Niet ieder is in staat, een held te zijn.

T n groepjes staan we hij elkaar, onzichtbaar
* in de ons omringende duisternis.
„Het duurt lang," zegt één onzer.
„Dat is een goed teken; als ze niet durfden of
konden waren ze er al lang weer geweest."
„Och, dat zegt niets. Het kan ook zijn, dat er
voor gepleit moet worden."
Fluisterende stemmen zeggen ons, dat ze terug
komen.
„Hou je goed lui, het is zo voorbij", horen we
nog.
„En?" is ons aller vraag.
„Nee jongens, ze durven het niet riskeren. Terug."
Het beetje hoop dat ons bezielde, dooft. Wat
nu? Ja, er zit niets anders op, terug naar Bertus. We lopen dezelfde weg terug.
„Weg, een fiets!"
Onmiddellijk staan we in het bos. Even het
kraken van dood hout, dan is alles stil. Onwillekeurig hou je je adem in. Het licht komt
nader, tot vlak bij ons. Gelijk herkennen we
Jan, die onze jongste op de fiets heeft gehad.
„Laat er een weer terug gaan naar Bertus, en
de anderen naar het eerste vak in het bos". Ik
besluit om mee te gaan naar Bertus, die druk
bezig is om de resten uit het kippenhok te
verwijderen.
„Mis Bertus," zijn mijn eerste woorden.
„Ja jong, er zal wel niets anders opzitten dan
het bos. Tracht je een keet te bouwen. Morgen zullen we verder zien. In ieder geval ben
ik er om tien uur om jullie te helpen."
Moedeloos loop ik naar de anderen terug en
vertel hun Bertus' voorstel.
„Kop op lui, we zullen het wel rooien, in elk
geval zijn we nog niet in Mofse handen."
Met alle man sjouwen we ons beddegoed van
de weg in het bos.
Telkens lopen we mis, of scheuren of schaven
ons aan de dichtaaneenstaande dennenbomen.
Na een uur hebben we alles op een enigszins
open plek, naar ons begrip, midden in het bos
gesleept.
HELPT V ZELF, ZO HELPT U GOD.
J e meesten van ons zijn doodop, en krui■*—^ pen in het geïmproviseerde bed. Geen dak
boven je hoofd, geen kacheltje om je te verwarmen, geen licht, och, kortom niets van
alles, wat we, ook in onze primitieve omstandigheden, toch nog gewend waren. Enkel duisternis om en boven je. Een zwarte dreigende
hemel overkoepelt ons. Ik weet zeker, dat
menig gebed door die ondoordringbare donkerte wordt gezonden naar het licht, wat toch
daarboven moet zijn. Zal het verhoord worden? Onze bede om redding? Ik weet het niet,
maar ik moet denken aan het oude geuzenlied: „Helpt U zelf, zo helpt U God."
Het is geweldig koud, al geeft het bos rondom ons veel beschutting. Ik kan niet slapen en
ga eens polsen hoe het met mijn beide vrienden staat.
„Ben jij daar Ab? Hopeloos, hè?"
„Ja man, wat moeten we doen?" Ben die ons
hoort, komt bij ons.
„Morgen vroeg op tijd gaan we poolshoogte
nemen. Tanden op elkaar jongens, we moeten
er door."
De nacht verloopt. Uit de verte komt het blaffen van een hond, afgewisseld door het kraaien
van een haan. Het eerste vage licht schuchtert
door het bos. Iedereen is al op, gelukkig, dat
de dag in aantocht is.
Kletsnat is al ons beddegoed, kletsnat en huiverig zijn we zelf van de rijp, die dik op ons
ligt. Iemand probeert het spoor te vinden,
waarlangs we gisteravond zijn binnengegaan.
Hij komt hollend terug.
„We zijn maar vijftig meter van de weg. Vandaar kun je het beddegoed gemakkelijk zien."
Allen, oud en jong, pakken het zaakje bij elkaar, om het dieper in het bos te brengen. Als
dat gebeurd is, gaan we eerst de sporen verwijderen, die we hebben achtergelaten. Dat is
het begin van het werk, wat ons later, toen
we voldoende van de moeilijke camouflagekunst verstonden, zo menigmaal voor ontdekking heeft gevrijwaard. Ik weet zeker, dat,
als er ooit een gilde van camouflagelieden
mocht komen, wij direct de meestertitel zouden krijgen. De moffen, zeker, ze konden het,
maar toch, zonder pedant te zijn, we hebben
het óók geleerd.
Nu het meest zichtbare verwijderd is; bladeren op de bejopen plekken en zand op elk vers
afgeknapt takje, gaan we onze omgeving verkennen. Het blijkt ons, dat we omgeven zijn
door vier wegen. Eén parallel met het fietspad
en de grote weg, die van Emmen naar Valthe
binnendoor loopt en dan twee kleine brandwegen voor en achter ons.
Het loopt tegen zeven uur. Mensen gaan naar
hun werk. Duidelijk horen wij hun stemmen en
het ratelen van hun meestal oude vehikels.
We zien elkaar aan; telkens als er iemand
voorbij gaat. Hoe lang zal dat goed gaan?
Enfin, het „Ende dispereert niet" moet in ons
de boventoon voeren. We leven nog.
( Wordt vervolgd).

De Stichting is ook enig in haar soort, omdat ze het antwoord is op een belofte.
De belofte van zorg voor de nabestaanden
is in het verzet dikwijls geuit en steeds voorondersteld,
Hoe aan de belofte moest worden voldaan
en hoever de zorg zich zou uitstrekken, realiseerde men zich veelal niet ten volle, in de
uren van gevaar. Doch de belofte was er en
zij, die niet terugkeerden, konden heengaan
in de wetenschap, dat hun geliefden niet
alleen zouden staan.
Later zijn we gaan beseffen wat van ons
werd en nog wordt gevraagd. We gingei*
trachten dit te omschrijven. Nu we enkele
jaren verder zijn, blijkt wel dat de doelstelling juist gekozen is, want de noodzaak tot
wijziging is niet aanwezig. Artikel 2 van de
Statuten behoeven we hier niet letterlijk neer
te schrijven, de inhoud is algemeen bekend
onder onze medewerkers.
De formulering gaat uit van de gedachte,
die steeds de leidende gedachte is geweest!
dat de nabestaanden moeten kunnen blijven
voortleven in dezelfde omstandigheden als
waarin ze voorheen verkeerden. Nemen wc
dit als leidraad voor ons werk, dan houdt
het in, dat we die omstandigheden moeten
scheppen als ze er niet zijn. De uitkering
moet zo zijn, dat een terugvallen in een lager
maatschappelijk milieu wordt voorkomen. Bij
de opvoeding der kinderen kan extra hulp
nodig zijn om hen, bij gebleken geschiktheid
dezelfde opleiding te geven als ze bij in
leven zijn van de Vader zouden hebben gehad. Als er bijzondere moeilijkheden zijn
moet er met raad en daad hulp worden geboden. Komen we deze dingen na, dan is in
grote trekken aan de belofte voldaan.
Sommigen zeggen, dat we de plaats van de
achtergebleven man of vader moeten vervullen. Deze uitdrukking zal zeker goed bedoeld zijn, maar is in zijn consequentie een
onmogelijkheid. Ook overigens heb ik daartegen bezwaren. Er is geen rechtsgrond voor
aanwezig.
We trekken dan bevoegdheden aan ons, welke ons niet toekomen. Door het wegvallen
van de Vader, kwam mede de ouderlijke
macht te vervallen, die de ouders samen uitoefenden. Thans oefent de Moeder de voogdij uit en door ons met het uitoefenen van
gezag te belasten en de plaats van de man
te willen innemen, stellen we het gezin
onder voogdij.
Zie, dan gaat het mis. We mogen hulp verlenen, bijstand bieden; is de verhouding tot
het gezin goed, dan mogen we de vertrouwde raadgever zijn en laten ons daarbij, 20
nodig, voorlichten door medewerkers-deskundigen, maar met die plaats moeten we
dan ook tevreden zijn. Ik weet wel, dat men
niet bedoelt een gezin onder voogdij te
plaatsen, doch ik vrees, dat men in de praktijk teveel uit het oog zal verliezen, dat het
betrokken gezin een eenheid is, die wc niet
mogen aantasten.
Laat het gezin een zekere vrijheid om zich
zijn eigen sfeer te scheppen. Laat er echter
tevens een onderhouding van de vriendschap
zijn, zoals er was toen de man nog leefde.
Bovenal moet er bij ons vertrouwen zijn in
de gezinnen, dat zij zich er doorheen zullen
slaan en bij hen in de Stichting 1940-1945,
dat zij bij werkelijke moeilijkheden niet tevergeefs haar raad vragen.
UWf vervolgd)
Middelburg,
F. Huson.

Communisme en Godsdienst
"

Wanneer een land een pre-revolutionnair stadium bereikt — en zulk een
stadium was in Rusland ingetreden
tengevolge van de onbekwaamheid van het
Keizerlijk bestuur om het land aan te pas-,
sen aan de eisen van een moderne oorlog —
dan wordt de maatschappij wat men wel eens
noemt „kneedbaar". In zgn." statistische perioden kan men uit hetgeen gisteren gebeurde voorspellen, wat morgen zal zijn. In revolutionnaire perioden is dit uitgesloten. De
mensen schijnen op een kruispunt van wegen
te staan en niet te weten, welke richting zij
moeten inslaan. Deze richtingen worden dikwijls gepersonifieerd door groepen, partijen,
leiders en de beslissing van de mens komt af
te hangen van.het resultaat, dat de onderlinge wedijver tussen deze groepen oplevert.
Bij zulk een wedijver verzekeren twee factoren de overwinning. De eerste factor is de
zorg, dat de beloften van partij, groep of
leider zijn afgestemd op de ogenblikkelijke
behoeften van het voïkT De tweede factor
is de bekwaamheid en kunde tot leiding
geven. Indien deze twee factoren samengaan, is de zege veilig.
Er is echter nog een andere factor in revoluties, welke men zich verwonderlijk zelden realiseert. Wanneer een groep of partij
overheerst, dan is deze niet alleen in staat
om die punten van het program te verwezenlijken, die hem (haar) de macht in handen speelden, maar ook (geheel of ten dele)
die punten, welke niet aan de orde waren
ten tijde van de onderlinge strijd en wedijver. Aanvankelijk zal men hierbij gematigd
optreden en men zal zorg dragen, niet opvallend in conflict te komen met de gevestigde tradities, doch naarmate het nieuwe regiem
der revolutie zich consolideert, zal men deze
beperking en matiging geleidelijk laten varen
en zal men trachten de samenleving wederom
statisch te maken.
Deze analyse toont aan, dat de gemeenlijk
aangehangen theorie, dat ieder volk zijn bestuur en regeringsvorm heeft, waar het naar
verlangt, niet steeds opgaat. Als een volk
leeft onder een dictatuur, is dit meestal een
erfenis van een revolutionnaire periode, waarin het volk deze regeringsvorm wenste om
een uitweg te vinden uit de chaos. Is deze
periode voorbij, dan kan het volk zich echter
niet meer aan de greep van de dictatuur ontworstelen, hoe gaarne het dit ook zou willen.
Zulk een volk bezit dan zeker niet de regeringsvorm, die het zich wenst en het gevolg
zal zijn, dat de samenleving na enige jaren of
tientallen van jaren weer „kneedbaar" wordt.
Deze theorie verklaart ook de zege van het
communisme in Rusland. In 1917 was de
Russische samenleving in hoge mate kneedbaar en in de wedijver om de macht pronkten
de communisten met de meest in het oog
lopende slogans. Terwijl de liberale en gematigde socialisten leurden met abstracte dingen als democratie en internationale vrede,
concentreerden de communisten hun propaganda op vier punten
Ie. vrede, dat betekende het abrupt beëindigen- van de oorlog, welks doeleinden de massa nooit voldoende begrepen had;
tingezonden Mededeling^

Sanapirin
De kou- en pijnverdrijvende tablet
In buisjes van 40 en 75 et.

is onbegrijpe£ZL et ts
lijk, dat vele overtuigde anti-communisten — ze//s in de Westerse wereld —
zich somtijds laten misleiden door de
voorgewende Russische verzoeningspogingen ten opzichte van het godsdienstig leven.
In het kader van de geestelijke bestrijding van het communisme, biedt de redactie daarom — in een serie van drie
vervolgartikelen ~- plaats aan een interessante bijdrage van één harer medewerkers over: Communisme en Godsdienst.
In het bijzonder aan de hand van de
historische ontwikkeling gedurende de
laatste 25 jaren, toont de schrijver ons
aan, dat het communisme tot in zijn
diepste vezels atheïstisch is.

2e. land, het onmiddellijk vervullen van het
verlangen der boeren om de bezittingen der
grootgrondbezitters te verdelen;
3e. brood, dat betekende het onmiddellijk opheffen van de voedselcrisis in de grote
steden; en
4e. „alle macht aan de Sovjets", hetgeen de
uitroeiing zou betekenen van de bureaucratie,
medezeggenschap van het volk in het bestuur en de waarschijnlijke opheffing van belastingen en verplichte militaire dienst.
Noch de toekomstige dictatoriale structuur
van de staat, noch Lenin's idee van het leiderschap, noch de georganiseerde aanval op
alles wat godsdienst was, werd ooit in de propaganda vermeld. De anti-godsdienstige houding van de Sovjets werd door hun tegenstanders ook nooit als propagandamiddel gebruikt, omdat ook zij als partijen van een meer
of mindere atheïstische inslag waren.
Daarenboven kan men niet ontkennen, dat
de communisten efficiënte en bekwame leiders bezaten. De partij had zich ontwikkeld
volgens een schema, dat gebaseerd was op
onherroepelijke subordinatie aan de leider en
op het in de blinde aanvaarden der partijdoctrine. De leiders bezaten een opmerkelijke
gave om concrete toestanden precies te analyseren en om reële conclusies te trekken uit
hun veronderstellingen. En wat zij zelve niet
bezaten, vulden uitstekende organisatoren en
propagandisten aan.
De structuur der andere partijen was democratisch. Geen eenhoofdige leider, wiens invloed boven alle twijfel stond. En geen van
deze laatsten had dat intuïtieve begrip der
werkelijkheid, hetwelk zo opviel in Lenin.
De combinatie van deze factoren verklaart
de zege der communisten. Toen zij eenmaal aan de macht waren, begonnen zij gedeelten van hun program te verwezenlijken,
die in de loop van de machtstrijd waren doodgezwegen en waarvoor bijgevolg geen goedkeuring van het volk aanwezig was.
Zo lang hun maatregelen beperkt bleven tot
de onteigening van bezittingen, opgehoopt
door de hoogste klassen van de bedorven keizerlijke samenleving, ontstond er geen botsing
met de wensen van het volk.
Intussen werd de nieuwe orde geconsolideerd.
De periode van kneedbaarheid was tenslotte
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voorbij en Rusland kon vervormd worden
naar het schema van het Marxisme.
Dit strookte echter niet langer met de wensen van grote groepen uit het volk, doch dit
was voor het nieuwe regiem niet langer belangrijk.
Zo ziet men, dat een statische maatschappij
nu eenmaal genoegen moet nemen met een
regeringsvorm, die zij koos tijdens de voorafgaande crisis.
Gelijkluidende verklaringen zou men kunnen
geven voor een aantal gebeurtenissen, die
plaats grepen gedurende de fascistische en
nazistische revoluties respectievelijk in Italië
en Duitsland, doch dit ligt buiten het bestek
en de ons toegemeten plaatsruimte.
Men heeft in de loop der jaren gepoogd,
andere verklaringen voor het communistisch succes in Rusland te vinden, dan bovenstaande explicatie, die berust op werkelijke
en waarneembare faits et gestes.
Uiteraard zijn deze verklaringen gekunsteld.
Zo zijn er, die in het anti-godsdienstige fanatisme der so'vjets een soort gedaanteverwisseling zien van de ingewortelde vroomheid van
de Russische natie. Dit gezichtspunt zou ons
ertoe brengen, de overwinning van het communisme te zien als een rechtstreekse voortzetting der Russische geschiedenis, wat zij
zeker niet is.
Doch dit moet het einde zijn van dit artikel.
Laat het voldoende zijn te weten, dat het
communisme atheïstisch is tot in zijn meest
verborgen vezels, ondanks voorgewende verzoeningspogingen ten opzichte van het godsdienstig leven. De meedogenloos felle persecuties van vroeger en thans spreken een
taal, die niet mag en kan misverstaan worden.

Van der Waals
op 4 Mei in cassatie
EEN NIEUWE VERDEDIGER
Naar wij vernemen, zal de zaak tegen
de bekende V-Mann van Schreieder.
de Rotterdammer Anton van der Waals,
op 4 Mei behandeld worden voor de
bijzondere Raad van Cassatie te 's-Gravenhage. Van der Waals is ongeveer
een jaar geleden door het B.G. ter
dood veroordeeld.
Als verdediger zal niet meer optreden
mr. J. E. van der Starp, aangezien
deze advocaat (die kortelings van zich
deed spreken door de publicatie van
zijn verwarde, tegen de Engelse regering gerichte brochure) wegens misdragingen, die op een ander terrein
liggen, is geschorst.
Op verzoek van de familie is als verdediger van Van der Waals toegewezen de Amsterdamse advocaat mr.
G. Jonker. Intussen zijn de cassatiemiddelen reeds ingediend door mr. Van
der Starp. De tegenwoordige verdediger kan zich, indien wij juist zijn
ingelicht, met de inhoud daarvan niet
verenigen, zodat er wellicht alsnog een
verbetering en aangevulde indiening
zal plaats hebben.

in memoRiam

Jacobus Lambertus Hordijk (Co}

Hendrik Herman van den Brink <Paul)

Geboren 5 September 1920 te Utrecht.
Gefusilleerd 7 Januari 1945 te Limmen (N.-H.).
Metselaar.

Geboren: 9 Maart 1899 te 's-Gravenhage.
Overleden: 15 Januari 1945 te Vianen.
Veearts.
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r zyn mensen, die altijd wachten op een grote, vaag in de verte liggende taak,
^ ^.terwijl zij nimmer de plichten zien, die voor de hand liggen. Het zijn de mensen,
die wel een offer willen brengen als de te verwachten lof daarmede in overeenstemming is, maar die zich schuil houden zodra er van een werkelijk offer sprake
is. Zij voelden zich niet thuis in het verzet, want dat eiste enkel overgave, volledige
overgave van alles wat men bezat, zonder enige berekening.
Wat dit laatste betekende, hebben de twee mannen, wier sterven wij vandaag
gedenken, getoond, toen zij hun leven gaven voor de vrijheid van hun land, hun
gezin en voor allen, die dit lezen. Hun offer legt ons de plicht op om de vrijheid,
die wij uit hun machteloze handen ontvingen, te behoeden als een schat, van
hogere orde dan elk ander voorrecht, waarin wij ons heden ten dage mogen
verheugen.

V

^
In de lange rij van onze gevallen verzetshelden neemt ook Co
Hordijk een plaats der ere in.
Reeds enkele jaren voor de oorlog leerde ik hem op ander terrein kennen als een sportieve jonge kerel. Het verwonderde mij
in het geheel niet dat ik hem gedurende de oorlog in het verzetswerk weer ontmoette. Geruime tijd heeft Co zijn krachten
gegeven in het L.O. en O.D.-B.S. werk. In beide verzetsorganisaties heeft hij belangrijk werk verricht. Altijd stond hij klaar
als er een beroep op hem werd gedaan. Geen moeite was hem te
veel als het er om ging, de vijand afbreuk te doen. Met blijmoedig enthousiasme heeft hij zich aan het verzetswerk gegeven
totdat hij op 2 December 1944 als gevolg van verraad werd gearresteerd. Een onderduiker, die door ons werd verzorgd, sloeg
door na arrestatie door de Landwacht en was zelfs zo laf om
het huis van Co aan te wijzen. Als gevolg hiervan werd Co
diezelfde avond en ik de volgende dag gearresteerd.
Wij werden overgegeven aan de S.D. en ingesloten in de gevangenis op het Wolvenplein te Utrecht. Toen wij bij het Magazijn op ons gevangenispakje stonden te wachten, vertelde Co
mij dat er bij hem thuis een pistool was gevonden met munitie.
Vanaf dat moment wist ik dat de zaak voor Co verloren was.
Ik liet hem dit niet merken en sprak hem moed in.
ledere keer dat ik hem echter zag tijdens het luchten, merkte ik
dat zijn gezicht ernstiger en bezorgder stond. Hij heeft het
ongetwijfeld zelf aangevoeld, dat zijn zaak er niet mooi voorstond. In die tijd was het in het bezit hebben van een geladen
pistool reeds voldoende om zonder vorm van proces op de lijst
van de Todes-candidaten geplaatst te worden. De Duitsers
hadden immers mensen nodig om te dienen als slachtoffer bij
représailles.
Ik ben er van overtuigd, dat Co in de gevangenis zich reeds op
het ergste heeft voorbereid. Helaas heb ik in dé gevangenis
slechts zo nu en dan een enkekwoord met hem kunnen wisselen,
doch van zijn celgenoten heb ik later vernomen dat Co steeds
in zijn Bijbeltje las en dat hij veel bad.
Ik hoop dat hij, hierdoor gesterkt, de kracht heeft gevonden om
zijn laatste gang te maken. Begin Januari 1945 werd hij naar
Amsterdam vervoerd en op 7 Januari 1945 is hij op de provinciale weg nabij Limmen, tezamen met negen anderen, gefusilleerd bij wijze van représaille. Staande voor de lopen heeft ook Co
Hordijk met zijn jonge leven een deel betaald van de prijs voor
de vrijheid van ons volk. Het was deze vrijheid, die hem dwong
om zich actief in te zetten in dienst van het verzet en waarvoor
hij tenslotte, terwijl de vrijheid reeds gloorde in de verte, zijn
hartebloed gaf.
In eerbied en dankbaarheid gedenken wij het offer dat Co voor
ons vaderland heeft gebracht. Onze deernis gaat uit naar de
kleine familiekring waar hij zo node gemist wordt. Moge deze
kring de kracht ontvangen om steeds in berusting te aanvaarden
wat God beschikte.
BERT.

Hendrink Herman van den Brinf vestigde zich in 1922
als dierenarts in Vianen.
Hij stond buitengewoon hoog aangeschreven bij de boeren
in zijn praktijk, omdat hij voor ieder behulpzaam was, die
bij hem om raad en daad aanklopte.
Van den Brink was een zeer goed en buitengewoon hartelijk collega, behulpzaam voor iedereen. Bovendien een
goed vaderlander die mocht zeggen, wat we allen vaak
gedachtenloos hebben gezongen:
„Het Vaderlant ghetrouwe
Blijf ik tot in den doet."
Als illegaal werker van groot formaat deed hij alles wat
de Duitsers schade kon doen en wat zij verboden.
Hij spionneerde, hielp geallieerde piloten, werkte aan maatregelen om de brug in Vianen te behouden als de Duitsers
haar zouden willen vernietigen, werkte mede aan inbraken
in distributiekantoren, zorgde voor voedsel voor illegale
werkers, hielp op alle mogelijke manieren onderduikers en
wist altijd een ieder, die in moeilijkheden was gekomen, te
helpen, waarbij hij zelf abnormaal groot risico liep en veelal
met eigen middelen bijsprong.
Hier toonde hij wat hij voor zijn vrienden was: alles wat
een mens, die de hoogste eisen aan zichzelf stelt, kon zijn.'
Hij had zich voorgenomen zich onder geen voorwaarde te
laten „uitknijpen" als de vijand hem te pakken zou krijgen. Liever wilde hij zijn leven laten dan dat hij het risico
zou lopen om bij de Duitse martelingen over anderen iets
los te laten en hen zo in gevaar te brengen.
Toen hij dan ook gearresteerd werd en op 15 Januari 1945
in de pastorie te Vianen werd overgebracht, waagde hij
alles op alles, omdat hij de Duitsers niet levend in handen
wilde vallen. Hij schopte zijn laarzen uit, waarvan hij vroeger had verteld, dat hij in dergelijke omstandigheden daar
niet snel genoeg mee zou zijn, sprong de Duitse wacht
voorbij en vluchtte tot een Duitse kogel hem in het hoofd
trof en een eind aan zijn leven maakte. Op enige meters na
had hij een hoek bereikt, die hem enige kans op redding
zou hebben gegeven.
Aan Van den Brink de dank van zijn vrienden voor zijn
onvergetelijke vriendschap en van alle Nederlanders voor
de wijze, waarop hij in de strijd voor het vaderland op de
bres heeft gestaan, op de meest eervolle wijze viel en een
lichtend voorbeeld voor ons allen was.
Een plechtig eresaluut voor hem, die zich opofferde. Wij
voelen de waarheid van het oude Bijbelwoord: „Niemand
heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette
voor zijn vrienden".
Daarom is hij een der grootsten onder onze groten.

* De beste jaren van ons leven *
(vervoig hoofdartikel)

onmiskenbare schuld van de film. In het verslag, dat de N.R.C, van dit congres gaf, was niet
te lezen wat men verstond onder het begrip
„film" en zouden we kunnen aannemen, dat
hier onder „de film" wordt verstaan, zoals deze
zich in zijn ontwikkelingsgang heeft leren kennen. De filmproductie wordt geheel geleid volgens het systeem van vraag en aanbod, waarbij
de smaak van het publiek de toon aangeeft en
doorslaggevend is. Hier wordt dus schoonheid
als winstbejag bedreven in een tijd 'waar realisme en super-realisme „modern" heten te zijn.
Wie bekend is met de maatstaven van de filmkeuringscommissie, die bepaalt of Uw zoon of
mijn dochter, volgens een bepaalde leeftijd, naar
een film kan gaan, zal onmiddellijk inzien,
dat deze filmkeuring zeer ontoereikend is.
Is er nog iemand, die gelooft door het kwade
te laten zien, het goede te bewerkstelligen? Het
moet toch wel tot nadenken stemmen, dat er
een Rooms-Katholieke filmkeuring en een
Christelijke Film-Actie bestaan.
'

*

In zoverre is dit filmcongres onvruchtbaar gebleken, dat het de onmiskenbare schuld yan
de bekende moderne speelfilm niet heeft kunnen ontdekken en vervult dit congres in onze
ontredderde wereld geen functie van sociale
strekking, behoudens deze conclusie: „men zal
alleen op moeten passen, dat men geen surrogaat-werkeilijkheid tevens aanvaardt." Vergelijken we hiermede de verklaring in het krantenverslag dat,
ten eerste: de schuld van de film aan bederf
van de jeugd niet was komen vast
te staan, en
ten tweede: het bestaan van zulk een zedenbederf van stellig riiet onbevoegde zijde werd oetwist,
dan heeft slechts de eerstgenoemde conclusie de
twijfelachtige waarde van een gemoedelijke
waarschuwing, waarvoor een congres van professoren niet nodig ware geweest.
DE WEG TERUG.
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oor ouders en opvoeders is het in deze tijd
uitermate moeilijk de juiste houding te be-

waren en de goede mening te vinden in een
wereld waar éénmaal gevonden waarheden
gemakkelijk devalueren, en is een wetenschap,
die objectief genoemd wordt, maar niet door
het geloof gedragen wordt, een gedoofd baken
in de woelige zee.
De oplossing van de hedendaagse problemen
van de opgroeiende jeugd ligt in de eerste
plaats in de levensopvatting van de oudere
generatie, die alleen de weg terug kan wijzen
door deze zelf te gaan. Deze weg is die, welke
leidt naar de eenvoud en waarheid van het
leven. Deze weg wordt gevonden door die mensen, welke niet betekenisvol glimlachen wanneer het woord „liefde" verklinkt, maar die dit
woord in zijn wijdste strekking met hart en
verstand'begrijpen. De glimlach van de anderen
is verkregen na het geamuseerde aanschouwen
van de kunstproducten van Hollywood, waar
het huwelijk reeds tientallen jaren het dankbaar voorwerp is van een monster-kapitalisme,
dat zijn weerga in de geschiedenis van de mens
niet vindt.
A. G. CORBETH Jr.

ADVERTENTIE-RUBRIEK

FAAM

*

FAAM

Pepermunt
■■■■■■•■•■■■■■*■■•». B vrTiWn^fl -•
• ■■■■■■■•■■■■•■■■■■■. VMM&^I^^JB.

IK

OOPT BIJ ONZE

ADVERTEERDERS I

I A. A. LIGTERINK's
BOUWBEDRIJF

L

*
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Fabriek te Leeuwarden

Sapapjrfa keetd dê gm!L
Wl« hslpl oud-illegalewerkei met goede leierenties aan betrekking. Goed
chauffeur-huisknecht. Genegen alle voork werkz te
verrichten Leeft. 44 ]., man,
vrouw met dochter van 21 ).
Ook genegen als portier of
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a/h bureau v/d blad.
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Laat op Uw rijwiel een
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Levering geschiedt via den erkenden groothandel
aan gevestigde rijwielhandelaren.
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Spreken en schrijven in
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schrifielijke methode, vlot
en praciisch. Zendt voor
kosteloze toezending van
prospectus Uw naam en
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„Zwerver" aan;
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OPEN BRIEF
Wie de illegale „Mededelingen" der
LO. — een wekelijks orgaan voor de
meer dan
10.000 medewerkers,
samengesteld door het Centraal Bureau —
naleest, zal omstreeks najaar 1944 een opmerking aantreffen, waarin het plan ter
sprake komt om na de bevrijding een blaadje
(vooral een blaadje) uit te geven.
Dit plan is een feit geworden. Na enige tijd
onder de naam „Mededelingen" aan de medewerkers van LO. en LKP. gezonden te zijn,
nèm het blaadje, dat toen door de grote
vraag reeds een blad geworden was, de naam
van de initiatiefnemer der organisatie „De
Zwerver" aan.
De ontwikkeling van zaken na de bevrijding
toonde ons overduidelijk de noodzaak van
dit blad aan. De taak was veelomvattend.
Zuivering en berechting waren in volle gang
en „De Zwerver" kon in algemene zin en in
concrete gevallen invloed ten goede uitoefenen op de gang van zaken. Dit was intussenv
slechts één zijde van zijn taak. Belangrijker
nog was de publieke steun, aan de zaak der
illegale werkers zelve te geven en in het bijzonder de aandacht, die ,,De Zwerver" kon
besteden aan de opbouw van de Stichting
1940-1945 en aan de verbreiding van de
Stichtingsdoeleinden.
In meer algemene zin stelde de redactie zich
tot taak de vriendschapsbanden tussen de
medewerkers van voorheen te versterken en
verder het Nederlandse publiek en in het bijzonder de jeugd op de hoogte te stellen van
de aard en de reden van het verzet, opdat ons
volk niet zou vergeten, tot welke prijs het
zijn vrijheid verkregen had, opdat de jeugd
zou leren verstaan, dat het leven het volgen
van een roeping en het staan voor een overtuiging is, en dat dit offers kan vragen, die
,men blijmoedig moet brengen.'
Ook heeft „De Zwerver" het zich tot een eer
gerekend de gevallen medewerkers te herdenken in het blad.
„De Zwerver" heeft geen pluim op de hoed
van het verzet willen steken. Te goed wisten
wij, dat God in die bange jaren mensen gereed gemaakt had voor de strijd, mensen, die
als 't aan henzelf lag, soms wel graag wilden
deserteren; ja, dat Hij ook mannen en
vrouwen geestelijk bereid maakte om het
offer van hun leven te brengen.
Bijzonder belangrijk vond de redactie het
vraagstuk van de taak der illegaliteit na de
bevrijding. Op dat punt was reeds in de bezettingstijd bij de LO. en de LKP. een gevestigde mening, een mening, die ook in de
Grote Advies Commissie der illegaliteit na
„DE ZWERVER"
Prins Hendrikkade 152
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de bevrijding teruggevonden werd. De taak
der illegaliteit na de bevrijding was een aflopende; zij was van tijdelijke aard. Een
machtsfactor in ons volk te worden, lag de
leidende kringen der illegaliteit verre. Veeleer
zag men de noodzaak in, de illegale werkers
aan te sporen, hun taak in ons volk als medeburgers op zich te nemen, om zo de winst der
bezettingsjaren effectief te maken. In die
geest heeft „De Zwerver" zijn lezers steeds
willen voorlichten.
Toen het samengaan met het blad „De Vrije
Stem" van de GOIWN. in 1947 een feit
werd, bestond over de taak van „De Zwerver ' overeenstemming tussen de GOIWN.
en de LO.-LKP.-Stichting.
♦
Is men nu die taak aan de hand van het
bovenstaande nog eens onder de loupe
neemt, is het duidelijk, dat ook „De Zwerver" zelf slechts een voorbijgaande plaats in
ons volksleven kon hebben. Wij zouden onwaarachtig zijn, indien wë niet bekenden, dat
bij ons allen van tijd tot tijd de gedachte is
opgekomen, of „De Zwerver" geen duurzame taak zou kunnen krijgen.,Maar op de
achtergrond is steeds de overtuiging blijven
bestaan, die reeds in 1945 bij ons leefde, dat
het karakter van afwikkeling, dat de verzetsorganen kenmerkte, ook „De Zwerver" betrof; dat op een goede dag „De Zwerver"
zou moeten ophouden te bestaan. De keuze
van die dag was vrij ruim, maar in het algemeen dachten wij daarbij aan het tijdstip,
waarop zuivering en berechting ten einde, of
practisch ten einde zouden zijn; de dag,
waarop de Stichting 1940-1945 een gevestigde organisatie zou zijn; de tijd, waarin het
niet meer nodig zou zijn, begrijpelijke, maar
gevaarlijke neigingen van sommige onzer
vrienden uit de bezettingstijd met betrekking
tot een machtsvorming der oud-illegale werkers tegen te gaan; de dag, waarop het gedenkboek der LO. en LKP. een feit zou zijn
en in de huiskamer de rol van „De Zwerver"
op het punt van de geschiedbeschrijving en
de herdenking zou kunnen overnemen.
*
|ie dag is nog niet aangebroken, maar hij
is door de LO.-LKP.-Stichting en de
GOIWN. wel vastgelegd in de toekomst.
Het eind van dit jaar zal „De Zwerver" ophouden te bestaan.
Daarbij is gelet op de ontwikkeling van de
speciale problemen, waarover „De Zwerver"
zich verplicht achtte, van voorlichting te dienen. De afloop dier'problemen zou de redactie, indien zij actueel wilde blijven, op andere
terreinen brengen en dit zou niet stroken met
het karakter van „De Zwerver". Zou de
redactie zich anderzijds houden aan de oor-
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spronkelijke opzet, dan is te verwachten, dat
na verloop van tijd het aantal abonné's zou
dalen tot een niveau, waarbij een sluitende
begroting niet meer mogelijk is.
Deze overwegingen hebben onder de gegeven omstandigheden tot het besluit van de
LO.-LKP.-Stichting en de GOIWN. genoopt.
Vooruitlopend op de uitvoering van dit besluit en afgestemd op de verwachting, dat
onze taak bij de voortduur sterker ingekrompen zal worden, is tevens besloten, vanaf 1
Mei a.s. „De Zwerver" om de veertien dagen
te laten verschijnen. Dit geeft ons tevens een
waarborg, dat niet reeds in de loop van dit
jaar door een onvoorziene afname van het
aantal abonné's de financiële positie van het
blad ongunstig zou worden. Deze maatregel
geeft ons een besparing, die voldoende waarborgen biedt. (De abonné's zullen vanzelfsprekend naar evenredigheid een korting op
de abonnementsprijs krijgen - zie pag. 2.)
Dat deze besluiten ons zwaar gevallen zijn,
zal men begrijpen. Dat wat goed en vertrouwd is, zegt men niet gaarne vaarwel. En
in het bijzonder niet, indien — zoals we verwachten — nog meer dan 10.000 abonné's
tot de dag van opheffing getrouw zullen zijn
gebleven. Al die overwegingen zijn talloze
malen ook in onze kring in de discussie betrokken, maar de slotsom was toch steeds,
dat de argumenten, die tot opheffing noopten, de doorslag gaven.

TLJTet groot genoegen en met voldoende stof
■"- •''- voor copie zullen we dit jaar „De Zwervef'-stijl in stand houden en de inhoud minstens handhaven op het peil, dat de lezers gewend zijn. Op dit punt behoeft niemanefzich
bezorgd te maken. Wij zijn verknocht aan
„De Zwerver" en zo zwaar als het afscheid
ons zal vallen, zo enthousiast zullen we dit
laatste jaar de kolommen vullen. „De Zwerver" zal niet als een nachtkaars uitgaan. En
op goede gronden verwachten wij van onze
lezers, dat zij tot het laatste nummer de bemanning van ons „Zwerverschip" zullen blijven vormen. Ja, wij vertrouwen zelfs, dat zij,
die om de een of andere reden meenden, in
de loop van dit jaar te moeten bedanken, gelet op onze besluiten, op die mening zullen
terugkomen.
Als er weemoed zal zijn om het afscheid, laat
het dan toch in een geest van herinnering zijn
en blijven aan een blad, dat van het eerste
tot het laatste nummer zijn roeping volgde,
zijn lezers voldoening schonk en zijn herkomst getrouw was.
De Int. Prov. Raad der GOIWN.
Het Dag. Best. der LO.-LKP.-Stichting.

JVlOCiiijkhcdcIl bij de opsporing van vermiste personen
Zoals veel lezers bekend zal zijn, is ingediend het ontwerp van wet inzake
voorzieningen betreffende het opmaken
van akten van vermisten. De bedoeling van
deze wet is rechtszekerheid te scheppen t.a.v.
het overlijden van gedurende de oorlog
omgekomen personen, zulks i.v.m. huwelijken,
erfrechtkwesties enz. van nabestaanden. Het
is te verstaan, dat deze wet noodzakelijk is
en allerwege toejuiching ontmoet.
Een andere zaak is deze — en daar draait
het in bovengenoemde brief om —■;
Voor dat het overlijden bij authentieke akte
rec/zfszekerheid verkrijgt, moet er zekerheid
betreffende dat overlijden bestaan. Dat is
tamelijk duidelijk. Wanneer iets, dat niet
waar is, waar wordt verklaard en bovendien
nog rechts wordt gesanctionneerd, dan
spruit daar nu of later onrecht uit voort.
Omdat een authentieke akte volledige bewijskracht heeft, wordter ook voor gewaakt, dat
datgene wat er in wordt opgenomen, waar en
zeker is en wordt in art. 227 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld, ieder
die willens en wetens een valse opgave doet.
En het is wel duidelijk dat, waar in het ge-

DE BETALING VAN HET
ABONNEMENTSGELD

BELANGRIJK ! I
Na kennisname van het hoofdartikel
in dit nummer, zal het duidelijk zijn,
dat er ook administratief een regeling
is getroffen voor de betaling van het
laatste abonnementsgeld.
Wij zijn er in geslaagd, een oplossing
te vinden, die enerzijds de administratieve afwikkeling vereenvoudigt en
anderzijds aan onze abonné's het gemak verschaft, dat zij met nog slechts
één betaling aan hun verplichtingen
kunnen voldoen.
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Er verschijnen dit jaar na 1 April
nog 23 nummers, waarvan 1 nummer
een dubbel exemplaar voor de Kerstdagen is. Dit Kerstnummer is dan
tevens het laatste nummer, dat wordt
uitgegeven.
Het abonnementsgeld is verlaagd overeenkomstig het aantal exemplaren dat
men minder ontvangt.
Dit betekent, dat de volgende wijzigingen van de abonnementsprijs van
kracht worden:
a. De normale abonnementen
m Nederland en de zeep o s t-abonnementen voor I nd o n e s i ë worden verlaagd van
f 4,50 tot f 3,—.
b. De buitenlandse abonnementen van f 6,—. tot f 4,—.
c. Deluchtpost-abonnementen
van f 13,50 tot f 9,—
Door de betaling van deze bedragen
verzekert men zich dus de toezending van alle nog verschijnende
exemplaren.
Deze bedragen kunnen tot 15 April
a.s. per giro (No. 109588), per postwissel of anderszins worden voldaan. Indien de betaling op dat tijdstip niet
heeft plaats gehad, dan wordt daarna
een kwitantie aangeboden.
N.B. Ter geruststelling van hen,
die reeds vooruit hun abonnementsgeld van 1949 — of zelfs in sommige gevallen verder — hebben betaald, zij vermeld, dat het teveel
betaalde t.g.t. zal wprden gerestitueerd.
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Dy schrijven van 17 Februari j.l.
J-J heeft de Ned. Vereniging van
Ex-Politieke Gevangenen (uit de
bezettingstijd),
welke
vereniging
zich in de eerste plaats ten doel stelt
de belangen van de slachtoffers van
verzet en politieke gevangenschap
en van de nagelaten betrekkingen te
behartigen, zich met een brief
tot verschillende ministers gewend.
De redactie van „De Zwerver" heeft
gemeend, aan dit schrijven enige
aandacht te moeten schenken in ons
blad.

val van de vermiste personen zulk een enorm
aantal akten van overlijden zal worden opgemaakt, dat overlijden van te voren vast dient
te staan, zal de wet niet volledig haar doel
voorbij schieten en in plaats van orde, chaos
scheppen. Zou toch bij het inschrijven der
akten enige lichtvaardigheid worden betracht,
dan kan men er reeds van te voren van overtuigd zijn, dat straks benadeelde of vermeend
benadeelde partijen, een deel der Nederlandse
bevolking in eindeloze procedures zullen
wikkelen. Hier komt nog bij, dat — terecht —
met de overlijdensakte de opsporingswerkzaamheden zullen zijn afgesloten. Mocht nu
later blijken, b.v. bij het aanhangig maken
van een geschil, dat inderdaad de inschrijving van overlijden destijds te lichtvaardig
is geschied, dan is het zeer de vraag of verdere opsporing nog mogelijk zal zijn.
In dit licht stelt de brief van de N.V.E.P.G.
ons wel voor enige vragen. In de eerste
plaats valt het wel op, dat met niet al te veel
waardering wordt gesproken over het informatiebureau van het Ned. Rode Kruis. Moet
werkelijk worden aangenomen dat thans, na
bijna vier jaren werken van dit bureau, nog
niet alle daar aanwezige gegevens zijn bewerkt? 't Is haast niet te geloven! Indien dit
zo is, dan kunnen inderdaad bepaalde statistische publicaties van dit buerau worden gewantrouwd. En evenzeer aarzelen wij dan
ook te geloven dat, zoals het bureau meldt,
gemiddeld per week 2000 overlijdensakten
zullen kunnen worden opgemaakt. De brief
van de N.V.E.P.G. zegt hiervan:
„Hoogstens zal dit gedurende een vrij korte
periode mogelijk zijn voor die, meer in het
bijzonder Joodse groepsgevallen, zoals deze
bijvoorbeeld behandeld werden door de
Joodse afdeling van het voormalige Afwikkelingsbureau Concentratiekampen voor Sobibor en later door de afd. J van het informatiebureau van het Ned. Rode Kruis voor
de eerste twee jaren van Auschwitz."
Doch ook deze groepsgevallen acht de
N.V.E.P.G. bij lange na nog niet afgehandeld. De na 1940 bij de opsporing gerezen
moeilijkheden worden geacht een gevolg te
zijn van onvoldoende internationale coördinatie en voorts van het feit, dat te weinig de
opsporing in handen was gelegd van deskundige en verantwoordelijke' regeringsambtenaren.
Gunstig laat de brief zich uit over de
in 1947 opgerichte Nederlandse Missie tot
opsporing van vermiste personen, welke de
opsporing met energie heeft aangevat met in
betrekkelijk korte tijd verrassende resultaten.
Het mag dan ook wel bevreemdend worden
genoemd, dat over opheffing van deze dienst
wordt gesproken. De N.V.E.P.G. acht ze
voor de opsporing in de huidige situatie
fataal.
Tenslotte wordt aangedrongen de thans bestaande opsporingsdiensten samen te vatten
tot één regeringsdienst.

Wij zijn de laatste jaren zo langzamerhand wel aan veel gewend geraakt.
Maar het wil er bij ons voorshands niet in,
dat men terzake van het werk der opsporing
van vermiste personen zou overgaan tot opheffing der Missie, wier werkzaamheden zo
menigmaal met succes werden bekroond.
We weten allen, dat dit werk nog niet voleindigd is; we weten ook, dat het offers
vraagt. Maar dan offers, die niet te vergelijken zijn met het offer, dat werd gebracht
door hen, die hun leven gaven.
Daarom is de verdere opsporing van vermiste
personen een zaak van plicht voor ons volk.
v
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Statistieken liegen niet.
Vele jaren geleden hebben wij ons
vermaakt met de berekening van de
man die ging natellen hoeveel dagen
hij per jaar eigenlijk werkte. Van de
vierentwintig uren wilde hij acht uur
slapen en zich eveneens acht uren
ontspannen. Dat waren bij elkaar 243
etmalen, zodat er in een jaar nog 122
etmalen voor arbeid beschikbaar bleven.
Daar gingen echter 52 Zondagen, twee
Kerst-, twee Paas- en twee Pinksterdagen af. Rest 64 etmalen. Trek daarvan nog de 52 vrije Zaterdagmiddagen
af en de drie weken vacantie, waarop
ieder die zich uitslooft toch wel rechten
mag doen gelden, dan blijven er nog 17
dagen over. Voor het heen-en-weer
trekken van en naar het werk mag
gemiddeld zeker één uur worden gerekend, zodat over een heel jaar 16
dagen kunnen worden afgetrokken.
Blijft over 1 dag. En die dag, zei de
steller van het verhaal, die dag valt
juist op mijn verjaardag en dan werk
ik niet.
En nu blijkt in 1948 een Britse ondernemer de Marshall-statistieken te hebben bestudeerd en hij komt tot de ontstellende ontdekking dat door de
dwangbuizen, waarin het Britse economische leven is geperst het vrije ondernemerdom bijna tot op de laatste draad
is doorgeschroeid.
„Wat de Marshall-deskundigen ook
mogen becijferen, mijn gegevens zijn
juister", zo schrijft hij aan een vriend.
„Reken maar uit: de bevolking van het
Verenigd Koninkrijk bedraagt 46 millioen. Daarvan zijn 28 millioen onder
de 18 jaar of boven de 63 jaar, zodat
er 18 millioen overblijven. Daarvan
werken er minstens 9 millioen in staatsbedrijven, 2 millioen in of voor het
leger, 6,8 millioen zijn als ambtenaar
werkzaam bij de administratie van de
genationaliseerde bedrijven, bij de staat,
de provincies en de gemeenten. Wat
blijft er nu over? Niet meer dan een
schamele 200.000. Maar daarvan zijn
er 126.000 in hospitalen, krankzinnigengestichten, in de pools en de windhondenrennen. Van de overblijvende 74.000
zijn er 62.000 leeglopers, zwarte handelaren en andere economische parasieten,
die niet willen werken. Blijven er
12.000 over, waarvan er echter, blijkens
de statistieken 11.998 in de gevangenissen zitten. Zodat wij dus met z'n
tweeën overblijven. En nu moet ik je
eerlijk zeggen, dat het tijd wordt, dat
jij ook eens gaat aanpakken, want ik
ben het volkomen beu in m'n eentje het
particulier initiatief draaiende te houden".
HANEPOOT.
Uit: Nw. Nederland)
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De ontwikkeling der gebeurtenissen rondom het probleem Indië, krijgt de laatste
tijd zeer ernstige aspecten. Naar ons gevoelen ziet men dit thans vrijwel
allerwege in Nederland in. Men kan die zorgwekkende ontwikkeling toetsen aan
de toenemende guerillastrijd. de verandering van het moreel onzer troepen, de zich
ten ongunste van ons wijzigende houding der federale leiders, het langzaam weer
boven water komen der republiek en onze terugtochtsgevechten in de Veiligheids'
raad.
Dit alles hangt ten nauwste met elkaar samen en is het gecombineerde resultaat van
vier jaren tasten naar een goede weg, zonder dat men daarbij een definitieve keuze
maakte tussen twee onverzoenbare standpunten, in 't kort geformuleerd als: „Weg
met Soêkarno" en „Leve Soekarno". De rol, die Engeland aanvankelijk en de
Veiligheidsraad daarna — vooral Australië en Amerika — in dit alles speelden,
beïnvloedde de toestand in ongunstige zin, maar beheerste het vraagstuk niet.
Beslissend was onze houding ten overstaan van de republiek.

m

eeds lang geleden hebben wij op
ernstige voortekenen gewezen en
gewaarschuwd voor een geblind' doekt optimisme, voor een negatie
van de consequenties van de gang van zaken.
Dat vooruitzien was niet zo moeilijk. Wij
waren deze jaren als een ezel tussen twee
hooibergen en omdat we ze beide wensten,
bereikten we ze geen van beide. De keuze
was: Afrekenen met de republiek van Soekarno c.s. en herstel van het gezag in Indië,
of erkenning van deze republiek in volle
rechten. Ons hart heeft, om allerlei redenen,
gebalanceerd tussen deze twee posities.
Over het algemeen was 't zo, dat we begonnen met flink te zijn (niet praten met Soekarno; de republiek een les geven; Djokja
bezetten, de republiek opruimen en Soekarno
van het menu) en al gaande milder werden
en concessies deden, tot de toestand onhoudbaar werd, waarna we weer flink werden.
Ogenschijnlijk bracht deze gang van zaken
in grote lijnen een verbetering mee. In feite
verergerde de toestand echter voortdurend.
Het ontbreken van duidelijkheid met betrekking tot de republiek en de toenemende inmenging van de Veiligheidsraad, maakten
Soekarno bij alle schijnbare nederlagen sterker. De kansen, die hij zichzelf door wanbeheer in Djokja niet kon scheppen, kreeg hij
nu dank zij onze aarzeling thuisbezorgd door
de Veiligheidsraad. Deze slimme oosterling
heeft verstaan, wat hij kon winnen bij onze
onduidelijkheid en onbeslistheid, bij ons laveren tussen twee contrasterende standpunten. Met grote bekwaamheid heeft hij concessie op concessie afgedwongen, daarbij
iedere mogelijkheid om in het internationale
vlak terecht te komen, uitbuitend.
De hoofdlijn is deze: Soekarno, die (zonder
wapens en macht, maar met intelligentie)
Nederland op de knieën dwingt, de federale
leiders aan zijn zijde manoeuvreert en de
Veiligheidsraad als een schild tussen zich en
ons weet op te heffen.
Dat we de vruchten der tweeslachtigheid
plukken, hebben we de afgelopen maanden
in het bijzonder kunnen ervaren. In December trok ons leger, de Veiligheidsraad en zijn
C.G.D. negerend, naar Djokja ten einde in
de republiek het wettig gezag te herstellen
en Soekarno c.s. aan de kant te zetten. De
Ingezonden Mededeling.'

^aiTfspii-iia bevrijdt
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Koker a 50 tabletten 75 cent in allé weivoorziene Apotheken en Drogisteiijen

actie slaagde uitmuntend.
Welnu, twee
maanden later zijn we zover, dat we de Veiligheidsraad en zijn commissie (die thans uitgebreider opdrachten heeft) te hulp roepen
om de zaken te regelen, dat Soekarno weer
op het toneel verschijnt en de pas markeert,
dat de federalen hem bijvallen. Nog is de
republiek niet hersteld, maar dat staat onder
deze omstandigheden automatisch op het
programma.
Toegegeven, dat de reactie van de Veiligheidsraad op de tweede actie een zware, niet
voorziene pil voor ons was, maar die is dan
nu toch langzamerhand ingeslikt en daarmee
zijn we in politieke zin aan het eind van ons
latijn. We zijn in de slotfase van het Indische
probleem en we zijn daarbij, ondanks het
succes der tweede actie, in de slechtste positie, die men zich denken kan; zij, die tot
nu toe in Indië aan onze zijde stonden, staan
thans aan de andere kant of zijn onderweg
daarheen "De gelaten Soekarno beheerst het
veld.
De zekerheid, dat de Veiligheidsraad volhoudt, dat de republiek boven water
komt, dat de federalen omvallen en dat Nederland nog steeds niet weet welke hooiberg
't zal zijn, heeft de guerillastrijders een enorme stimulans en heeft onze troepen een enorme morele knauw gegeven; zij voelen het
einde naderen. En dat is het militaire aspect
van dit ogenblik.
Het schijnt, als men een serie brieven van
militairen, opgenomen in V.N. en ,,De
Groene" leest, zo te zijn, dat onze troepen
zeer ruw en meedogenloos en soms zelfs
uitermate wreed optreden.
Wij willen van die brieven iets zeggen.
Ze zijn alle anoniem. Deze lafheid — die één
schrijver zelfs erkent — decimeert de waarde der brieven. De anonimiteit heft de persoonlijke verantwoordelijkheid op en de
schrijver kan dan overdrijven zoveel als hij
wil. Wie ernstige bezwaren heeft tegen de
gang van zaken, moet zijn bezwaren langs
de ordelijke, militaire weg lanceren en alle
risico's, eraan verbonden voor zichzelf, durven dragen. Dat toont karakter.
In de brieven wordt herhaaldelijk een vergelijking gemaakt met het optreden der Duitsers in ons land en onze troepen komen er
dan ongunstig af. Afgezien van het feit, dat
de Duitsers ten onrechte hier waren en onze
troepen terecht in Indië, wat de schrijvers
negeren, vergeten ze met name, dat de guerilla's onze troepen belagen en in sluipmoorden uitmunten. Het Nederlands verzet deed
(Vervolg op pag 8)

We ontlenen aan hef Nederlands
Juristenblad van 5 Maart j.l. het
onderstaand artikel met het daarbij geplaatste commentaar van de redactie.
„RECHTSHERSTEL".
Lites finiri oportet 1) en als wij zien, dat
— naar buiten —' economische en politieke
contacten worden gezocht met het volk,
welks naam nog aan talloze landgenoten als
een vloek in de oren klinkt, terwijl daarnaast
■— in het eigen land — weer plaatsen worden
ingeruimd aan hen, die bij de overweldiger
heul en voordeel zochten, dan behoren wij
—■ hoe zwaar het ook moge vallen —, te
begrijpen, dat ook aan deze „geschillen" een
eind behoort te komen, omdat het maatschappelijk leven dit nu eenmaal eist.
De bekende uitgeverij Tjeenk Willink 6
Zoon te Haarlem heeft ons haar voorjaarscatalogus toegezonden en op pagina 7 van
dat keurig verzorgde boekje zien we de derde
druk aangekondigd van „De Faillissementswet" van Mr. Dr. H. F. A. Völlmar. Het is
natuurlijk des uitgevers goed recht om zulk
een aankondiging met een aanbevelende critiek uit de vakliteratuur op te smukken, maar
dat in dit geval een beoordeling van juist
wijlen Mr. A. J. Marx — furore barbarorum
occisus 2) — werd uitgekozen, lijkt me zelfs
in deze tijd van vergeten en vergeven meer
zakelijk dan smakelijk.
L. J. DE HAAN.
Wij plaatsen deze opmerking* met grote instemming. Uitgevers zijn handelslieden, maar
ook een handelsman behoort zich binnen
zekere grenzen van goede smaak te houden.
Met de uitspraak van de inzender in zijn
eerste alinea gaan wij slechts accoord in zoverre zij als boutade bedoeld is. Natuurlijk
„lites finiri oportet"1), maar met deze spreuk
is nog niets gezegd over het tijdstip waarop
dit geschieden moet, en zij, die denken als
inzender en wij, moeten zich verzetten tegen
de neiging van „een spons er over". Het
maatschappelijk leven eist niet, dat de collaborateurs en profiteurs bij hun reclassering
gesteld worden in een staat, waarin zij gezag
uitoefenen over personen, die zich als goede
vaderlanders hebben gedragen.
Wij hoorden laatst van oud-illegale strijders,
die op grond van ondervinding, schromen om
bij sollicitaties gewag te maken van hun eervol verleden, uit vrees, dat de man, bij wie
zij solliciteren, een vriend der Duitsers in
oorlogstijd is geweest. Daartoe heeft ons de
verkeerd begrepen barmhartigheid gebracht!

Red. - B.
Het verheugt de redactie van „De Zwerver", dat een gezaghebbend blad uit nietillegale kring, als het Ned. Jur. blad, de
verhoudingen op het punt van verzet en
collaboratie zo juist stelt.
Dit verdient onze aandacht en instemming!
!) Er moet een eind komen aai. de strijd.
) Gevallen door de woede der barbaren.
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Herinneringen
van een Joodse onderduiker
WE BOUWEN EEN PLAGGENHUT.
We vinden naar ons dunkt een geschikt
plekje, even tussen de afscheiding
tussen eiken- en dennenbos. Hier staan
de bomen ongeveer een halve meter van elkaar.
We monsteren onze uitrusting. Drie messen,
zegge en schrijve drie, dat is alles. Voor de
zoveelste maal zien we elkaar aan. Ieder leest
het hopeloze van het geval in de ogen van .de
ander. Tot Adolf de knoop doorhakt. Resoluut
zet hij zijn mes in een boom en maakt de eerste inkerving. Wij volgen hem. Bakenen af,
meten en passen. Vaag hebben we een idee
van zo'n plaggenhut in onze kop. Ons blijkt,
dat er minstens vijftig dennenbomen met een
doorsnee van plus minus vijftien tot twintig
centimeter en een hoogte van een meter of drie
moeten worden verwijderd.
Een buigt de boom en een ander snijdt wortels
door en zo valt na eindeloos prutsen de eerste
boom. Een luid kraken kondigt het einde aan
van een stevige den, die, had ze kunnen zien,
stomverwonderd zou zijn over onze aanwezigheid hier en meer nog wellicht om het schenden der natuur. Het is niet anders, de harde
noodzaak om te leven, maakt ons tot vandalen
tegen wil en dank. Terug naar de oertijd, en
dat in de zogenaamde verlichte eeuw.
Rusteloos werken we door. De ene boom na de
andere valt aan ons wroetend mes ten prooi.
De vrouwen sjouwen ze weg. Wij nemen een
nieuwe, telkens wachtend op het effect van het
•neervallen. Allen zijn we van mening, dat we
vandaag nog ontdekt worden. Dit lawaai moet
immers iedere voorbijganger horen.
Allengs breekt de zon door. De vrouwen voelen
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egen Joodse onderduikers — vrouwen en mannen — bouwden zich met messen en spaden een schuilplaats midden in de uitgestrekte Valther
bossen in Drente, en zij deelden er maanden achtereen angst, zorg en kleine genoegens, die alleen in die tijd als genoegens werden beleefd.
Eén hunner stelde zijn dagelijkse belevenissen op schrift en gaf ons toestemming
tot publicatie in ons blad.
Wij bieden V hiernaast het zesde vervolg van dit diep-menselijk verhaal, dat
in eenvoudige maar vaak ontroerende bewoordingen vertelt van de ellenden, waaraan onze Joodse landgenoten gedurende de
jongste oorlog waren bloot gesteld, maar
dat ook spreekt van moed, kracht en vertrouwen in de toekomst.

Een historisch verhaal
ons warm. De zon, die onze stemming aanmerkelijk verbetert, heeft inmiddels bijna haar
hoogste punt bereikt. Rondom is één en al schittering van de ontelbare stukjes rijp, die al
smeltend weerkaatsen in het gouden licht. Hoe
onnoemelijk mooi is toch de natuur hier. En al
zijn we met onze gedachten ook bij heel andere,
wrede dingen, toch ontkomen we niet aan de
schoonheid van onze omgeving.
Het werk vlot niet meer. Onze handen zijn
hopeloos kapot en dan is er de gestaag opkomende honger. We hebben sinds gisteravond niet
meer gegeten.

s

zich wat behagelijker. Nog een uurtje, dan
komt Bertus. Hij zal ons zeker van alles op de
hoogte brengen, en ons tevens vertellen, hoe
het bij hem gegaan is.
„Zeg hii, help eens een handje, ik heb er hier
een, die vertikt het gewoonweg. Met geen
mogelijkheid krijg ik er beweging in."
„Ja, we komen al."
„Iets meer buigen, dan kan ik met mijn hand
er tussen." Het lukt, mijn hand graaft zich bij
iedere buiging iets verder onder de wortel. Eindelijk krijg ik de dikste wortel vrij. Nu is het
het werk van een ogenblik en ook dit halsstarrig boomke moet het onderspit delven.
De tijd verstrijkt. Jassen, dassen, enz. hangen
al lang in een boom. Het ongewone werk maakt

„EEN STUKKIEN IN DE LINKER HAND".
Hé, vrouwvolk, is er niemand van jullie die
iets eetbaars bij zich heeft?" „Nee jongens,
we hebben niets. Het enige eetbare is een tweeliterfles met vlees. Je kunt nooit weten, en die
heb ik voor alle zekerheid maar in het mandje
gestopt. Als Bertus komt, kan die hem thuis
misschien wel even klaarmaken."
„Maar dan krijg je het voor morgenvroeg niet
terug. Mag ik eens zien, dat geval?"
Met een triomfantelijk gebaar komt dan een
fles vol met schapenvlees uit het mandje. Eén
van ons neemt het aan, bekijkt het en voor dat
iemand ook maar een moment tijd heeft voor
tegenwerpingen is de ring aan kant, het deksel
incluis en het eerste stuk zit aan het mes.
„Wie?"
We scharen ons rond de verdeler. Negen stukken met het koude harde vet er nog aan, worden gelijk slagroom verorberd. Dat is nu met
recht „een stukkien in de linker hand." En
welk een linkerhand. Een mengsel van bloed
en zand maakt, dat je geen vel meer kunt zien.

Een Iw.d kraken
kondigt het einde
aan van een
stevige den.

Mag hem niet hinderen. En later, toen we weer
een dak boven het hoofd hadden, naar omstandigheden weer goed konden eten hebben we het
er vaak over gehad, en samen waren we van
mening, dat deze maaltijd, ondanks alles, de
beste is geweest, die we ooit hebben gegeten.
Nu is het drie uur en nog steeds geen Bertus.
Wat zou er zijn, er moet iets zijn, want Bertus
is de man van afspraak en tijd.
Wat ie zegt doet ie.
„Snap je nu, dat Bertus er nog niet is?" vertolkt een onzer aller gedachten.
„Och, hij komt wel, je moet niet vergeten, dat
hij niet zo gemakkelijk in het bos kan komen
overdag."
„Ja dat is zo. Niemand mag hem zien. Misschien
valt het al wel op, als hij het bospad oprijdt."
Werk is de beste afleiding voor onzekere gemoederen, dat blijkt ook nu, want als we een poosje zijn bezig geweest, heeft de dag toebereidselen gemaakt tot vertrek om plaats te maken
voor de door ons zo vurig begeerde schemering.
Toegedekt met alles wat we aan spullen bij ons
hebben, zitten we op de open plaats, die we
vandaag hebben gemaakt. Steeds fluisterend
opperen we onze plannen. Hier en daar breekt
het licht door van een ster aan de nu grijze
hemel. Wat zal de avond ons brengen?
We wachten machteloos en moedeloos, wachten,
niets wat we beter hebben geleerd en in de
toekomst, zo mogelijk, nog beter zullen leren.
„Kun jij je dat indenken, daar zit je nu op 5
km. van je huis, verscholen voor practisch alles
wat leeft. Idiote wereld, zo dichtbij en toch zo
veraf."
ER KOMT HULP.
T n de verte horen we het blaffen van een
■l hond. We spitsen onze oren. Ja warempel er
nadert iets. Een fiets. Allen staan op om toch
vooral goed te horen. En dan, o gelukkig, komen
de eerste regels van Sarie Marijs, tot ons. Dat
is Bertus. We zijn niet meer te houden. Ieder
baant zich een weg door de struiken. Eén
schreeuwt er nog: „Voorzichtig!"; geen baat
echter.
Wij jongeren bereiken het eerst de rand van het
bos, waar inderdaad Bertus al achter een boom
verscholen staat. Juist als we hem dan met vragen willen bestormen, zien we even achter hem
nog iemand. Wat zal dat nu weer betekenen?
Vragend wenden we ons tot Bertus. „Ja, ga
maar kijken, je kent haar wel." Inderdaad, ik
ken haar wel en de anderen zullen haar leren
kennen. Het is Gien, een naam, zonder welke
we ons het bos niet meer kunnen denken. Gien,
die ons tot de bevrijding heeft bijgestaan door
dik en dun. Die van geen wijken wist, die een
heldin was in de beste zin van het woord, die
klaar stond overal en te allen tijde, waar een
mens in gevaar was. — We verdringen ons om
hen en bij stukken en brokken vernemen we,
waarom ze zo laat zijn.
„De hele dag zijn de controleurs bij me geweest
en morgen komen ze nog weer. Vannacht nog
moeten we alle zakken met metaal in de grond
hebben. Slapen jullie vannacht weer in het kippenhok en dan morgenvroeg voor het licht
wordt, weer terug, 'k Heb hier warme koffie,
drink daar eerst een slok van."
Dan besluiten we samen aan de slag te gaan,
terwijl dan de vrouwen kunnen gaan slapen.
„Morgen zal ik een kar met bouwmaterialen
voor jullie klaarzetten en als alles goed is, kom
ik jullie helpen, zo gauw je een gat hebt gegraven. Wacht nog een half uur en ga dan
naar mijn huis of hebben jullie andere plannen?" Dat was Bertus, dat laatste, ook onze
mening vragen. In de twee jaren, dat hij ons verzorgde, heeft hij altijd alles in overleg met ons
gedaan, meermalen zijn plannen wijzigend naar
ons oordeel. Zo was Bertus, doodgewone kerel
uit het volk, begrijpend de noden van anderen.
Nooit heb ik bij hem 't gevoel gehad, en naar
ik geloof geen van ons allen, dat ik duiker was,
duiker, d.w.z. mens zonder stem, schaduw van
jezelf. Altijd was hij er op uit om je gevoel van
eigenwaarde te sterken, je te laten zien, dat je
een mens was, wiens rechten enkel door een
verdierlijkt stuk volk werden belaagd, een
mens, en als zodanig voor hem een gelijke. —
Zonder licht fietsten we langs het smalle paadje
naar Valthe. Het loopt tegen 9 uur. Het fietsen is hier heerlijk. In lang heb ik niet zo ongedwongen geleefd en met begeren zuig ik de
boslust in mijn longen. We stappen af, drukken
elkaar de hand.
Tot kijk jongens, hou je taai. Daag." Even
nog luisteren we naar het wegebbende geluid van haar heengaan en dan zet ik full speed

Toen op 29 September 1947, dus ruim
twee jaar nadat '40-'45 openlijk haar
werk begon, de Wet Buitengewoon Pensioen
in werking trad, werd een belangrijke fase
afgesloten en begonnen we de geschiedenis
te maken van het volgende hoofdstuk.
De eerste periode kunnen we karakteriseren
als de tijd waarin de
kleine
moest
leren
lopen. En zoals dat
altijd gaat is de gang
in 't eerst wat onzeker.
Er moest bij de bevrijding
een
apparaat
worden
opgebouwd
dat direct een grote
taak te verwerken kreeg. Daarvoor was een
groot aantal - medewerkers beschikbaar, dat
vasthield aan de reeds omschreven belofte
en bezield was met enthousiasme, maar
dat de opleiding en ervaring in sociaal werk
voor een groot deel miste. Toch zijn we
door deze moeilijke periode heengekomen
zander al te veel vallen en opstaan, dank zij
de grote toewijding waarmee de medewerkers
hun taak hebben aangevat.
We kunnen het ook anders zeggen. Er was
een groot aantal medewerkers vanuit de
bezettingstijd, dat toen reeds gezinnen en
onderduikers had verzorgd. Men zette
na Mei '45 het nog nodige werk voort, maar
nu legaal. Die overgang nu van illegaal naar
legaal is volbracht zonder al te veel schokken.
We moesten weer leren niet op eigen houtje
of in kleine kring te werken, maar in groter
verband.
Er worden nu andere eisen gesteld aan ons
werk, vooral wat de financiële verantwoording betreft. De administratie moet zo eenvoudig mogelijk zijn, doch wel zo dat de herkomst en besteding der gelden duidelijk blijkt.
Zodra we pensioenen gaan uitbetalen, hebben we bovendien ons te richten naar enkele
eisen die de Overheid stelt.
Die Pensioenwet is niet zo maar ineens tot
stand gekomen. Daar gingen veel besprekin-

gen aan vooraf. De Stichting mag het als een
vrucht op deze besprekingen zien, dat bij de
aanbieding van het Ontwerp van Wet aan
de Volksvertegenwoordiging bleek, dat de
leidende gedachte van '40-'45 in dit ontwerp
tot uiting kwam en dat de Memorie van Toelichting aanving met
5
uitdrukkelijk dit uit te
spreken.
In deze wet nu is ook
aan de Stichting een
taak toegewezen en bij
de uitvoering heeft zij
verschillende opdrachten te vervullen, terwijl
als regel ook de uitbetaling van pensioenen
via haar geschiedt. Ik acht het een gelukkige
omstandigheid dat Overheid en particulier
initiatief samengaan en de Overheid zo'n
groot vertrouwen stelt in ons apparaat, dat
dit bij de uitvoering ingeschakeld is. Dat vertrouwen moeten we zien te behouden door
serieus de ons opgedragen taak te volbrengen.
We zijn hiermee meteen in de tweede fase
gekomen en dat demonstreert zich duidelijker,
naarmate het aantal beslissingen van de Buitengewone Pensioenraad toeneemt.
Deze Raad heeft de Wet toe te passen, maar
heeft wel zoveel begrip getoond voor de belangen der verzetsslachtoffers, dat er een
hartelijke samenwerking is gegroeid tussen
Pensioenraad en Stichting, waarover we ons
slechts kunnen verblijden.
Nu alle pensioendossiers moeten worden gereed gemaakt, wordt door '40-'45 nog onder
hoogspanning gewerkt om alles op tijd klaar
te krijgen. Het zal nog wel geruime tijd duren
voor op alle pensioenaanvragen een beslissing is genomen, doch gezien de aanvankelijke resultaten hebben we goede moed, dat
voor het grootste deel van onze verzorgden
een bedrag wordt vastgesteld dat onze uitkeringen nabijkomt en misschien zelfs in sommige gevallen overschrijdt.
(Wordt vervolgd.)
Middelburg.
F. HUSON.

koers naar Bertus. — Ik was in Emmen. Drie
luttele woordjes, maar voor mij, die er ben geboren en getogen, van een inhoud, die niet te
beschrijven valt. Laat ik er niet over uitwijden.
Nog een schepje er bij en weldra zie ik het licht
in Bertus' schuur branden. Ik ben benieuwd
hoe het gegaan is tijdens mijn afwezigheid en
wat mijn makkers nu zullen doen. Zo, even
kijken en luisteren, of er vreemden zijn. Nee,
alles veilig.
„Goei, hoe gaat het hier."
„Ah"mooi, al weer terug? Je komt net op tijd
kerel, laten we nog een bakkie troost binnenhalen en dan maar eens zien, hoe het op het
veld gaat." Net wordt er op de deur geklopt, met
als gevolg, dat ik binnen een seconde verdwenen
ben. Ik hoor aan de stem, dat het de bakker is
en besluit om maar vast naar het hok te lopen,
ongeveer 500 meter. Op mijn kloppen doet
iemand open en met één oogopslag zie ik, dat
het hier mis is. Bij een roodgloeiende kachel
liggen mijn beide vrienden half ontkleed op een
bos stro. Als ik dichterbij kom zie ik het: overwerkt. Drie dagen onder de blote hemel in weer
en wind en daarbij hard werken met als toespijs vanavond een paar duizend kilo koper versjouwen, dat is tenslotte iets, wat de beste werker moet afleggen. Ik leg één van de jongens
even goed neer, stop de andere onder een paar
zakken en vertel van mijn reis naar Emmen
en hoor tevens de wedervaren hier. Na een uur
komt Bertus, ziet in het rond en begrijpt, dat
de jongens niet meer kunnen.
„Zo Ab, dat wordt een knap putje werk voor
ons beiden jong. Hoe is het, fit?" „Ik wel Bertus." „Vooruit dan maar." De kar zetten we
op de weg, — naar het hok rijden gaat niet vanwege de sporen — en dragen de zakken van het
kippenhok naar de kar. Ruim twintig zijn er nog.
De lichtste wegen zo ongeveer 75 Kilo. Bertus
zet ze, als waren het zakken met veren, op zijn
sterke armen. Ik heb er grote moeite mee. Hy

draagt er twee tegen ik één. Geweldig, wat kon die
kerel bergen werk verzetten. Zes gaan er telkens
op een kar. Aanzetten, rug krommen en zo naar
het gat, waar we ze afladen. Drie uur zijn we
aan het werk en het is.twee uur als we doodvermoeid naar huis lopen om voor de korte
nachtrust nog even een kop koffie te drinken
en de plannen voor morgenvroeg te bespreken.
„De kar staat opgeladen, 4 pakken stro, een
telefoonpaal, 50 ijzeren palen, gaas, stutten, stenen en 3 schoppen. Denk vooral aan het stro, dat
er niets aan de takken blijft hangen en die paal
zal ook moeilijk gaan. 't Lijkt me het beste, dat
je dat ding maar schuift met een paar man. 't
Kleine spul, zoals hamer en nijptang, spijkers,
enz. neem ik morgen mee, als ik jullie kom helpen."
„Fijn en kom zo vroeg mogelijk, want eerlijk
gezegd Bertus, ik weet niet hoe het de anderen
gaat, maar „ik zie me er een gat mee in de kop
hoor." En dan, 'k ben bang, dat we binnen twee
dagen ontdekt zijn." — „Nee Ab, dat bekijk je
verkeerd, ik garandeer je, dat, als je 't eenmaal
voor elkaar hebt, je 't veiligst plekje als duiker
hebt gevonden. Begrijp goed, niemand komt in
zo'n dichtbegroeid bos en je hebt tevens het
voordeel, dat, als je er werkelijk ontdekt wordt,
je nog altijd de benen kunt nemen; iets, wat je
in huis nooit zal gelukken. Nee kerel, maak je
geen zorgen, daar komt niets." Daar komt niets,
dat is zijn vaste gezegde geworden. Zijn troostwoord voor ons allen.
„Kom, ik ga nog een poosje maffen. Tot kijk
hoor. Slaap ze." Als ik terugkom zijn de
meesten nog wakker. „Hoe ik het afgelopen?"
„'t Zit er in. Bertus kon het alleen wel." Dan
kruip ik ook in het hoekje achter de kachel,
geradbraakt bijna. Eens zien, of Morpheus me
voor een paar uurtjes wil opnemen.
(wordt vervolgd)
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DE CENTRALE BEGRAAFPLAATS TE LOENEN
op 15 Maart ;'./. officieel in gebruik gesield

Oorlogsgraven, de wereld van onze tijd
is er vol van en, laten we het elkaar maar
eerlijk bekennen, we trekken er ons zo
bedroevend weinig meer van aan. Het is benauwend zo snel we vergeten. Wat denken
we nog aan hen, die hun leven offerden opdat
wij zouden leven?
Maar moeten we dan steeds weer herinnerd
worden aan de Meidagen van 1940, aan
namen als Buchenwalde en Vught, BergenBelsen en Amersfoort, Dachau en Westerbork? Aan de Java zee en aan de Burmaweg
en al die andere plaatsen, waar hel en duivel
vrij spel schenen te hebben?
Oorlogsdoden, wat doen we er voor? Blijft
het bij één of twee maal per jaar een paar
minuten stilte, meer of minder gedachteloos,
iftet misschien wat sentimentele ontroering
over een bewegingloos staande erewacht of
door het in de avondschemering plechtig
wegstervende dodensignaal: „The Last
Post"? En dan weer verder, het moeilijke
leven in met zijn verdriet, zijn desillusies, zijn
zorgen en de dreiging van een nieuwe oorlog? Is daarmede voor ons, mensen van 1949,
de gedachtenis van de doden beëindigd?
„Oorlogsgraven?", zo zei ons de redacteur
van een grote krant, „de mensen willen er
niets meer van zien en niet meer over lezen.
Vijf jaar lang stonden ze voor de dreiging
van de dood, nu willen ze wat anders."
„Oorlogsgraven? Iets voor oud-illegalcn om
warm voor te lopen", is het oordeel van een
ander.
En toch is de verzorging van het oorlogsgraf een taak van het Nederlandse volk in
zijn geheel, maar voor ons in het bijzonder.
Het is een eretaak en een ereplicht, voor U
en voor mij.
In het centrum van ons land, midden op de
Veluwe, ligt het dorpje Loenen, een vacantic-rustoord bij uitnemendheid. Hoevelen
hebben geen prettige herinneringen aan heer-

lijke dagen, daar te midden van bos en hei
doorgebracht? Maar voor duizenden in ons
Vaderland heeft de naam Loenen een andere
betekenis gekregen; men denkt dan bij het
noemen van die plaatsnaam aan de Centrale
Begraafplaats, die aangelegd is naast de
Rijksweg Loenen—Woeste Hoeve; de dodenakker, die in de afgelopen week officieel in
gebruik gesteld is voor in Duitsland omgekomen illegale werkers en gedeporteerden.
Tussen hei en vliegdennen zullen eens allen
rusten, de mannen en vrouwen, die vochten
en sneuvelden, en nu in Duitse bodem wachten om te worden overgebracht, zij, die op
5 Mei 1945 niet de vlaggen zagen uitwaaien
over een bevrijd Vaderland en die nooit métt
het spel van licht en schaduw van de zon op
Hollands gele duinen en groene weiden
zullen aanschouwen
Temidden van het heidelandschap is een eenvoudige, houten kapel verrezen, ontworpen
door de architect De Rouville de Meux. Landelijke dienstgebouwen en een houten hek
vormen straks deaf scheiding tussen de dodenakker en de straatweg. Op gedenkdagen zal
uit het torentje van de kapel de door de
klokkengieterij Eysbouts geschonken klok
zijn klanken uitzenden over de duizenden
grafstenen, die alleen de naam en de geboorte- en stervensdatum zullen dragen van hen
die er onder rusten. Het geheel zal eenvoudig zijn en één van vorm, zoals ook zij die
hier de jongste dag afwachten, eensgezind
en eenvoudig waren in hun strijden, lijden en
sterven.
Wanneer de naaste familie van de overledenen dit wenst, worden naar Nederland overgebracht, allen die gedwongen in
Duitsland moesten verblijven en daar de
dood vonden.
Van welke enorme omvang de werkzaamheden zijn, die hieraan vooraf gaan, kan
alleen een ingewijde begrijpen. De Dienst

Identificatie en Berging van het Departement
van Oorlog onderzoekt elk geval afzonderlijk, niet alleen wat de identiteit, maar ook
wat de politieke betrouwbaarheid van het
slachtoffer betreft, om te voorkomen, dat zij,
die vrijwillig de vijand dienden, ook hier te
lande ter aarde zouden worden besteld. De
familie heeft de keus voor herbegraving van
het slachtoffer in de gemeente van inwoning
of op de Centrale Begraafplaats te Loenen.
In het eerste geval komen dan de kosten Van
aankoop van het graf, de steen en het onderhoud voor de familie. In hét tweede zijn de
kosten voor de Oorlogsgraven Stichting, hoewel in beide gevallen de kosten van identificatie en overbrenging door de Regering
worden bekostigd, terwijl bovendien nog bij
begraving in de gemeente van inwoning een
bedrag van ten hoogste ƒ 75.— door het Rijk
wordt vergoed.
^ odra de slachtoffers te Loenen zijn be^-' graven, komt de zorg aan de Oorlogsgravenstichting, een organisatie, die zich ten
doel heeft gesteld, de graven van de door de
oorlog omgekomen landgenoten met daadwerkelijke zorg te omringen. De Stichting
werd in September 1946 opgericht door wijlen
Dr. A. van Anrooy, destijds hoofd van de
Dienst Identificatie en Berging, naar het
voorbeeld van de Imperial War Graves Commission in Engeland.
De begraafplaats in Loenen is slechts een
onderdeel, het werk strekt zich uit over de
gehele wereld waar Nederlanders begraven
liggen: in Hongkong en Frankrijk, Australië
en Canada, Engeland en IJsland.
De vorige maand is een aanvang gemaakt
met de overname van de zorg voor de ongeveer 2000 rijksgraven, die over Nederland
zijn verspreid, graven van onze militairen en
gefusilleerden, en van de laatste rustplaatsen
van de bijna 1000 slachtoffers van de Koopvaardij over de gehele wereld. Met het overbrengen van de Nederlanders uit Duitsland
is reeds begonnen. Een aantal is reeds in
ons Vaderland waarvan zij, die straks naar
Loenen zullen worden overgebracht, tijdelijk
te Amersfoort ter aarde worden besteld.
De graven van hen, die later naar het Vaderland zullen terugkeren, worden in Duitsland
op passende wijze door de Stichting verzorgd.
p\e Oorlogsgravenstichting werkt gratis en
■1—'heeft daardoor veel geld nodig. De steun
van de regering is niet toereikend en zodoende moet ten deze ook op ons volk een beroep
worden gedaan.
Hier ligt voor ons een taak, waaraan wij niet
voorbij kunnen gaan.
Hoe U kunt medewerken? De Oorlogsgravenstichting vraagt weinig: Slechts éénmaal
wordt een collecte gehouden. Draagt daaraan bij en meldt U als medewerker voor deze
collecte bij een plaatselijk comité. Het secretariaat van de Oorlogsgravenstichting zal U
ongetwijfeld nader inlichten (het adres
luidt: Nieuwe Parklaan 14, Den Haag; het
gironummer is: 401000). U kunt ervan verzekerd zijn, dat Uw medewerking de innige
dank zal hebben van de nabestaanden.

Zelfs in Hongkong zal de Oorlogsgcavenstichting de graven van onze gesneuvelde landgenoten gaan verzorgen.

„FREEK".
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i n mem OR i a m

Franciscus Laurentius de Bruin

Dionysius jacob den Engcfscn

Geboren 27 November 1881.
Gefusilleerd 6 September 1944.
Portretschilder.

Geboren 1 April 1921.
Gefusilleerd 10 Augustus 1944 te Vught.
Manufacturier.
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DE ROEM VAN BRABANT.

'^

Dit is Brabants roem: de namen van zijn zonen, bekend slechts bij enkele
familieleden en vrienden, maar zich rijend tot een getuigenis van de uiterste
bereidheid om te sterven voor het eens verworven geloof. Deze namen zijn
Brabants roem en kracht, zij zullen in zijn geschiedenis het bewijs vinden, dat
het goed is, eigen leven minder te achten dan de zaak. waarvoor men strijdt.

-**
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Reeds jaren voor het uitbreken van de oorlog, toen ieder
nog doof en blind was voor het naderend gevaar, bestreed hij reeds actief het nationaal-socialisme. Buiten alle
partij-politiek staande, had hij destijds een vooraanstaande
functie in het illegale werk in Duitsland, betreffende het
organiseren van sabötage-handelingen; illegale pamfletten
en radiouitzendingen, spionnage en het illegale vervoer van
Joden over de Duitse grens naar Nederland. Dit alles werd
te 's-Gravenhage georganiseerd.
Toen de LO. was opgericht, werd Babbo, zoals hij thuis
genoemd werd, één der eerste medewerkers.
Eerst zorgde hij voor inning van geld, ter verzorging van
de achtergebleven huisgezinnen. Daarna verspreidde hij
„Trouw" en maakte honderden afdrukken van foto's van
ons Koninklijk Huis.
Ook dat was niet genoeg.
Er werden wapenen verzameld, om als het nodig was, de
vijand te lijf te gaan.
Tijdens een razzia door de Feldgendarmerie, op 6 September 1944, vluchtte een medewerker het huis van Babbo binnen. De Feldgendarmerie zette hem na. Op de divan lagen
juist de wapens, gereed om schoongemaakt te worden.
Babbo werd gearresteerd. Hij vluchtte niet, maar stond
rechtop dé Feldgendarmerie af te wachten.
De andere gezinsleden konden vluchten. De vrouw van
Babbo's zoon, brak haar enkel, doordat zij van het balcon
naar beneden sprong.
De Feldgendarmen schoten op de op de grond liggende,
machteloze vrouw.
Toch ontkwam ook zij.
Een uur later werd Babbo naar de kazerne der Feldgendarmerie gebracht. Juist te voren waren enkele Bredase mannen, zonder vorm van proces gefusilleerd. Toen
de politie de lijken wilde ophalen, zei een Feldgendarm:
„Wacht even, je krijgt er dadelijk nog een bij!"
Gezamenlijk met Dr. Scheffelaar uit Breda, waarbij men 'n
oud pistool gevonden had, dat de dokter ter herinnering
bewaarde, werd Babbo neergeschoten met een nekschot!
Wederom had de wrede en meedogenloze vijand een einde
gemaakt aan het leven van een goed Vaderlander, een
groot kunstenaar.
Vergeten doen we hem nimmer; daarvoor was hij ook een
te grote persoonlijkheid.
Dat hij ruste in vrede!
Cor.

**-

.J
Onze „NIES" heeft in practijk gebracht, wat het door
hem veelvuldig verspreide blad als opschrift voerde:
„TROUW".
Wat heeft hij in alle weer en wind gezwoegd met pakken
illegale bladen naar de omliggende plaatsen; vanwaar ze
verder gedistribueerd werden.
Toen hij in de lente van 1942 met de verzetsstrijd tegen
de overweldiger begon, vroeg dit werk al spoedig steeds
meer van zijn tijd. Ook werden de opdrachten moeilijker
en gevaarlijker. Het plaatsen en verzorgen van tal van
onderduikers en gezinnen legde tenslotte beslag op bijna
al zijn tijd.
En toen in October 1943 een van zijn medewerkers nog
maar net op tijd kon ontkomen, werd het voor hem al zwaarder en moeilijker, maar hij bleef op zijn post; trouw!
Tot het niet meer te verantwoorden was.
Op 25 October 1943 zou ook hij onderduiken, maar op
23 October werd hij gearresteerd door de „burgervader"
van zijn woonplaats, met medewerking van de Commandant der gemeente-politie, beiden NSB-ers.
Hij werd naar Haaren overgebracht, later naar Vught en
op 26 Juni 1944 weer naar Haaren. Hier werd Nies zwaar
ziek, maar de Duitsers stonden overbrenging naar de
ziekenzaal aanvankelijk niet toe. Later mocht het; een dokter, ook gevangene, verzorgde hem en hij werd beter.
Maar op 5 Augustus 1944, toen hij weer in Vught was,
moest hij de zware gang maken naar de bunker.
Toen werd het zekerheid, dat dit het einde zou worden
en op 10 Augustus 1944 behoorde hij tot de 23, die hun
leven gaven voor de goede zaak.
Ja,'trouw is hij geweest, want geen enkele naam heeft hij
bij de verhoren genoemd.
Hij heeft gewerkt zolang het kon, met hart en ziel, omdat
hij het verzet zag als een principiële zaak, een strijd tegen
de Gode vijandige machten; hij wilde daarin zijn God dienen; het was voor hem een geloofszaak!
Nies heeft zijn geloof beleden èn beleefd tot het einde van
zijn aardse taak.
Uit een later ontvangen afscheidsbrief spreekt duidelijk
zijn rotsvast geloofsvertrouwen; hij vreesde de dood niet,
omdat hij zich het eigendom wist van Jezus, zijn Zaligmaker.
H. v. d. P.

*

EEN

ZORGWEKKENDE

TOESTAND

*

vervolg van pag. 3>

S.W.G. lied

dit niet en kwam pas in de laatste maanden
van de oorlog tot een sabotage van enige
betekenis tegen het leger der Duitsers. Het
verzet in Nederland was bijna uitsluitend
hulp aan vervolgden en lag overigens op
geestelijk gebied.
In 't bijzonder de KNIL-soldaten moeten het
bij de schrijver in „De Groene" ontgelden.
Maar de schrijver vergeet te vertellen, dat
de vrouwen van vele dezer soldaten geroofd
werden door de republiek, laat staan, wat er
verder mee gebeurde.
Commentaar der redacties ontbreekt en zo
bereiken deze bladen een „verheven" doel.
Onder het mom der objectiviteit ('t zijn immers brieven) doen zij hun eenzijdige visie
op het probleem schuilgaan, daarbij hun traditie getrouw blijvend; een zwarte schildering
van het moreel onzer troepen, maar geen
poging in een commentaar om voor hun eer
op te komen, om te verklaren, hoe deze toestand kon ontstaan.

Wij zijn de ,,Home"-soldaten
van Steun Wettig Gezag!
De nood bracht ons tezamen
onder de oude vlag.
Haar roepstem deed ons komen
uit ied're hoek der wind.
Eendrachtig; trots verschillen
en allerlei gezint'.

Vast heeft ons saam verbonden
die ene sterke band.
Want ondanks die verschillen
zijn 't zonen van één land. ,
Daarom zijn wij gekomen
en doen nu onze plicht.
Wat leeft in onze harten
treedt klaar hier in het licht.

Wij willen aannemen, dat de mentaliteit
onzer troepen sinds de 2e actie snel in
ongunstige zin is veranderd. En wij willen
niets excuseren van meedogenloosheid en
wreedheid. Wij vinden dat met name verschrikkelijk, omdat dezelfde troepen voorheen
zo gedisciplineerd en hulpvaardig in hun optreden waren.
.Maar juist dat verplicht ons en ieder ander
blad er toe, naar de oorzaken te zoeken. Deze
troepen hebben de ontgoocheling doorgemaakt, dat de tweede actie geen oplossing
gaf, maar na korte tijd in een gucrillastrijd
van groot formaat uitmondde, een strijd,
waarin zij op dit uitgestrekte gebied in de
verdediging gedrongen worden, met weinig
uitzicht op een liquidatie ervan. Zij hebben
begrepen, dat deze gucrillastrijd steunt op de
herleving van de republiek en dit geeft hen
het besef, dat alles, dat alle gebrachte offers,
dat alle inspanning en zelfbeheersing dezer
jaren voor niets ingezet zijn.
Welnu, verplaats U in de situatie van de
soldaat met zijn rug tegen de muur, bedreigd
door sluipmoord, zonder de morele steun van
het resultaat in het verleden bereikt, zonder
hoop- op resultaat van zijn werk in de toekomst, kortom met een groeiend besef van de
zinloosheid van dit alles, en ge verstaat iets
van de mentaliteit van onze mannen in Indië.

Op wonderlijke wegen
voert ons 't soldatenlot,
Toch gaan we- moedig voorwaarts,
trots tegenslag en spot.
En wat de toekomst brenge,
niet één van ons die zwicht.
Ze zullen ons niet hebben,
wij kennen onze plicht.
*
Mocht het er eens van komen,
dan houden wij de wacht!
Totdat de luchten klaren
wijkt 't duister van de nacht.
De geest gaat niet verloren
bij 't boderen van 't kanon.
Bij 't dreunen der mortieren,
bij 't ondergaan der zon.

'd Oude Nederlandse Geest
die groeit juist in de nood.
De liefde voor Oranje,
die blijft tot in de dood.
Daarvoor willen we vechten,
trotseren dood en pijn.
Weer aan de wereld tonen,
wat Nederlanders zijn!

Als wij het veldgrijs dragen
kennen we slechts deez' zang.
Wie of er ook mag komen,
het lied: „Wij zijn niet bang"!
Want nooit zullen wij wijken,
wat ook gebeuren mag,
Met vaste hand beschermen
het wettige gezag.

Waarop wacht Gij, oud-soldaten?
trekt weer de banden om de kin.
Wij trekken onder d'oude vanen
op voor land en Koningin.

L

Assen, Febr. '49.

Sjirk A.B.

J

Een somber beeld. Politiek en militair tegen
de muur, staat ons volk en staat ons leger
voor een zware proef. Het heeft geen nut
dit te verhelen. Het is ook niet goed, het bij
't constateren van dit feit te laten.
Niemand kan in de toekomst zien. Het is dan
ook slechts een vermoeden, dat naar alle
waarschijnlijkheid ons leger onder zware
druk moeite zal hebben op de been te blijven; dat in verdere toekomst ons volk een
tijd van neergang tegemoet gaat en dat Indië
zijn eigen weg in een onzekere toekomst, vol
van de grillen en gruwelen van een interne
strijd, zal gaan zoeken.
Maar dit vermoeden moet ons harden en het
mag ons nimmer tot vertwijfeling brengen,
noch tot defaitisme, noch tot opstandigheid
in hart of hand tegenover onze overheid. Er
is onder alle omstandigheden nog een weg,
die een volk kan gaan, mag gaan en moet
gaan. Dat is de weg van recfa en verantwoordelijkheid. Die weg moeten wij eendrachtig
zoeken, juist als hij diep ligt. Als wij die weg
biddend zoeken en gaan, dan zal God ook een
uitweg schenken.
En als we voor 't ogenblik nauwelijks iets
voor onze soldaten in hun zorgwekkende toestand kunnen doen, dan willen we als onze
overtuiging geven, dat men nimmer iets
beters voor hen kan doen, dan God te bidden,
hen te beschermen in lichamelijke en geestelijke nood.
H. v. R.
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Ons Gevangeniswezen in de branding
DOOR DR. G. TH. KEMPE
e zeggen dat dit een wantoestand
was, zou overdreven zijn, maar wel
1
moest worden vastgesteld, dat geen
•»enkele grote hervorming ooit haar
beslag heeft kunnen krijgen wanneer het
enthousiasme daarvoor beperkt bleef tot
kleine kringen van ingewijden en deskundigen. Wanneer wij de toestand van vóór de
oorlog vergelijken met die van thans, nu ieder
ogenblik de dagbladpers en de periodieken
artikelen wijden aan de op stapel staande
reorganisaties van ons gevangeniswezen,
daarmede enerzijds zeker deze hervormingen
propagerend, maar anderzijds niet minder
tegemoetkomend aan een werkelijke belangstelling, die bestaat in grote kringen van ons
volk, is er reden om zich met verbazing af te
vragen, hoe in een betrekkelijk zo kort aantal jaren een zo duidelijke koerswijziging kan
zijn ingetreden.
Het antwoord hierop lijkt mij niet moeilijk te
vinden: het gevangeniswezen is binnen enkele jaren tijds een volkszaak geworden en
dat dit mogelijk werd danken wij aan de bittere ervaringen van 1940-1945. Was het
voordien in de meeste kringen van ons volk
(gelukkig) een vrij uitzonderlijk verschijnsel,
dat iemand uit het eigen milieu in een gevangenis of huis van bewaring vertoefde, tijdens de oorlogsjaren, toen velen der onzen,
waaronder vaak de allerbesten, door de Duitse terreur als politieke gevangenen in onze
strafgestichten terechtkwamen, was er bijna
geen huis in Nederland, waar niet met angst
en zorg gedacht werd aan een vader, broer,
zoon, verloofde of goede vriend, die in volkomen onzekerheid omtrent zijn lot aan de
Duitse wreedheid was overgeleverd. Veel van
deze ongelukkigén bevonden zich in diezelfde
Nederlandse gevangenissen, waar men vroeger, soms niet zonder de innerlijke hoogmoed
van hem, die „daar toch eigenlijk niets mee
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Nog slechts weinige jaren geleden verzuchtte eens een man. die een lang en verdienstelijk leven in verschillende onzer strafgestichten had doorgebracht als
zielzorger, dat het de meeste onzer landgenoten ten enenmale mangelde aan hét
vermogen, om zich een behoorlijke voorstelling te vormen van het leven van hen,
die voor langer of korter tijd daarin werden opgesloten. Dit gebrek aan verbeeldingskracht, dat ook in andere opzichten nog wel eens een niet onernstige tekortkoming van ons volk blijkt te zijn, is er zeker mede verantwoordelijk voor. dat er
vóór 1940 op het gebied van reclassering en nazorg wel een belangrijke activiteit
heerste, maar dat er geen sprake van was, dat de belangstelling van de Nederlanders
in brede lagen der bevolking voor problemen van het gevangeniswezen kon worden
gewekt.

r
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te maken had" met weinig
voorbij gegaan was.

aandacht aan

Het lijkt mij overbodig de lezers van dit
blad erop te wijzen, dat onze overheid
er na de bevrijding niet bepaald in alle opzichten op uit geweest is om de in en door
de oorlog actief gemaakte krachten op de
meest nuttige wijze te gebruiken. Voor haar
bemoeiingen met betrekking tot het gevangeniswezen moet hier echter bepaald een uitzondering gemaakt worden. Reeds in Februari 1946 werden door de toenmalige Minister van Justitie de her en der genomen
initiatieven om te komen tot betere toestanden op dit gebied gebundeld in de zgn. Commissie voor de verdere Uitbouw van het
Gevangeniswezen, kortweg aangeduid als de
Uitbouwcommissie, of ook wel, naar haar
voorzitter, de Commissie-Fick.
Met staatscommissies pleegt het nogal eens
te gaan als met stiefmoeders: geen van beiden kunnen zij zich in een goede naam verheugen, soms terecht, maar vaak ook ten
onrechte! De Uitbouwcommissie, staande
voor de bijna ondoenlijke taak om met zo
weinig mogelijk kosten, zo gering mogelijke
wijzigingen in de wet en (natuurlijk, in 1946!)
zonder dat van enige nieuwbouw sprake zou
kunnen zijn, zo diep mogelijk gaande reorganisaties te ontwerpen, heeft in anderhalf
jaar tijd de hele omvangrijke materie aan een
ernstig onderzoek onderworpen en kon in
September 1947 hierover aan de Minister
een uitvoerig rapport, vol practisch uitvoerbare voorstellen, aanbieden.
De mening van velen, dat zulke rapporten
zacht en kalm op een daartoe speciaal ingerichte rommelzolder ten Departemente plegen te worden bijgezet, vond ditmaal geen
bevestiging. Integendeel, aanstonds is men
ijverig aan het werk getogen en de eerste
resultaten hiervan zijn reeds in het vorig
jaar zichtbaar geworden, terwijl vele andere

plannen in de loop van dit jaar hun verwezenlijking tegemoet gaan.
Het is ondoenlijk om binnen het bestek van.
een kort artikel het Uitbouwrapport ook
maar oppervlakkig te bespreken. Enige van
de belangrijkste voorstellen (die alle óf reeds
in practijk gebracht worden óf hierop een
zeer goede kans maken) mogen hier vermeld
worden: het stelsel van de volstrekt cellulaire opsluiting (door de oorlogsontwikkeling,
die het noodzakelijk maakte om in één cel
2, 3 of soms zelfs meer mensen in te sluiten,
reeds in de kern aangetast) wordt voor een
belangrijk deel prijsgegeven en vervangen
door een systeem, dat gericht is op een zo
groot mogelijke mate van gemeenschap in
groepen, waarnaast gehandhaafd blijft dé
nachtelijke afzondering en de gelegenheid
om, desgewenst, in een kamertje met zichzelf
alleen te kunnen zijn.
Hier heeft men mede lering getrokken uit de
in de Duitse kampen opgedane ervaring, dat
voor velen juist het altijd gedwongen in gemeenschap zijn een der moeilijkst te verwerken problemen vormde.
'•
In verband hiermede zullen naast de gewone
bestaande celgevangenissen, op ruime schaal
experimenten gedaan worden, met andere vormen van opsluiting in gemeenschap (kampgevangenis, openluchtgevangenis; het enorme
terrein van de Rijks-Werkinrichting te Veenhuizen biedt hiervoor prachtige mogelijkheden, die reeds thans worden benut).
Een belangrijke nieuwe maatregel, die reeds
in ettelijke gevangenissen in practijk wordt
gebracht, is het instituut van de zgn. sociaal
ambtenaar. Dit zijn sociale werkers, die hun
arbeidsterrein in de gevangenis vinden, waar
zij zich intensief met de verpleegden bezig
houden, alles doen om hun reclassering voor
te bereiden en bovendien (van het gesticht
uit een zeker aandeel kunnen nemen in het
contact tussen de gevangene en zijn gezin.
(Vervolg pag. 2)

Ons Gevangeniswezen in de branding.
(vervoiy) hoofdartikel
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In laatstgenoemd verband zijn ook de wijzir
gingen in de salariëring der gevangénisarbeid
van grote betekenis. Door een niet onaanzienlijke verhoging van de, tot dusver nauwelijks met de naam salaris aan te duiden,
betaling der verrichte werkzaamheden, hoopt
men te bereiken, dat de gevangene tijdens
zijn straftijd iets kan doen om de materiële
zorgen, waarin zijn gezin terzelfdertijd zo
vaak verkeert, te helpen verlichten (een stelsel waarmee men bij de politieke delinquenten in de Limburgse mijnkampen goede ervaringen heeft opgedaan).

BelanqRijk
President Truman zal het Atlantisch verdrag ter goedkeuring naar de Senaat zenden. Associated Press heeft bij voorbaat de
96 Senatoren gepolst en van 55 daarvan de
verklaring gekregen, dat zij voor goedkeuring zouden stemmen. De meesten lezen
over zo'n berichtje heen; het illustreert intussen een volkomen onjuiste mentaliteit,
zowel van Associated Press als van de 55
Senatoren. Welke zin heeft een senaatsvergadering, een vergadering van de volksvertegenwoordiging dus, indien reeds vooraf de
leden verklaren, hoe ze zullen stemmen?
De kracht van een volksvertegenwoordiging
bestaat niet daarin, dat er volksvertegenwoordigers zijn om te stemmen, maar dat
er volksvertegenwoordigers zijn om met elkaar de discussiëren over de aanhangige
problemen, teneinde op grond van de bij die
bespreking verworven inzichten hun stem
voor of tegen uit te brengen. Genoemde 55
Senatoren hebben door hun uitlating, die zij
vanzelfsprekend in de Senaatsvergadering
niet zullen wijzigen, de Senaatsvergadering
zelf overbodig gemaakt, en dat alleen om de
jacht van het publiek naar nieuws te bevredigen.
Dat het hier een uitgemaakte zaak betreft,
doet niets ter zake. Men moet op dit punt
geen enkele uitzondering tolereren. Wie de
vergaderingen van de volksvertegenwoordiging en het beslissend karakter van de discussie daarin geringschat, helpt de democratie om hals brengen. Het is nog wel niet zo
erg als met de Russische „volksvertegenwoordiging", waar alleen maar ja-broers
komen, maar een feit is toch, dat in beide
gevallen de discussie van de vertegenwoordigers zinledig gemaakt wordt, in het Russische geval omdat men toch volgens voorschrift stemt, in het Amerikaanse geval,
omdat men onder pressie van een op nieuws
beluste pers zijn stem voor de vergadering
reeds weggegeven heeft. Dat laatste hebben
37 andere Senatoren vermoedelijk begrepen; zij weigerden tenminste de vraag van
A.P. te beantwoorden.
Ook details zijn belangrijk en de orde van
de democratie luistert nauw, in het bijzonder
nu zij voortdurend sterker in de gevarenzone van een totalitair optreden komt.
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De kou- en pijnverdrijvende tablet
In buisjes van 40 en 75 et.
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Kan zoiets in Nederland gebeuren ?
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In Breda is een amusementsvereniging, die
Mi Carème 1949 viert. Op zichzelf genomen is dit een zaak, die deze vereniging alleen aangaat.
De agenda van deze feestavond vermeldt
twee punten, n.1.:
a. de vertoning van een film (van 8 tot 10
uur),
b. bal na (van 10 tot 2 uur, met speciale vergunning).
De film is getiteld: „Beulen van Buchenwald".
De amusementsvereniging schrijft in haar uitnodigende circulaire:
„Wij twijfelen er niet aan of onze leden zul'
/en vaH beide willen genieten!"
Beulen van Buchenwald met bal na. Dat is de
eerbied voor onze doden! Zover zijn we reeds
afgestompt, dat ons volk de ellende van haar
helden, de dood van de verzetters kan aanschouwen en daarna
gaat dansen.
Twee genietingen op één avond.
De beide dagbladen te Breda hebben tegen
deze agenda reeds gewaarschuwd. Dat stemt
tot dankbaarheid.
Deze couranten hebben dan toch nog begrepen waar het om gaat.
Als men de film „Beulen van Buchenwald"
wil vertonen, laat men dan daaraan b.v. verbinden een tocht naar de fusilladeplaats te
Vught.
Dan weten we dat ons volk daar staande bij
dit marmeren blok met die honderden ingebeitelde namen, zijn ogen gaat opheffen naar
dat ruwe houten kruis, achter dit monument,
opgericht door onze oude Koningin. Daar
zullen al die ogen blijven rusten en uit ieder
hart zal de bede opgaan „Verlaat ons nimmermeer!"
Vertoon dan de film en kniel daarna samen
met al Uw leden en bid: „Behoed ons Heer,
voor een tweede oorlog, geef ons mannen als
zij waren, die hun leven durfden geven voor
die heilige zaak!"
Niemand zal dan meer denken aan dansen.
Eerbied voor onze doden! Hun lijden en sterven zij ons heilig — zij ons ten voorbeeld!
„Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar 't aller stond."
C. H.
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Ik ben zo moe, zo moe van al dit strijden
en van de pijn die elke dag het hart weer treft;
hoe diep en zwaar moet dan een volk wel lijden
eer het de diepe vreugd der vrijheid waar beseft?
Wat kan het hart dit volk nu nog gaan zeggen
en wie zijn stem klinkt zuiver in deez' nacht?
wij gaan ontroerd wel blanke bloemen leggen,
wie kent de stille vrouw die eenzaam wacht? —
Ach, kon ik deze wanden toch doorbreken
en juichen bij 't ontwaken van de dag: —
dit volk mag nimmer dorsten aan de beken
waarin nog vloeit het bloed der laatste slag.

"Ingezonden Mededeling.i

Sanapirm

Beulen van Buchenwald
*
met bal na !
*

* öetail

In het algemeen zal trouwens aan de arbeid
in de strafgestichten grote zorg worden besteed. De hier en daar verouderde uitrusting
van de werkplaatsen zal worden hernieuwd
en — wat vooral van belang is — het arbeidstempo, dat tot dusver maar al te vaak
was ingesteld op de gedachte van „bezighouden ter voorkoming van lediggang", zal
worden verhoogd, hetgeen door een vermeerdering van arbeidsvreugde, in verband met
de betere betaling, mogelijk gemaakt zal kunnen worden.
Hoogst belangrijk zijn de plannen met betrekking tot de meerdere mogelijkheden, die in de
toekomst geschapen staan te worden, om een
tot gevangenisstraf veroordeelde daar te
brengen, waar hij het beste thuishoort, de zg.
differentiatie van het stelsel. Tot dusver ontbrak hieraan veel. Weliswaar hadden wij
voor jonge mannen de zgn. Jeugdgevangenis
te Zutfen, benevens een paar andere speciale
voorzieningen, maar wij misten bv. een
broodnodige gelegenheid om zwakzinnige
veroordeelden, die in een gewone gevangenis
altijd een moeilijke groep vormen, in een aan
hun bijzondere geestestoestand aangepast ge.vangenismilieu te brengen.
Ook de evenzo nodige speciale gevangenis
voor zwaardere recidivisten bestond niet,
evenmin als een bewaringsinrichting voor
die beroeps- en gewoonte-misdadigers, die
een groot sociaal gevaar vormen.
Al deze inrichtingen zullen in de toekomst
aan ons gevangenisstelsel worden toegevoegd. Bijzondere, nog in leven te roepen,
zgn. selectie-commissies, zullen voor ieder
geval bepalen in welke inrichting de door de
rechter opgelegde straf zal worden ondergaan.
Het waren maar enkele grepen, die ik doen
kon uit de rijke inhoud van het Uitbouwrapport. Door de beperkte plaatsruimte moest
veel (bv. de belangrijke verbeteringen, die
de observatie en behandeling van geesteszieke gevangenen zullen ondergaan) onbesproken blijven.
Aan belangstellenden zij daarom de lectuur
van het zeer .leesbaar geschreven Rapport, dat
in de boekhandel verkrijgbaar is tegen een
billijke prijs, met warmte aanbevolen. Dat de
oud-illegaliteit, door middel van de door haar
opgedane gevangeniservaringen in niet onbelangrijke mate aan het welslagen van dit stuk
werk heeft mogen bijdragen (op een totaal
van 18 leden telde de Uitbouwcommissie niet
minder dan 5 ex-politieke gevangenen!)
moge een bewijs temeer zijn, hoe soms een
noodgedwongen ondergaan kwaad later ten
goede kan worden aangewend!
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het wezen

a. van öomuuRQ

Onze vorige beschouwingen over de
ontwikkeling van het filmverschijnsel
hebben geleid tot de ontdekking, dat de
potenties, waarover de film beschikte in de
twintiger jaren en vooral na de komst van
de geluidsfilm, in staat waren een nieuwe,
zelfstandige kunstvorm te verantwoorden.
Dat wil dan zeggen: een nieuwe uitingsvorm, die in geen enkel opzicht leentjebuur
speelt bij andere kunsten, als daar zijn het
toneel in de eerste plaats, de literatuur, de
schilderkunst. Het ogenblik is dus gekomen
te zoeken naar een definitie ^an de filmkunst.
Laten we voor alle voorzichtigheid en om
geen illusies te wekken, beginnen met vast
te stellen, dat er geen afdoende definitie
(want een definitie is eigenlijk altijd afdoende) bestaat van het begrip „kunst".
Het is dus onbegonnen werk op zoek te
gaan naar een definitie van het begrip
„filmkunst". Maar het loont in alle geval
de moeite een bepaalde formulering te vinden, die men dan een „oratorische definitie"
van de filmkunst zou kunnen noemen, een
determinering dus, die niet alle aspecten der
filmkunst in zich besluit, doch voldoende
is om het eigen karakter van de filmaesthetiek subsidiair de verschillen met
andere kunsten aan te geven. Zulk een
oratorische definitie zou als volgt kunnen
luiden: „Een film is een compositie van
beelden (voorstellingen), die op rhythmische
wijze elkaar bepalen en het eerste beeld
via vele modulaties organisch met het laatste beeld verbindt."
Onder beelden verstaan we hier niet alleen
de zichtbare, maar ook de hoorbare beelden.
Het geluid dus, zowel de natuurlijke geluiden als de muziek, als de gefantaseerde
geluiden. Deze definitie doet onmiddellijk
en dwingend denken aan de muziek. Er is
dan ook een zeer grote overeenkomst tussen
film en muziek. In beide gevallen heeft de
klank, het klankbeeld enerzijds en het
visueel-auditief beeld anderzijds, geen we-

Steun Wettig Gezag
De Provinciale Commissie NoordHolland van het Nationaal. Instituut:
Steun Wettig Gezag, heeft het voornemen, op Woensdag 6 April a.s.
een grote propaganda-avond in
Krasnapolsky te Amsterdam te organiseren.
De heren Pater Henri de Greeve,
Mr. A. B. Roosjen en E. A. Vermeer zullen op deze vergadering het
woord voeren, terwijl de Amsterse Politie Kapel voor muzikale omlijsting zorg draagt.
Aanmeldingen voor de Reservediensten (Res. Gemeente^ en Rijkspolitie, Res. Grensbewaking, Nationale Reserve, Bewakingsreserve en
Algemeen Vrijwilligersdepót, alsmede aanvragen voor tocgangskaarten, kunnen gericht worden tot het
secretariaat: Roelantstraat I, Amsterdam.
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de behandeling
van: de ontwikkelingsgang (in het Ie
artikel) en: de bewustwording (in het 2e
artikel), gaat de schrijver van deze bijzonder interessante artikelenreeks thans in
een slotartikel na, hoe de jilmkunst uit
de sfeer van nuchter experiment naar
de sfeer van bewogen kunstenaarsschap
groeide.
Dit slotartikel moest i.v.m. zijn lengte in
twee gedeelten worden geknipt. Het
laatste deel volgt in ons nummer van de
volgende week.

zenlijke waarde op zichzelf. Zij krijgen pas
hun waarde door de aanwezigheid der
andere beelden en .klanken. Zij bereiden
elkaar voor en zijn eikaars verlengde.
Dit impliceert, dat de foto in de film eigenlijk geen foto is en dus niet geroepen is
om een voorwerp —■ het zij levend of dood
— in zijn werkelijke, naturalistische betekenis weer te geven, doch veeleer om dit beeld
een gevoelswaarde te verlenen, d^ in het
verloop van het drama past en verantwoord
is. Hieruit volgt weer, dat de camera, die
beelden aflevert, iets méér te doen heeft dan
alleen maar recht-toe-recht-aan te fotograferen en dat de schikking der beelden en
hun vermenging met geluiden en muziek,
beslissend zijn voor de afloop.
Weer een andere conclusie is, dat ook het
zogenaamde „spel" der acteurs niet beslist
over zijn betekenis, maar dat het bepaald
wordt door de schikking der beelden. Met
andere woorden, dat uiteindelijk niet de
speler, maar de man die de film samenstelt,
de regisseur, voor het geheel verantwoordelijk is.
Dit klinkt vrijwel onaanvaardbaar voor hem,
die bij de lezing van deze regelen, een film
voor ogen heeft, zoals we die doorgaans
week aan week in de bioscopen zien lopen.
Deze overwegingen hebben dan ook slechts
betrekking op het kleine aantal films, dat
een onafhankelijke vorm heeft gekregen.
We spreken hier dus over de gave, ideale
film, die uiteraard zeldzaam is, maar die het
filmbeginsel huldigt.
Uit bovenstaande definities valt voorts
nog te concluderen, dat er tussen film
en toneel een hemelsbreed verschil bestaat.
Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de filmkunst van geen enkele andere kunst zo ver
verwijderd staat als van de toneelkunst.
Terwijl het toneel vóór alles leeft van het
woord, dat de innerlijke en uiterlijke actie
oproept, dankt de film haar leven aan de
bewogen en geïnspireerde beeldschikking,
aan de rhythmiek van beelden en geluiden.
Terwijl de toneelopvoering een levend verschijnsel is, dat zich avond aan avond met
telkens grote en kleine verschillen voltrekt
en als "een telkens nieuwe prestatie moet
gezien worden, verkrijgt de film slechts één
maal — maar dan ook definitief — haar
verschijningsvorm. Lang nadat acteurs en
dode voorwerpen hun taak hebben verricht,
zonder aan de aesthetiek toe te komen,
gaat de filmmaker, de regisseur, zijn opnamen, zijn accenten, zijn voorstellingen in een
bepaalde volgorde, waarvan hij de bewegingen vaststelt, zodanig in een rhythmische
stroom onderbrengen, dat het geheel aan
zijn gemoedsbewegingen beantwoordt. Daarna is de film definitief af en draait zij

telkens op precies dezelfde wijze via het
technische projectie-apparaat.
Na al deze beschouwingen, die niet volledig zijn, doch voldoende het wezen
van de filmkunst aangeven, kan men de
vraag gaan stellen, of het waarlijk wel zin
heeft zoveel te eisen en of het niet eenvoudiger zou zijn van de film niets anders te
verwachten dan de fotografische weergave
van een andere kunst — het toneel — maar
hiertegen kan men inbrengen, dat ten eerste
de bewuste filmmakers, waarover wij reeds
schreven in ons vorig artikel, er zeker niet
zo over dachten en ten tweede, dat men
een oorspronkelijke toepassing, die tot
schoonheidsontroering leidt, de voorkeur
moet geven boven de tweedehands reproductie. Dit is niet alleen redelijk, het is zelfs
boeiend en het vergroot de mogelijkheden
tot het scheppen van edele ontroeringen.
Om het anders te zeggen: wat men in de
orde der aesthetica waarderen kan, heeft'
alleszins recht van bestaan en is één van
de bewijzen der stelling, dat het talent
souverein is.
Uit al het bovenstaande blijkt overduidelijk,
dat de belangrijkste factor in de makelij
van een film de regisseur is, een term, die
wij aan het toneel hebbén ontleend en die
dus niet deugdelijk is, hetgeen overigens
met de gehele filmische terminologie het
geval is. Dit echter tussen haakjes.
(Wordt vervolgd).

Hoe gaai hei mei

x- „fRits óe zweRveR"?
Die vraag zou beantwoord kunnen wordoor'in dit nummer de brief op te nemen, die de redactie dezer dagen van Frits
de Zwerver ontving. Daaruit spreekt nog
dezelfde vitaliteit als voorheen. Gebrek aan
plaatsruimte noodzaakt echter, deze brief te
bewaren voor een volgend nummer.
Toch zullen vele lezers reeds bekend zijn
met het feit, dat Frits de Zwerver in Indonesië een ongeluk heeft gehad. Aanvankelijk hebben wij gemeend, de berichten hieromtrent niet te moeten publiceren, teneinde
geen verontrustende mededelingen te verspreiden. Nu hierover echter in het dagblad
„Trouw" een kort — slechts gedeeltelijk
juist — berichtje is verschenen, zullen vele
lezers van ons blad de ware toedracht willen weten.
Begin Februari van dit jaar was Frits de
Zwerver <óp een van zijn tochten. Hoewel
vóór de jeep, waarin hij was gezeten, een
carrier reed, voorkwam deze veiligheidsmaatregel niet, dat de jeep op een landmijn
reed. Door de ontploffing werden de inzittenden in een tankval geslingerd, doch gelukkig bekwam niemand een ernstige verwonding.
De verwondingen van Frits de Zwerver
waren van die aard, dat een lichte hersenschudding en een daarmede gepaard gaande doofheid geconstateerd werden. Er is
echter goede hoop, dat deze doofheid van
tijdelijke aard zal zijn, en de berichten uit
het-Marine Hospitaal te Soerabaja, waar hij
wordt verpleegd, zijn bijzonder hoopvol.
De redactie van De Zwerver verheugt zich
over deze goede berichten en spreekt de
hoop uit, dat Frits de Zwerver spoedig geheel zal zijn hersteld en zijn zo hoogst belangrijke arbeid zal kunnen hervatten.

Herinneringen
van een Joodse onderduiker
DORST.
Hela, opstaan allemaal!"
Negen vermoeide lichamen maken aanstalten om op te staan. Hier rekt iemand
zich eens flink, daar geeuwt er een, tot tenslotte
het hele koor reisvaardig is.
Onze oudste man, een zestiger, begeleidt de
vrouwen en wij zetten ons voor en achter de
kar. Daar gaat ie weer. 't Jonge jonge, wat een
vracht. Enfin, we komen er mee. Even voor
„Ol Pieter" laden we af, gooien alles zoveel
mogelijk in het bos en brengen de kar weer
naar Bertus. Als we terug zijn is het half zes.
Zo gauw de eerste symptomen van de komeijde
morgen zichtbaar zijn, beginnen we.
Het is zoals Bertus zei, die paal is een karwei.
Hoe we dat onding er gekregen hebben, snap
ik nog nooit, maar een feit is, dat we het na
eindeloos passen en meten, buigen en sjorren
op de plaats van bestemming hebben gekregen. Ieder, die er niet bij kan helpen, zoekt de
strosprietjes op en verwijdert de sporen van
het pad naar het bos.
Ergens slaat een kerklok 10 uur. Zacht voert
de wind de klanken over het bos. We schaften
en komen tot de minder prettige ontdekking,
dat we geen drinkwater hebben meegenomen.
Hoe is het mogelijk, dat we dat vergaten. Enfin,
niets meer aan te doen. Wat is tenslotte één
dag zonder water.
Nu, we beginnen weer. De eerste spade van de
honderden, die moeten volgen, wordt in de
taaie grond gezet. Eerst het vrijgemaakte terrein
slechten en weldra vliegen de kluiten aarde
naar alle kanten. We graven met vier man,
telkens elkaar aflossend. Voorlopig gaat hét
gezwind. Eerst stijf en onwennig raken langzamerhand de spieren los., Heel de moeheid
wordt vergeten. De tijd vliegt voorbij- Het ene
kledingstuk na het andere verdwijnt en we
hebben enkel nog het hoognodige aan. Wat de
kou betreft, gaat het hier best, midden in het
bos. De wind heeft geen kans, om er in door te
dringen en vaak hebben we ons er over verwonderd als we 's avonds naar Bertus gingen,
hoe koud het was, zodra we uit de luwte van het
bos waren gekomen.
We werken door tot de middag en denken er
dan pas aan, dat Bertus er nog niet is. Weer
wordt er van alles geopperd en de tijd verstrijkt. Door het harde werken zijn we dorstig
geworden. We zeggen er niet veel van, doch
als het tegen drieën loopt en onze tongen aan
het gehemelte kleven, beseffen we, wat het is,
zonder water. Ik moet denken aan de vele verhalen van de reiziger in de woestijn. Beter dan
ooit begrijp ik dat nu. Nog een uur werken
we. Speeksel hebben we niet meer. Je hele
mond is een dorre kleverige massa. Ontzettend.
Oef, wat heb ik een dorst.
„Een koninkrijk voor een glas doodgewone
pompcognac", zegt er een. Mocht wat met je
koninkrijk, nog geen dak boven je hoofd heb
je aan te bieden."
„O, dat komt wel, als ik eerst maar water heb".
Dan, ik ben niet gelovig, maar toch doet het
me denken aan de beste stemming, begint het te
sneeuwen. Sneeuwen zal men zeggen, wat zegt
dat. Maar zeker zegt dat iets, dat zegt alles
voor ons. Ik zie ons nog, de tong zo ver mogelijk uit zijn woonplaats, om zodoende genoeg op
te vangen. Heerlijk was dat, geen enkele drank,
hoe exquis ook, kon daar aan tippen. Onze
benjamin had lol, ging de grote vlokken na die
naar beneden kwamen en zocht voor elk een
dikke uit. Och mensen, wat een gezicht, al die
tongen en dan maar slikken,
„'t Lijkt wel, of het oude volk opnieuw manna
uit de hemel krijgt op 't kritieke moment", zegt
er een. „Ja, 1'histoire se répète", antwoordt'een
ander wijsgerig. Het komische van het geval
is, dat we onze ellende vergeten en werkelijk
het helpt. Nu mindert hét al en weldra is het
buitje voorbij. We zetten ons weer schrap én
het uitgegraven zand vormt zich reeds tot
hopen. Gestaag doorwerkend woröt het al weer
schemeruur. We staken onze arbeid, zien om

ons heen en zijn allen voldaan. We hebben goed
gewerkt vandaag. Nog een dag zo en we hebben het zand er uit....

Een historisch verhaal

NIEUWE MOEILIJKHEDEN.
"M[ u vervagen alle contouren. Avondgeluiden
■'■^' doen alom zich horen. Ver weg klinkt de
schelle blaf van een vos. Dichterbii ritselen de
takken, een nieuwsgierige haas sclfljnbaar. Als
het voldoende donker is, stappen we op; eerst
zo goed mogelijk de weg overzien, luisteren, en
dan op mars, de straat over en dan dwars door
het weiland naar het oude huis. Juist als we er
zijn horen we het ontstellende bericht: Bertus
meegenomen. Zit in de gevangenis in Exlo. Nu
lijkt de ramp niet te overzien. Hoe zal het met
hem aflopen en hoe zullen we het ooit zonder
hem klaarspelen. Vrouw Zefat troost ons. „Hij
heeft vaker voor hete vuren gestaan." „'t Komt
wel goed. Werk zoveel mogelijk door, dat is het
beste, wat jullie kunnen doen". We zien elkaar
aan. Zullen we ooit in staat zijn, het voor elkaar
te boksen? Dan, tot overmaat van ramp hofen
we nog, dat Jan thuis zit met een zwerende
voet. Hopeloos. Even nog spreken we met elkaar
en dan al vlug maakt ieder zich een legerstede.
Slapen echter wil niet lukken. Te bezorgd zijn
we allen om het lot van onze weldoener
Eindelijk, na half slapen en waken is het 5 uur
geworden. Tijd om te vertrekken. Voorwaarts
maar weer, hoe dan ook, we moeten er door.
Zo kan het niet blijven. Een dak boven het
hoofd of anders.... Ja, wat anders. Er is immers geen andere weg. Vrijwillig aangeven?
Dat nooit! Nu werken^ net doen of je altijd met
schoppen hebt omgegaan, of je meermalen zulke
holwoningen in elkaar hebt gezet. Nooit versagen. Hoe was het ook weer? Ende desespereert niet. Zeker, Coen, jij hebt het goed bekeken. Volhouden, zolang je nog een druppel

Hollands bloed in je body hebt.
Ik kan kort zijn verder. We hebben weer gegraven, geploeterd. Onze handen waren blaren
en nog eens blaren; onze ruggen dreigden te
knappen als een strak gespannen boog. Kortom,
we waren op, maar toen de avond daalde, hadden we het fundament van onze woning voor
het grootste gedeelte in kannen en kruiken
Een oppervlakte van bijna 8 meter lang, 4 meter
breed en 1% meter diep was uitgegraven. Ik
ben geen erg goede rekenmeester, maar ik weet
wel, dat daar een ongelooflijk aantal schoppen
zand voor op de kant gelegd moesten worden.
Moe, ongelooflijk moe zijn we gaan gaan slapen.
Bertus nog niet terug, Jan nog niet weer present. Morgen vroeg maar weer proberen. 6 uur
staat ieder weer op zijn post. Vandaag zal het
bouwen beginnen. Eerst leggen we 3 stenen
op elkaar, waar de pijlers op moeten rusten.
3 stuks en daar overheen de telefoonpaal, zie
daar het geraamte. Nu de aankleding. Over de
telefoonpaal worden de ijzeren palen gelegd,
naar beide kanten op de grond rustend. Schuin
dus, daksgewijs met de uiteinden naar boven.
Nu hierover gaas gespannen en de zaak is oké.
Wel, wel, wat heb ik dat'even handig in elkaar
gezet, of beter geschreven, maar men zal zich
kunnen realiseren wat dat geweest is, zonder
nijptang, hamer, spijkers, passer en bovenal nog
zonder enig begrip van het werk, wat we immers geen van allen ooit hebben gedaan. Vaak
heeft men gezegd: Waar een wil is, is een weg,
zelden heeft dit gezegde overtuigender zijn
waarheid bewezen dan bij ons. Triomfantelijk
zien we elkaar aan. Onze werklust verdubbelt.

Het ene
kledingstuk na
het andere
verdwijnt.

Nu leggen we het stro in gelijke hoeveelheden
op het gaas en even later ploffen de eerste
schoppen zand op wat nu werkelijk iets op, een
Schuur begint te lijken.
Weer wordt het avond en weer morgen. Opnieuw nemen we onze stelling in. Elk kent zijn
plaats. En 's middags, als de zon zich alreeds
opmaakt om' straks haar plaats aan andere
lichtgevende collega's af te staan, is het uitwendige van Valthe's eerste boswoning voor
negentig procent gereed. We hebben het hem
gelapt. We hebben een dak boven ons hoofd en
als we doodmoe staan te trillen op onze benen,
dan is er de voldoening die alles vergoed, de
voldoening, dat we ons een eigen haard hebben
gebouwd.
De volgende dagen besteden we met het maken
van een primitief interieur en verder voornamelijk camouflagewerk. Al het gele zand, dat
in twee grote bermen om de keet ligt, wordt
met blad en dennetakken bestrooid. Het dak
krijgt van hetzelfde laken een pak. Spoedig is
er geen enkel plekje meer zichtbaar.
ST. NÏCOLAASFEEST IN HET BOS.
Nu is dan ons bosleven begonnen. Een leven
dat ons, dank zij onze verzorgers, ondanks
alle ups en downs tot de meest prettige tijd
van ons duiken is geworden. Een leven, waarin
we tenslotte een handigheid hebben gekregen;
ik denk aan het maken van bankjes en schuurtjes, alles van dennen en dennegroen, die ons
nu achteraf ongelooflijk voorkomt. Putten van
=t 8 meter diep, het lukte, we waren op de
duur tot de perfectie, primitief dan altijd, gevorderd met ons gestadig werken en knutselen
daar.
Nog even aanhalen die avond, dat we ons eerste
bezoek in het bos ontvingen. Dank zij Gien en
Jan hadden we een goede carbidlamp, carbid
ontvingen we en enige versnaperingen. Onze
tafel, drie lange planken aan elkaar, was extra
geschuurd met schuurzand, dat we natuurlijk
voor het grijpen hadden. Ook zelf hadden we
een radicale reinigingsmethode toegepast en
met onze beste plunje aan wachtten we op het
bezoek. Twee waren naar de weg om onze gasten
af te halen. Aangevoerd door Bobbeltje, zo
hebben we haar altijd genoemd, zongen we
St. Nicolaasliedjes. We waren in de beste stemming. We wisten, dat Bertus weer vrij zou
komen, we voelden ons gelukkig. Dan eindelijk
ging de ueur open. Jan, Mat en Gien kwamen
binnen. Stomverwonderd keken ze rond. Spontaan kwam het er uit: „Da's geweldig jongens".
Het mooiste compliment dat we ooit hebben
gehad.
Toen hebben we St. Nicolaas gevierd, tot laat
in de avond. Elk1 kreeg een cadeautje. Nu was
het onze beurt, om verwonderd te zien. Hoe
kregen ze het voor elkaar in deze tijd? Er zullen wel St. Nicolaasfeesten gehouden zijn,
maar zelden zal de dankbaarheid groter zijn
geweest dan bij ons die avond, 5 December '42.
Het kacheltje stond rood, de carbidlamp verspreidde een gezellig licht in onze nog versruikende woning en toen 's avonds onze verzorgers naar huis waren gegaan, zijn we gaan
slapen, echt slapen na al die slapeloze nachten
met dankbaarheid en trots in ons gemoed, met
nieuwe hoop in onze harten.
DIT PLEKJE GROND EN DE HEL ELDERS.
Vier dagen later hebbén we de terugkeer
van Bertus gevierd. Nu was alles goed. We
stonden weer sterk. Met Bertus zal 't waarachtig wel gaan.
„Hoor; daar komen ze weer aan". Ja, daar zijn
ze weer, de waterhalers. „Dat loopt een keer
mis. Dat rammelen van die emmers kunnen
ze op de weg zeker horen, vooral 's avonds, als
alles stil is moeten we nog voorzichtiger zijn dan
overdag, 't Lijkt me 't beste, dat we niet weer
op de fiets gaan. Lopen mag dan ietwat gevaarlijker zijn, maar in ieder geval hoor je geen
rinkelen van die melkbus en tenslotte kun je
vlug genoeg het bos inspringen als er iets aankomt.
De twee waterhalers zijn intussen gearriveerd.
Een van ons zet de fiets op zijn schouders en
twee anderen nemen de melkbus en emmers
met water over. Gezamenlijk proberen we dan
de weg naar onze hut te vinden. Voor de ingang van het dikke dennenbos hangt een witte
doek die we daar, als we uitgaan, altijd neer
hangen als herkenningsteken. Dit vooral om
steeds dezelfde weg te belopen, omdat meer
betreden grond meer paden en dus meer kans
op ontdekking geeft. Vlug zijn we weer binnen,
waar ons een lekker kopje thee wordt voorgezet.
„Nog iets tegengekomen, jongens?"
„Nee, alles rustig". Zo gaat het elke avond.
Steeds weer is het gevaar voor hen, die naar
de put gaan op 500 meter afstand en de spanning voor hen die achterblijven. Maar het is niet
anders. Zonder water gaat het niet en dus
's avonds op pad, wat wij anders enkel bij uiterste noodzaak doen.
Voor ik naar bed ga, ga ik nog even een luchtje
scheppen. De avondlucht doet steeds goed, na

Toch heeft de Stichting '40—'45 nog
zorgen. Als alle pensioenen zijn vastgesteld kan een eenvoudige optelsom aantonen hoeveel totaal op grond van de Wet
wordt ontvangen en doorbetaald en welk
bedrag benodigd is voor suppleties en voor
die gevallen, die geheel voor rekening van
'40—'45 komen. Zolang dit niet het geval
is, kunnen we alleen
rekening houden met
het bedrag van 6 millioen, dat op de Rijksbegroting is gebracht.
De uitkeringen bedragen totaal per jaar
pl.m. Sj/^ millioen.
Een verschil dus van 2^ millioen, dat ergens
vandaan moet komen.
Nu zit '40—^'45 momenteel nog niet aan de
grond en zou een enkel jaar nog door kunnen gaan. Doch het bedrag zou niet toereikend zijn en we zouden de hulp bij studie
van kinderen en ons sociaal werk geheel
moeten laten varen.
Daarom is de noodzaak aanwezig ook dit
jaar en misschien in de volgende jaren een
beroep te doen op ons volk om iets te
geven in de vorm van contributie of gift.
Dikwijls hoort men in de kringen van onze
medewerkers hiertegen bezwaren rijzen en
komt de gedachte naar voren: „Dit moest
toch zo niet zijn. Kan de Overheid nu niet
wat royaler zijn en die paar millioen er bij
doen? Dan zijn we van heel wat zorgen af
en kunnen meer aandacht besteden aan
het sociale werk. Onze mensen gaven toch
hun leven voor land en volk."
Ik kan me deze mening volkomen indenken.
Zelf verbonden aan een districtsbureau,
zou het me heel wat hoofdbrekens besparen
en zou ik meer rechtstreeks de belangen
der verzorgden kunnen behartigen als we
niet meer zoveel tijd moesten besteden aan
inzamelingen en al wat daaraan vastzit.
We kunnen zeggen: .,Dat is nu eenmaal
zo . We moeten ons daarbij neerleggen en
staan voor de keuze van inzamelen of een
deel van ons noodzakelijk werk loslaten, en
als we ons dit realiseren, weten we meteen
wat we doen moeten: We zullen niet loslaten. We zetten door. We zullen óns inspannen om de gestelde taak geheel te volbrengen. Als het dan moet zullen we weer
iets van onze vrije tijd geven in de komende
Mei-dagen en mede onze schouders onder
het werk zetten. Deze beslissing juichen we
toe.
Maar toch dreigt er bij deze redenering het
gevaar dat we de dingen niet zuiver zien.
Indien we het even zo stellen, dat het inderdaad de plicht der Overheid is uit de Rijksmiddelen alles beschikbaar te stellen wat de
Stichting nodig heeft voor het vervullen van
haar taak, dan nog moeten wij als medewerkers ons incompetent verklaren om te
kunnen beoordelen of in de huidige omstandigheid er meer geld door de Overheid kan
worden beschikbaar gesteld.
We kunnen daar wel onze eigen gedachten
_IIJII
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over hebben, doch die kunnen van persoon
tot persoon verschillend zijn. Dit is onze
taak ook niet. Daarvoor dragen we geen
verantwoordelijkheid.
Het is de taak van onze volksvertegenwoordiging, van de mannen en vrouwen
die we zelf gekozen
hebben om in overleg
^^^
met de Regering de
L^^L
wetten, ook de begron
tingswetten, tot stand
Êf^ H
te doen komen. Zeker,
er
ftZyJr
kunnen
gerechtvaardigde verlangens
bij ons
leven, maar
die moeten
we dan
ook ter sprake brengen
bij degenen, die daarover mee te praten
hebben en daarvoor verantwoordelijk zijn.
Tot zolang hebben we een eigen taak.
Maar, er is meer. In deze na-oorlogse jaren
beroept men zich voor verschillende dingen
nogal eens op beloften, die tijdens de bezetting door onze wettige Regering zijn gedaan en men wijst er op grond daarvan op,
dat de Overheid, die tot het verzet heeft
aangespoord en beloften heeft gedaan, nu
ook de plicht heeft voor de nabestaanden
te zorgen.
Ik ben het daarmee eens. De Overheid
neemt deze belofte ook serieus, gezien wat
reeds is gedaan. Afgezien nu van het feit,
dat ik niet kan beoordelen of zij meer zou
kunnen doen, constateer ik in dit verband
slechts, dat er naast deze belofte, onze belofte staat en dat wij voor deze laatste verantwoordelijkheid dragen. Wij spraken toch
niet in de opwelling van het ogenblik? Wij
meenden het toch? Onze vrienden gaven
hun leven voor de vrijheid, ons geloof te
belijden naar onze eigen overtuiging, onze
kinderen op te voeden zoals we dit wensen,
kortom, voor een reeks van waarden, waarin we nu juist geen inmenging van de Staat
wensen.
Zij gaven hun leven ook voor ons volk als
geheel, opdat dit, bevrijd van de vreemde
overheersing, weer samen kon leven in echt
Nederlandse zin. Op het terrein van deze
samenleving heeft de Overheid een taak en
heeft zij regelend op te treden.
Zo is er een taak voor Overheid en Volk.
Door wat de Regering doet lost zij haar
belofte in en door deze bijdrage komt tot
uiting de dank der Overheid voor wat de
gevallen verzetsmensen deden voor de bevrijding van ons land en voor ons volk als geheel
Door dit te regelen bij de Wet is vastgelegd het recht, dat de nabestaanden hebben
op steun van de Overheid. Door dit te doen
in een Pensioenwet wordt dit recht onderstreept en aan deze steun het karakter van
een aalmoes ontnomen. De benaming: buitengewoon pensioen, wijst er niet alleen op
dat voor deze pensioenen geen premies zijn
betaald, maar kan ook duiden op een waardering van buitengewone prestaties onder
buitengewone omstandigheden.
Middelburg.

F. HUSON.
(Wordt vervolgd).
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elke dag van spanning.
Telkens opnieuw is er weer de bekoring, die
een ieder van ons ondergaat. En dan komt
's avonds, als je zo buiten staat, onwillekeurig
het contrast in je op. Het contrast-tussen dat
Drents plekje grond op onze vredige Hondsrug,
dat plekje grond, dat een en al rust ademt
en de hel die elders heerst. Hier, binnen de
beschutting van Valthp's bossen, voelen we ons
veilig, vooral in het nachtlij k uur. Daar buiten '
echter loert een meedogenloze vijand, die vooral fel op ons is.
Stemmen van binnen roepen mij uit mijn mijmering. Ik doe mijn peukje cigaret in mijn
vestzak en ga maar eens kijken. Ik zie het al,
kleine Bob springt kraaiend en al kopjeduikend
over het bed. Ze zit twee van onze jongens na,
die met haar krijgertje spelen. Bob is in haar

element. Het duiken is voor haar niet zo moeilijk. Ze heeft haar pop, een winkeltje binnen
en buiten en een grote zandbank. Nooit spreekt
ze dan ook, ze is zeven jaar, over naar huis
gaan. Ze heeft het hier best naar haar zin.
Een kwartier nog en dan gaat ieder ter ruste.
Bijna de helft van onze keet is slaapvertrek.
Links slapen de dames en rechts het manlijk
deel van ons gezelschap. In het midden zorgt
een grote rietmat voor een behoorlijke afscheiding. Meermalen raken onze voeten verward,
zodat het tot de gewoonste dingen behoort, als
er een 's nachts het hele koor wakker trapt.
„Hé, wie zit me daar weer in 't vaarwater" of
„denk je dat je hier alleen maft"? en dergelijke
uitroepingen zijn iedere nacht schering en inslag.
(Wordt vecvolgdj.

Mijnheer, er is telefoon uit Arnhem!"
't Blijkt de directeur van de „Koepel'' te zijn. En hij deelt mede, dat
Jansen Vrijdagmorgen geëxecuteerd zal
worden, daar zijn gratieverzoek is afgewezen. Hij wil nog gaarne met mij spreken.
Die nacht slaap ik weinig en ook tijdens
de reis heb ik het moeilijk. Behalve de beide
brieven, die ik van hem ontving is hij me
geheel onbekend. Hoe en wie zal ik ontmoeten? Wat zal men zeggen tot een mens, die
morgen zijn aards bestaan zal moeten be-

KIES JANSEN
's Middags spreken we verder. Zijn warme
eten wordt koud. Ik maak hem erop attent.
Hij eet met smaak. Maar plots zegt hij:
„Maar U, hebt U al gegeten? Kom, we zullen het delen." Dan eten we samen het blik
breekboOJitjes met aardappelen leeg.

J RIES JANSEN, die naam was in de winter van '44-'45 op de Veluwe een begrip geworden van

niets ontziende haat. Hij was een mensenjager bij uitnemendheid.'Bij een schietpartij met de
illegaliteit in Rotterdam geraakte hij gewond, doch herstelde en op de Veluwe zette hij zijn
luguber bedrijf voort. Na de bevrijding kwam hij voor zijn rechters en zijn misdaden waren
zo zwaar, dat de doodstraf tegen hem werd uitgesproken en het gratie-verzoek afgewezen.
Toen de moeder van één van zijn slachtoffers, die destijds LO.-leider in de Alblasserwaard
was, van zijn veroordeling las, zond ze hem een Bijbeltje en vermaande hem in een brief zijn
toevlucht bij Jezus te zoeken. Welk een genade als een moeder, die haar kind in de handen van
deze man zag vallen, daartoe kan komen.
En welk een zegen heeft God daarop willen geven.
Ries Jansen heeft zich bekeerd, niet om zijn straf te kunnen ontgaan, maar om voor het vuurpeloton te kunnen getuigen van de liefde Gods, die ook de moordenaar wil thuisbrengen.
In bijgaand stuk verhaalt de evangelist Bomhof uit Enschede, die hem in zijn laatste uren bijstond, van het einde van Ries Jansen.

eindigen? Ik zie er tegenop, al weet ik al
jaren „In die ure zal het u gegeven worden".
In de gezellige bezoekkamer ontmoet ik, na
even wachten, Jansen, 't Blijkt een wat
kleine man, nu wel mager, maar gespierd
gebouwd en sterk zwart behaard, 't Witte
gezicht spreekt van het lange, uitzichtloze
wachten, vier jaar. Maar zijn tred is vast,
de lichtblauwe oogopslag zeker. Hij lijkt
niet op iemand, die morgenvroeg gefusilleerd zal worden.
Zijn gevouwen handen liggen op tafel. Hij
kijkt me diep in de ogen. Ik hem. Dan vat
ik zijn beide handen, trek ze naar me toe
en zeg: „Morgenvroeg reist U een grote
heerlijkheid in. Ik ben jaloers op U. Bedenk eens even: U is dan bij Jezus thuis."
Dan wordt ook hij blij en zegt met een gelukkig gezicht „Ja mijnheer, ook ik verlang
zeer en zie met hunkering uit naar het ogenblik, dat ik naar de paal geleid wordt. Dan
mag ik, onwaardige. Hem zien. Ik ervoer,
Hij vergaf al mijn schuld. Nu leef ik uit het
geloof. Met die paal heb ik reeds afgedaan.
Dat maakte Jezus goed!"
Maar dan schreit hij en zegt: „O, mijn zonden maakten zo'n vreselijke scheiding tussen God en mijn ziel. Mijn schuld is groot,
doch ik weet. God gaat een rechtvaardige
weg met mij. De straf is juist, ik heb die
verdiend."
Een tijd later zucht hij weer en zegt dan:
„Mijnheer
" 'k Val hem in de rede en
zeg: „Noem mij broeder, want wij zijn samen
in Jezus." „Broeder", vervolgt hij dankbaar,
„er is echter nóg een zware last die mij
drukt. „Ik kon voor Jezus niets doen.
niets
" —■ hij huilt weer — „ik kom
straks bij Hem met lege handen". Dan werpt
hij het hoofd op de handen en snikt het
uit. Maar dan roep ik: „Broeder, vat moed.
U komt niet met lege handen. Uw laatste
brief is in mijn woonplaats tot grote zegen
•geworden. Denk aan de moordenaar aan
het kruis. Broeder, na bijna 2000 jaar
spreekt hij nog door zijn doodsnood. Voor
hoevelen is hij tot een zegen geworden?"
Dan wordt hij zeer gelukkig. Zijn gezicht
gaat letterlijk stralen. De realiteit van het
Bijbelvers: „Dood waar is uw prikkel, hel,
waar is uw overwinning" zit tegenover mij
aan tafel. Zulk een overwinning in het aangezicht van de dood heb ik nog nooit meegemaakt.
Als zijn vrouw komt is hij flink. Rustig
staat hij daar. Hij zegt: „Vrouw wees
sterk. Ik ben het ook. Ik ben klaar. Voor
mij is er geen smart meer. Ja, jij blijft achter met het kind, maar God blijft ook!"

Samen bespreken we Romeinen 8, zijn lievelingshoofdstuk. „Ja", zegt hij, „dat bijbeltje waar u uit leest, is mij door een moeder
gezonden, wier zoon ik gearresteerd heb.
Toen ze in de krant van mijn veroordeling
las, heeft ze een bijbeltje gekocht en een
liederenbundeltje, er een opdracht in geschreven, plus een brief, mij vermanende
de toevlucht tot Christus te nemen. Deze
daad heeft mij geslagen, tot aan Jezus' voeten." Het bijbeltje en het boekje heeft hij
nu, ook met een opdracht, aan zijn dochtertje geschonken.
Als later in de middag de voltallige familie,
15 personen, in de bezoekkamer aanwezig
is, vraagt hij me hem te willen vergezellen
naar de executieplaats. Ik stem gaarne toe.
Voor geen van beiden is het een verschrikking meer. Samen overdenken we Hebr.
12:1-15. Onder tranen neemt de familie
afscheid. Tot in de deur gaat hij mee. Dan
roept hij: „Vrouw, familie, kijk nog één keer
om. Kijk naa%mij. Zie hoe vast ik hier sta,
en neem deze blik mee. Luister: Jezus is
mijn vertrouwen. Hij is mij al. Met Hem ga
ik morgenvroeg ter gerichtsplaats. Hij ontvangt mij daar in Zijn eeuwige armen. Dag
familie, dag vrouw. Vrouw, zie op Jezus!
Tot ziens Thuis."
We gaan verder met de bespreking van
het zo zeer gezegende Rom. 8. Zo
verglijden de uren en we bemerken het niet.
Maar dan, tegen 1 uur 's nachts, kan hij niet
meer. Ik zie het en vraag: „Wilt u wat
rusten?" „Ja, graag". Zo gaan we van
elkaar.
's Morgens half vier komt de klop op de deur
mij wekken.
Hoewel Jansen niet heeft geslapen is hij
zichtbaar uitgerust. Wat is hij toch flink en
kalm. Jansen spreekt ten afscheid met zijn
broer, die ook „fout" was en uit de Limburgse mijnen naar hier kwam. Hij vermaant hem zich te bekeren en deze snikt het
uit.
De overige tijd bespreken we Psalm 23.
„Het dal der schaduwen des doods
Ik
zal geen kwaad vrezen
Want Gij zijt
bij mij
" Zichtbaar woont er een grote
vrede in het hart van de ter dood veroordeelde. Maar tegen 6 uur, bij het verstrijken der minuten, wijkt de vrede langzaam
terug. Even later wordt hij angstig en roept:
„O broeder, die paal, die paal." Ik zeg:
^ „Broeder. Uw les is nog niet af. U hebt nog
iets te leren. Die paal, dat is de duivel! Hij
laat u op die paal zien. Zie af van die paal
en in 't geloof op Jezus en Jezus alleen."
En m'n arm naar boven richtend zeg ik:
„Jezus, Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart."

Mijn hart bidt onderwijl. En, Gode zij geprezen, de klaarheid des hemels begint als
voorheen weer baan te breken op zijn gelaat. En even later roept hij luide: „O,
broeder, die paal is weg. — Jezus, Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn
hart. Overwinning is er, overwinning in het
bloed des Lams."
Zijn broer huilt. De bewaker huilt. Maar ik
kan niet huilen, want mijn ziel juicht.
Als het begint te schemeren bidden we tezamen. Na het „amen" vraag ik mijn broeder te bidden. Hij doet het, in stilte. Als ik
hem vraag luide te bidden aarzelt hij even,
daar hij dit niet gewoon is, maar breekt
gelijk door. Hoor hem nu bidden voor zijn
broer naast hem, die daarop in snikken uitbreekt, voor zijn lieve vrouw, voor zijn
ouders, zijn kind, de hele familie, de directeur, de bewakers en zichzelf. En aan het
slot vraagt hij Jezus hem in Zijn geopende
armen te willen ontvangen.
We worden geroepen. Allerlei autoriteiten zien we in de gang. De bewakers
komen Jansen de hand drukken. In een
dichte jeep gaan we tegenover elkaar zitten,
geflankeerd door vier marechaussees.
Als de auto stopt zijn we op een open plek
in een bos. 't Is er doodstil. Mist hangt tussen de bomen. Als we om de wagen heen
lopen staan daar 20 jonge kerels, rode petten op: militaire politie dus. In een halve
cirkel staan ze ^— 10 aan 10 achter elkaar —
in de morgennevel.
Ongeveer veertig personen tel ik met elkaar.
Samen gaan we naar de paal. O, wat is hij
rustig. De marechaussees doen een dun
koord slap om zijn middel. Wij staan hand
in hand en ik zeg: „Broeder tot ziens, bij
Jezus in heerlijkheid. Jezus en Jezus alleen,
broeder." Dan stap ik achteruit, hem aanziende, tot naast het peloton.
Dan kijkt hij naar de hemel en richt zijn
arm omhoog. Langzaam en luid, voor iedereen verstaanbaar, roept hij: „Jezus Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn
hart." Dan blinddoeken ze hem.
Hij strekt de hand voorwaarts, zwaait ermee langs het vuurpeloton en roept: „Mannen, gij zijt allen mijn vrienden. Mijn vijanden zijt ge niet, maar mijn vrienden zijt
ge." Als hij mij gedankt heeft voor de steun
in zijn laatste uren, richt zijn arm zich weer
hemelwaarts en juichend horen allen hem
roepen: „Here Jezus, door mijn blinddoek
heen zie ik U, genageld voor mijn zonden
aan het kruis!" En nog luider jubelt hij: ,,Ja
Here Jezus, ik kom!"
De schoten knallen over de stille vlakte, met
een lange nagalm. En de Engelen dragen
hem in het Paradijs.
Naast mij staat een Inspecteur van Politie.
Hij zegt: „Ik ben ten zeerste verbaasd over
de woorden van die man. Ik ken hem niet
anders dan als een keisteen zo hard. Is het
wel echt, wat hij gezegd heeft? Ik heb hem
vroeger gekend. Het was zo erg. Het vroegere en dit, ik kan het niet rijmen."
'k Zeg: „U hebt toch zijn juichende roep
wel gehoord. Vóór de dood speelt men geen
comedie meer. Ik heb zijn laatste brief bij
mij. Hebt U even tijd?"
Ik lees de brief hardop voor. Dan is zijn
antwoord: Mijnheer, ik heb niets meer te
zeggen, mijn mond is dicht.
Enkele heren komen naar me toe en drukken mij de hand. Het blijkt op allen een
diepe indruk te hebben gemaakt.
God zegene de voortzetting ervan aan ons
aller hart.

SS
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HENDRIK BAARSCHERS
Geboren 5 Augustus 1920 te Winterswijk
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught.
Bediende in een boekhandel.
J-

"V:

WILHELMUS JOHANNES ^OENEN
Gebüfen 13 September 1920
Gefusilleerd 4 September 1944 te Vught.
Sportleraar.

Wïntcrswnjfc.
Dit woord wekt herinneringen aan de naam van een vrouw, de moeder van de LO.,
tante Riek; aan de anderen in die plaats, die haar bijstonden in het LO.-werk.
Maar anderzijds hee/t Winterswijk de naam een plaats te zijn, die zeer vele NSB.-ers
en Duitsgezinden onder haar bevolking telde. En toch heeft deze omstandigheid het
werk van een kleine groep, die naast en in samenwerking met de bestaande LO.-groep
optrad, niet kunnen verstikken.
Zelfs in deze plaats, waar ouderen — die zich afzijdig hielden van het gewapend
verzet — het LO.-werk verrichtten, zelfs hier waren er jongeren, die ondanks de
moeilijke plaatselijke toestanden desnoods met het pistool de vrijheid wilden verdedigen.
Doch twee van hen hebben in deze strijd hun leven moeten geven....

Bij het uitbreken van de oorlog was Henk soldaat. Als oprecht Nederlander trok hij zich de nederlaag van zijn land
erg aan. Naar huis teruggekeerd, kwam hij in de boekhandel
van zijn vader. Gelegenheid tot actief verzet kreeg hij aanvankelijk niet, al liet hij wel steeds van zijn afkeer van de
vijand blijken.
In het voorjaar 1943 werd Henk verplicht om in Duitsland te
gaan werken. Tijdens het transport dook hij onder: zijn vriend,
die bij deze gelegenheid als transportgeleider optrad, gaf echter
door, dat hij naar Duitsland vertrokken was.
De onderduikerstijd was voor hem een zware tijd. Door zijn
emotionele natuur onderging hij sterk de deprimerende invloed
van het onderduiken. Bovendien kreeg hij hier de tijd om over
alles na te denken en zag en ondervond hij zelf, hoe treurig het
met onze vrijheid gesteld was. Hij trok zich bijzonder het lot
van zijn mede-onderduikers aan en voelde zich soms wanhopig,
dat hij in de omstandigheden, waarin hij verkeerde, zo weinig
voor hen doen kon. Zijn vriend wist hem evenwel weer te
helpen en uit zijn geïsoleerde positie te halen, door hem met
behulp van valse papieren, weer uit Duitsland te laten
terugkeren. Henk kwam opnieuw in de zaak van zijn vader.
Van nu af wijdde hij zich ten volle aan het verzetswerk.
Steeds wilde hij meer doen en zelfs na de overval op de Winterswijkse bioscoop op 21 Maart 1944, waaraan hij met Wim
Koenen en zijn vriend meedeed en die leidde tot de arrestatie
van Wim Koenen en het onderduiken van zijn vriend, ging hij
op dezelfde voet voort. Hij sloot zich nauwer aan bij de groep
van tante Riek te Winterswijk en trad nader in contact met
een vriendin van Wim, die tegelijk met Wim was gearresteerd,
doch weer werd vrijgelaten.
Dit laatste contact werd hem noodlottig, want dit meisje bleek
een verraadster te zijn. Zij speelde hem een revolver in handen
van de toenmalige opperluitenant van politie, Veller. Direct
hierna, met de revolver nog in zijn bezit, werd Henk gearresteerd. Hij werd overgebracht naar het Huis van Bewaring te
Arnhem, waar hij, doordat hij tussen de gewone gevangenen
zat, niet van de overval profiteerde.
Henk is hier, zoals ook reeds in Winterswijk, verschrikkelijk
mishandeld. Met enkele illegale vrienden, die tengevolge van
dit verraad ook gearresteerd werden, werd hij naar Amersfoort
overgebracht. Daar bleef hij tot 3 September 1944, waarna hij
op transport ging naar Vught en niet,* zoals hij bij het afscheid
nemen van zijn vrienden zei te denken, de vrijheid kreeg.
Op 5 September is hij te Vught met zovele andere dapperen
gefusilleerd. Zo vond hij de dood door zijn verzet, een dood,
tevens in God, Die hij, die niet godsdienstig was opgevoed,
steeds zocht en Die hij in het laatst van zijn leven heeft gevonden.

Wim was een man van de daad; een heel ander type dan
Henk Baarschers. Uiterlijk was hij steeds onbewogen en
wat er innerlijk in hem omging, liet hij niet gemakkelijk, zelfs
niet aan zijn beste vrienden, blijken. Hij was stoutmoedig, vastberaden en had de nodige fantasie en durf om plannen te beramen en deze uit te voeren: een gezonde, forse knaap, die zijn
mannetje stond.
Op 28 December 1941 maakte hij voor het eerst op minder
aangename wijze met de moffen kennis. Een Engels vliegtuig
kwam dicht bij Winterswijk in een weiland terecht. Wim was
er als eerste bij en haalde er een zendapparaat uit. Juist toen
hij er zich mee uit de voeten wilde maken, werd hij door inmiddels gearriveerde Duitsers gegrepen. Het gevolg was een
tijdelijke gevangenschap te Arnhem. Na zijn vrijlating moest
hij weer in het grensgebied werken, waar hij korte tijd later
opnieuw gearresteerd werd, omdat hij zich „ongunstig" over
de Duitsers had uitgelaten, hetgeen verraden werd. Hij zat hu
geruime tijd in een kamp in Duitsland gevangen, waar hij geducht geleden heeft. Ook thans moest hij in het gehate Duitse
grensgebied aan het werk.
Met behulp van zijn vriend, dezelfde die ook Henk Baarschers
bij zijn verzetswerk geholpen heeft, — deze drie jongemannen
werkten trouwens voor het grootste gedeelte met elkaar en in
onderling overleg — kon hij zich, door zich ziek te houden,
vrijwel geheel aan dit zozeer verfoeide werk onttrekken.
Hierna begon hij eerst recht illegaal te werken. Hij pleegde
verschillende kraken ten behoeve van de zenderbouw, waarmee hij bezig was, verschafte onderduikers hulp, en knapte
werkjes op voor de groep van tante Riek en die van Zwarte
Kees. De overval op de bioscoop, die voor een groot deel zijn
werk was, werd hem noodlottig. Daags daarna reeds werd hij
gearresteerd. Nu vooral bleek zijn trouw aan zijn vrienden,
want ondanks vreselijke martelingen, liet hij niets los.
Hij werd overgebracht naar de gevangenis te Zutphen, waar
hij op 11 Juni 1944 's avonds door gedeeltelijk dezelfde KP,
die 's middags de overval op het Huis van Bewaring te Arnhem gepleegd had, bevrijd werd. Van zijn bevrijders hoorde
hij van het verraad van zijn vriendin en hierop trok hij, die
nooit lang kon stil zitten, naar Nijmegen, waar dit meisje
woonde, om met haar af te rekenen. Bij deze poging werd hij
echter op 28 Juli gearresteerd en direct naar Vught overgebracht. Hier was hij velen door zijn optimisme en flinke houding
tot steun. In het aangezicht van de dood, die ook hij niet verwachtte, maar die hij, toen het eenmaal zo. ver was, onverschrokken tegemoet trad, bleek eerst goed, welk groot goed
hem' zijn Katholieke geloof was.
Op de avond van de 4e September 1944 liet Wim te. Vught
zijn jonge en veelbelovende leven voor het vuurpeloton. Zijn
vriend Henk heeft hij te Vught niet meer gezien, doch wij
weten hen thans samen verenigd bij Hem, bij Wie geen strijd
meer is.
JOHAN.
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JAGERS

tand

zonder moed
De eerste maanden ha de capitulatie in
1940 waren voor mij een tijd van afwachten. De hoop, dat het volgens velen,
snel uit zijn Wacht groeiend Duitse offensief tot een grote debacle zou leiden was
nog levendig en de mogelijkheden tot een
actief verzet werden nog niet zo spoedig
herkend als later, toen onze ervaring toenam.
Het was de tijd dat men naar historische
boeken greep en moed putte uit ons grootse
verleden, de tijd dat op vele schoorsteenmantels, waar ze vroeger nopit geprijkt hadden, portretten van de Koninklijke Familie
verschenen, de tijd van de witte anjer demonstratie en de uitgezaagde dubbeltjes.
Zoals velen voelde ik sterk de verplichting
om tenminste altijd en overal getuigenis af
te leggen van onze trouw aan Vorstenhuis
en Vlag.
Toen ik begin September het tijdschrift „De
Nederlandse Jager" opensloeg, zag ik tot
mijn grote verontwaardiging dat een der
verenigingen, waarvan dit blad het officieel
orgaan was, nml. de Koninklijke Nederlandse jachtvereniging „Nimrod", herdoopt was
in Nederlandse Jachtvereniging „Nimrod".
Daar het mij bekend was dat er door de
Duitsers nog geen verbod van het praedicaat
„Koninklijke"
was
uitgevaardigd,
schreef ik aan het bestuur om te vragen van
wie het initiatief hiertoe was uitgegaan. Ik
stak daarbij mijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. Het antwoord luidde, dat men dit gedaan had, „omdat de
Duitsers het gebruik van dit woord ongaarne zagen". Wanneer men nu weet dat de
voorzitter en de secretaris, respectievelijk
K. J. G. Baron van Hardénbroek van Bergambacht, Burgemeester van Bennebroek en
E. L. L. Baron van Tuyll van Serooskerken
op vertrouwelijke voet met Z. K. H. Prins
Bernhard plachten om te gaan en herhaaldelijk zijn gast waren bij jachtpartijen op
Het Loo. dan kan men begrijpen dat mijn
teleurstelling en woede geen grenzen kende. Natuurlijk was mijn eerste opwelling om
onmiddellijk mijn lidmaatschap op te zeggen. Bij nader inzien besloot ik hiermede
nog te wachten. Er stond nml. een algemene
vergadering op het programma waarin een
voorstel zou worden behandeld om tot fusie
met de Nederlandse Jagersvereniging over
te gaan. De gelegenheid om de kwestie op
deze bijeenkomst ter tafel te brengen, wilde
ik mij niet laten ontgaan.
Deze vergadering werd echter telkens
weer uitgesteld, o.a. doordat het verbod van
samenkomsten met meer dan 20 personen
van kracht werd.
In Maart of April 1941 werd ik verrast met
de mededeling, dat de beide verenigingen
samengesmolten waren, dat van hogerhand
de berychte ex-burgemeester van Tubbergen Jhr von Bönninghausen tot vice-voorzitter benoemd was en dat het overige bestuur
in functie bleef. Dat deed de deur dicht. Ik
bedankte als lid, schrijvende:
„Zoals het bestuur thans samengesteld is,
stel ik er prijs op, dat mijn naam niet langer

»>

wetd araedcitart
op de ledenlijst voortkomt", terwijl ik besloot met het terugvragen van de betaalde
contributie. Aanvankelijk wilde men dit opzeggen niet accepteren, maar na enige, nogal vinnige, correspondentie over en weer
kreeg ik zelfs mijn geld ook nog terug.
De Duitsers waren zo welwillend de liefhebbers in 1941 toe te staan te jagen, mits
ze lid waren van de nieuwe vereniging en
beschikten over een voorlopige verklaring
van „geen bezwaar" van de Duitse politie.
Om deze te krijgen moest men beloven zijn
geweer niet tegen de bezetter te zullen gebruiken.
Wie verwacht zou hebben, dat slechts weinigen daarvoor zouden voelen, kwam bedrogen uit. Het ledental der jagersverenigingen dat voor de oorlog misschien 1400
bedroeg steeg onmiddellijk tot over de
12000.
Ook dit was een grote teleurstelling voor
mij en toen ook het bestuur rustig op zijn
stoel bleef zitten, nam ik mij voor. dat ik, zo
ik het einde van de oorlog mocht beleven,
deze onwaardige houding aan de kaak zou
stellen.
Ik heb toen de tijd daar was een rapport
over deze zaak aan H.M. de Koningin gezonden en getuigenis afgelegd voor de Zuiveringsraad voor de Burgemeesters toen
Baron van Hardénbroek, die de gehele
oorlog in functie was gebleven, daar terecht
stond. De voorzitter voegde hem toe, „dat
hij op zijn minst moest zeggen, dat zijn houding wel buitengewoon weinig fier geweest
was."
Na Mei 1945 kwam een nieuwe jagersvereniging tot stand, die zich op oorlogspeil
handhaafde. De vele nieuwe leden van 1941
maakten en maken er ook nu nog het gros
van uit. Er werd een zuiveringsraad benoemd en een aantal zeer verkeerde elementen verdwenen van de ledenlijst. Daar echter anderen, die niet alleen in de oorlog lid
gebleven waren, maar ambten als gewestelijk- en streekjagermeester in de onder Duitse protectie staande vereniging, aanvaard
hadden, wel gehandhaafd bleven, besloot ik
mij afzijdig te houden. Ik bleek daar reeds
spoedig geen spijt van te hoeven hebben,
want aldra werd Baron van Hardenbrqeck
tot adviseur, en Baron van Tuyll tot erelid
benoemd.
Mag men er zich over verbazen, dat zij, die
in het uur van de grootste nood de morele
moed misten om de eer van het Koningshuis hoog te houden, zo spoedig weer in
barmhartige genade worden aangenomen,
nog groter verwondering moet het wekken,
dat thans aan deze vereniging wederom het
praedicaat „Koninklijke" verleend wordt.
(Uit: De Prinsestad).

Evenals voorgaande jaren kunnen we ook
thans ganzeneieren aannemen in loonbroed.
Wij hebben veel ervaring op dit gebied en
kunnen ieder kwantum uitbroeden.
(Advertenties in „De Boerderij").
Dat kunnen wij ook. We broeden ook ieder
kwantum uit, maar dan artikelen en verhalen
voor „De Zwerver". Soms komen echter onze
eendagskuikens terug. Dat ligt niet aan ons, en
ook niet san de redactie van dit blad. Alleen
aan het feit, dat we stinkeieren uitbroeden en
als je daar in gaat roeren komt er nog meer
vieze lucht. Maar de redactie van ons blad is
vriendelijk en schrijft steeds dat het haar spijt.
Heel anders dan die uitgever in Zuid-Afrika.
Kent U het verhaal? Een journalist is op bezoek bij zijn uitgever en zégt „Dink U, ek moet
meer vüür in mij verbale plaas?", waarop de
uitgever zegt: „Nee, jij moet meer verbale in
die vuur plaas!"

»

„GELEIDE" ECONOMIE.
Laatst werden wegens belastingschuld van
een schoenmaker enkele noodzakelijke machines verkocht, tot een bedrag van ƒ 160,—.
De toen werkloze schoenmaker ontving
daarna steun, tot een bedrag van ƒ 30,— per
week.
(Uit „Nederlands Fabrikaat")
Een handige vent, die schoenmaker, die weet
rente van z'n geld te maken. Overigens, hier is
door Excellentie Lieftinck een begin gemaakt
met de „eeuwig durende beweging", want om
die dertig gulden op te brengen, moeten anderen belasting betalen, totdat ze ook niet meer
kunnen en hun machines worden verkocht.
Zullen we er maar eens om lachen?
♦

Op deze eerste veiling in April 1941 was het
aanbod drie wagens, thans zijn er dagen dat
er 700 wagens per week worden aangeboden.
(Uit „Vakblad voor Smeden" ll-3-'49.)
Toen ik pas een baas had, verdiende ik vijf gulden, maar nu heb ik dagen van vijftig per week.
Helaas zijn het alleen Zaterdagen....

OPROEP

De Hoofdinspecteur van Politie te Soest
verzoekt — in geval van herkenning —
gaarne inlichtingen omtrent Cornelia
Reijerse, geboren te Soest, 16 September
1922 (zie foto). Zij zou in de Duitse bezettingstijd vertoefd hebben in het gevangenkamp Oraniënburg - Sachsenhausen;
volgens haar verklaring: als gevangene.
Zij wordt er echter van verdacht, door
bemiddeling van het arbeidsbureau, in dit
kamp vrijwillig een betrekking te hebben
aangenomen.

*

A D V E R T E N T i E S

♦

Tijdens vacantie, eenvoudig kosthuis aangeboden aan enkele meisjes of echtpaar van
Chr. beg., in de bossen van midden Drente.
Brieven onder no. 1302 Bureau „De Zwerver".
Jongeman, Oud-illegaal werker, zoekt contact
met jong idealistisch zakenman, om gezamenlijk de commerciële mogelijkheden van een
geheel nieuwe artistieke onderneming, te onderzoeken en eventueel uit te voeren.
Brieven onder no. 1298 bureau „De Zwerver".
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* SPIEL EN SPIELEREI *
De wereld der spionnage en contraspionnage, die der geheime diensten,
is een zeer uitzonderlijke wereld;
een wereld van intrigue en infiltratie,
waar velen niet zijn wat ze schijnen en niet
schijnen wat ze zijn. Daarin werken kerels
met grote idealen en ontzagwekkende durf
naast piraten van het minste allooi. In deze
wereld schijnt het doek nooit ten volle op te
gaan, omdat zulks niet in het belang van
een dienst kan zijn die in het halfduister
zijn werk moet doen. En lieden zonder moraal en geweten kunnen zich zonder enig
bezwaar in een dergelijke atmosfeer een
werkkring scheppen, waaruit niemand meer
wijs kan worden. Er zijn er, die dubbel spel
spelen en dat spel met een dusdanig raffinement spelen, dat de opdrachtgevers aan beide
zijden nog tevreden zijn over hun werk ook.
En loopt er eens iets spaak, is er iemand,
die hen verdenkt en tracht beentje te lichten,
dan hebben zij er wel voor gezorgd, dat er
hoge beschermengelen zijn, die onvoorwaardelijk in hun goede trouw geloven en op het
beslissende ogenblik de hand boven het
hoofd houden. Die beschermers zijn dusdanig
geïmponeerd door bepaalde krachttoeren, —
dikwijls alleen mogelijk door het dubbelspel
-- dat zij de goede trouw van hun pionnen
boven elke verdenking verheven achten.
Het schijnt welhaast onmogelijk een geheime
dienst in het leven te roepen zonder dergelijke elementen aan te trekken. Hier immers
krijgt het lichtschuwe sujet, de kerel met een
misdadige aanleg doch een clean-shaven en
betrouwbaar gezicht, zijn kans. Hier voelt
hij zich thuis. In korte tijd kan hij de bewijzen van zijn werkkracht overleggen en zich
een arbeidsveld scheppen, waar hij bijna niet
meer te vervangen is, daar alles van persoonlijke relaties afhangt.
\\7 ij menen wel te mogen vaststellen, dat
V V dit werk ons Nederlanders in hét algemeen niet ligt. En er zijn ongetwijfeld in
de oorlogsjaren, toen wij ons noodgedwongen meer op dit terrein hebben moeten bewegen dan ooit voordien het geval was,
kapitale fouten gemaakt. Want wil een geheime dienst beantwoorden aan het doel,
dat men zich stelt, dan moeten alle voorzorgen getroffen worden, waardoor de kans, dat
dit gevaarlijkste aller wapenen zich tegen de
opdrachtgever richt, zo gering mogelijk
wordt. De antecedenten dergenen, die men
in zulk een dienst opneemt, kunnen niet
grondig genoeg zijn onderzocht. Feitelijk
moet zulk een dienst leven in permantent
wantrouwen tegen elke medewerker en moet
er een dienst in de dienst zijn, die de eigen
mensen controleert.
Het is dan ook geen wonder, dat rond
England- en Nordpol-spiel thans allerlei

theorieën worden opgebouwd teneinde klaarheid te brengen omtrent de vraag, hoe het
mogelijk was, dat zovele goede vaderlanders
daarbij het leven verloren.
Wanneer wij alles nagaan, wat op dit gebied is gepubliceerd geloven wij, dat de juiste
gang van zaken nooit voor 100 pCt. zal wor>^^M^N^ -H^ I ■

Wanneer zal ook hier de zon
der gerechtigheid opgaan ?
den gereconstrueerd. Want dit is een zaak,
niet alleen van de Nederlandse, maar ook
van de Britse geheime diensten. Het was een
zaak van de Duitse spionnage, maar ook een
van de Duitsers, die tegen Hitler complotteerden. Er zijn draden, die niet meer te ontwarren zijn, doordat zovelen wegvielen, er
zijn ook draden, die nooit ontward zullen
worden omdat ze alweer verweven zijn met
nieuwe spionnage-opdrachten in de naoorlogse tijd.
P\at neemt niet weg, dat wij het als een
•L-'ereplicht moeten zien, dat in deze zaak
zoveel mogelijk klaarheid wordt gebracht.
En waar mogelijk moeten wij eraan medehelpen het waas van geheimzinnigheid, dat
over deze zaken ligt. te verscheuren. Wij
moeten blijven vaststellen, dat de gang van
zaken in het proces-Schreieder onbevredigend is. En het is evenzeer onbevredigend,
wanneer een rechterlijke macht allerlei beschuldigingen ongestraft laat passeren, maar
inmiddels door haar houding aanleiding
geeft ze geloofwaardig te maken. Als Mr.
v. d. Starp in zijn brochure een onbewezen
beschuldiging tegenover Engeland uit, kan
men daar misschien met een schouderophalen
langs heen gaan. Maar wanneer hij een bepaalde rechter beschuldigt en mededeelt, dat
hij reeds de overtuiging heeft, dat men hem
het onmogelijk zal maken in hoger beroep
v. d. Waals te verdedigen, dan doet het toch
wel vrsemd aan, dat Mr. v. d. Starp wel geschorst wordt (omdat hij alleen om zijn persoonlijke nieuwsgierigheid te bevredigen de
verdediging van v. d. Waals op zich zou
hebben genomen) doch een aanklacht tegen
hem wegens smaad achterwege blijft. Zo
ergens, dan moet men in zaken als deze de
schijn des kwaads vermijden.
jr\ezer dagen heeft de Nationale Federai-^tieve Raad van het Voormalig Verzet
in Nederland (BOIW. én GOIW. in HV.)
het resultaat gepubliceerd van een ingesteld
onderzoek inzake het England-spiel, waarbij
men tot de conclusie komt, dat de Nederlandse agent Willem v. d. Reyden de sleutel
tot het England-spiel zou zijn. Hij was een
uit Indië gekomen NSB.-er en Major
Seymour Jr., de man die door Noël de

Gaulle (Cars de Graaf) als verrader wordt
beschouwd, was belast met het onderzoek
naar de antecedenten der in Engeland
arriverende buitenlanders. Deze v. d. Reyden
bevindt zich in vrijheid in Londen en er wordt
thans aandrang uitgeoefend zijn uitlevering
te vragen.
Of dit de sleutel tot het Englandspiel kan
zijn, is nog de vraag, doch wie het tweede
deel van het boek van Noël de Gaulle's
„Carnaval der Desperado's" leest, krijgt wei
een wonderlijke kijk op de gang van zaken
tijdens de oorlog bij de geheime diensten in
Londen.
Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre de
beweringen van Noël de Gaulle waarheid
of verdichtsel zijn. Hij schreef een roman,
maar heeft kennelijk de bedoeling gehad,
waar het ging om de Londense toestanden,
bepaalde lieden te beschuldigen. En blijkens
een voorwoord in dit tweede deel van
Generaal J. W. van Oorschot, v;m. chef van
de Nederl. LD. en — gedurende de oorlog
— van het Bureau Bijz. Opdrachten, mag
men aannemen, dat de Generaal deze zienswijze deelt. De lieden, die in dit boek beschuldigd worden, zijn niet met naam en
toenaam genoemd. De schrijver duidt ze met
schuilnaam aan: Fouché, Timpson en Molenaar,. Wie achter de namen Fouché en
Molenaar schuil gaan weten wij niet. doch
Timpson moet Major Seymour Bingham Jr.
zijn, die een broer bij de SD. in Den Haag
had zitten en die spoorloos van het toneel
verdween.
\\J ie dit boek van Noël de Gaulle leest,
V V diens bloed gaat koken vanwege de
intens smerige rol, die deze lieden zouden
hebben gespeeld. En nu nemen wij onmiddellijk aan, dat noch Noël ,de Gaulle noch
Generaal van Oorschot een volledig inzicht
hebben in een ingewikkelde materie als deze,
maar dat zij zo krasse beschuldigingen voor
hun rekening durven nemen, zegt toch wel iets.
De parlementaire enquête-commissie, die
zo uitnemend werk deed met haar rapport
over de Mei-dagen van 1940 zal straks ook '
haar verhoren over deze zaak publiek maken.
Wij wachten in vol vertrouwen dit rapport,
omdat wij overtuigd zijn/dat hier onpartijdige
lieden zonder aanzien des persoons hun
onderzoekingen verrichten. Doch dit is niet
voldoende. De parlementaire enquête-commissie is geen rechtsprekend college. Wij
mogen met reden verlangen, dat — voor of
na het uitbrengen van dit rapport — de rechterlijke macht voldoende materiaal ter beschikking zal hebben om de hoofdschuldigen
voor de vierschaar te dagen. En, zo deze zich
elders in veiligheid hebben gesteld, alles in
het werk zal stellen om hun uitlevering te
verkrijgen.
De zaak van het Englandspiel mag geen
Spielerei worden.
pr\
(Op pag. 8 van dit nummer wordt van het 2e deel van
Noël de Gaulle's: Carnaval der Desperado's, een
recensie opgenomen. Red.).

AANDACHT VOOR DE FILM

het wezen

ÖOOR A. VAtl ÖOfHBURQ
Mag men nu uit deze theorie de conclusie
trekken, dat alle medewerkers van de
regisseur er niet op aan komen?
Het antwoord is: zeker niet, wat hun „medewerking" betreft, wel echter wat hun Creatieve medewerking betreft. Met andere woorden: noch de camera op zichzelf, noch de
acteur op zichzelf, noch de muziek op zichzelf, noch de belichting op zichzelf hebben
enige creatieve waarde in de orde der film'
kunst. Die creatieve waarde ontstaat pas
door de ordenende werkzaamheid van de maker, de regisseur. Een sprekend voorbeeld
zal dit duidelijk maken. In de film „Cette
vieille canaille" van de Tsjechische, in Frankrijk werkende, regisseur Anatole Litvak komt
de volgende scène voor. Een chirurg treedt
zijn laboratorium binnen, hangt hoed en jas
op, gaat naar zijn tafel, leest een telegram
en verdwijnt weer. Op het ogenblik, dat de
deur dichtslaat, wordt zij door de camera
geobserveerd. Daarna gaat de camera dwalen door het vertrek, laat ons enkele meubelen zien, een kroonluchter, een raam, een
waaiend gordijn voor het raam en tenslotte
plotseling — juist op het ogenblik, dat we
ons gaan afvragen, wat er voor geheimzinnigs aan de hand is, — een meisje in een
witte jas. Een traan loopt over haar gezicht.
Wij combineren gemakkelijk de feiten en
concluderen, dat er een geheim is tussen de
chirurg en het meisje. Hetgeen in het vervolg van het verhaal bevestigd wordt.
De vraag rijst nu: hoe ontstaat de stemming
die ons noopt tot de vraag, wat er voor geheimzinnigs aan de hand mag zijn? Feit is,
dat noch de acteur, noch de actrice gelegenheid krijgen tot het leveren van enig spel. Aan
hen kan het dus niet liggen. Feit is eveneens
dat de dode dingen als daar zijn de kroon-luchter, en het raam of de meubels tot geen
spel in staat zijn. De stemming wordt evenwel
verwekt door het samengaan van al die factoren, door de juiste en gevoelige opeenvolging van al die beelden. En dat kan slechts
geschieden door één man, de regisseur Anatole Litvak. Hoe verdienstelijk dus ook spelers
kunnen procederen, hoe knap de cameraman
zijn werk ook kan volbrengen, er zal altijd een
ordenende geest moeten zijn, die al wat gepresteerd wordt in één rhythme opvangt, tot
één rhythme samenbindt en aldus waarde
en inhoud geeft aan iedere voorstelling,
ieder geluid, een waarde en een inhoud, die
de beelden en geluiden op zichzelf, dus
zonder eikaars nabijheid niet bezitten.
Wie dit alles overpeinst-of poneert als gevolg van zijn overpeinzingen, begint te begrijpen, hoe het mogelijk is, dat bepaalde films
eenzelfde stijl vertonen, een zelfde klimaat
ademen. Men herkent een film van Ernst Lubitsch, van Litvak, van Hitchcock, van Frank
Capra, van Eisenstein, van Ruttmann, van
Orson Welles. En hier noem ik geen acteurs,
maar regisseurs. Men herkent géén films van
Joan Crawford, van Madeleine Sologne, van
Clark Gablc, van Gary Cooper, behalve voor
zover het betreft hun eigen verschijning, die
in alle denkbare stijlen kan voorkomen, bij
allerlei regisseurs, goede en slechte.
^ o geraken we gemakkelijk tot de conclu-t-/ sie dat het belangrijkste deel afhangt van
de regisseur en wanneer ik deze stelling toepas op de komende LO.-LKP.-film, dan kost
het mij weinig moeite te voorspellen.- dat men
de persoonlijke,, individuele ordening van
beelden en geluiden heeft toevertrouwd aan
een regisseur, die bewezen heeft de zin der
filnidingen te kennen. Er is in Nederland geen
filmmaker, die zo scherp het wezen van de
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o de behandeling
van: de ontwikkelingsgang (in het Ie
artikel) en: de bewustwording (in het 2e
artikel), gaat de schrijver van deze bijzonder interessante artikelenreeks thans in
een slotartikel na, hoe de filmkunst uit
de sfeer van nuchter experiment naar
de sfeer van bewogen kunstenaarschap
groeide.
Dit slotartikel moest i.v.m. zijn lengte in
twee gedeelten worden geknipt. Het
eerste deel werd geplaatst in ons nummer
van de vorige week.
««.^W^ llM"lM

filmkunst heeft onderkend als Max de Haas,
de maker onder andere van ,,De ballade van
de hoge hoed", waaruit een talent en een inzicht spreken, die men tevergeefs in enige
Nederlandse film zal zoeken en die de vergelijking met superieure buitenlandse films met
succes kan doorstaan. Er is in de film der
LO.-LKP. geen stukje beeld noch geluid.

zelfs geen klankbeeld van de voortreffelijke
filmcomponist Cor Lemaire, dat niet door
Max de Haas is gewild, zó als 't aanwezig is
en nergens is het onderling verband tussen
al die honderden details tot stand gekomen,
of het moest het gevolg zijn van zijn compositorische wensen. Waar bovendien de regisseur een realistische kijk heeft op wat het
publiek weet te boeien, zonder dat hij nochtans zijn inzichten, moeizaam verworven en
bitter bewaakt, voor een goedkoop succes
veil heeft, kunnen we een resultaat verwachten, dat op z'n minst getuigen zal van een
ernstig en nobel pogen, waarvan wij allen, gij
lezers, gij opdrachtgevers, schrijver dezes en
het publiek met ongewone belangstelling kennis zullen' nemen. Het voorlopig resultaat,
dat ondergetekende op geheimzinnige wijze
heeft aanschouwd, geeft redenen tot pikante
verwachtingen.
En hiermede beëindig ik dan deze reeks
korte en algemene beschouwingen over de
film en haar geheimzinnige mogelijkheden.
Zij zijn met het oog op de komende film
aan goede dingen besteed.

GELUKKIG
De communistische machthebbers in Rusland zitten niet stil. Integendeel, ze doen
tegenwoordig zelfs uitvindingen. Of beter,
uitvindingen over uitvindingen. Ze vinden
n.1. de-laatste tijd blijkens „De Waarheid"
met een verrukkelijke regelmaat uit, dat alle
grote uitvindingen en ontdekkingen uit het
verleden, die op naam van Westerlingen
staan, reeds vele jaren vroeger door Russen
zijn uitgevonden. Zo langzamerhand is het
wel komen vast te staan, dat wetenschap en
techniek hun bakermat in Rusland hebben.
Een jaar of wat geleden maakten we iets
dergelijks mee met de Duitsers, die de wieg
van iedere uitvinding en ontdekking in de
Germaanse „Kultur" plaatsten. Maar dat
was naturlijk leug«n en propaganda. Dat
blijkt thans trouwens wel, want in feite
hebben de Russen dus alles uitgevonden.
Zaterdag berichtte „De Waarheid" dat de
hoofdwet der'natuurkunde, de wet van behoud van energie niet in 1842 door Robert
Mayer („Mayer", Waarheidredactie, niet
Meyer, maar Mayer! Zulke foutjes schaden
de betrouwbaarheid) is ontdekt, maar honderd jaar eerder door de Rus Lomonosow.
Fijn, zo'n bericht; voor de wetenschap en
voor de communisten.
Wat een sukkelaar, die Mayer. Dacht, dat
hij een ontdekking deed en ze bestond al
honderd jaar lang in Rusland. Vandaar dan
ook, dat de Russische techniek de Westerse
in de vorige eeuw ver vooruit was. We bemerkten dat wel niet, maar wat zegt dat?
In Rusland is alles geheim, zelfs de politie.
Waarom zouden de wetenschap en de techniek daar ook niet geheim zijn?
Er is wel een kleine moeilijkheid. In 1742
had de mensheid nog niet voldoende begrip
van de warmte en waren er ook nog geen
stoommachines om de omzetting van warmte
in mechanische energie te doorzien. Maar
dat is een detail voor de communisten. Als
ze eerst maar uitgemaakt hebben, dat een
Rus de wet gevonden heeft, komt de verklaring vanzelf. De dingen gebeuren in hun
wetenschap altijd omgekeerd. Niet: Gegeven:
„De communistische praktijk". Te bewijzen:
„Stalin doet 't goed", waarna dan het bewijs volgt. (>Maar: Gegeven: „Stalin doet 't
altijd goed". Te construeren „Hoe leg ik de

communistische praktijk uit, dat men het gegeven gelooft", waarna dan de propaganda
volgt.
F^Van is er nog een kleine moeilijkheid.
•'--'Indien nu alle weldaden van de communisten komen en alle ellende van de kapitalisten, wat heeft Stalin dan aan al die Russische ontdekkingen en uitvindingen uit de
kapitalistische Tsaristische periode? Dat is
een beetje vervelend, want nu blijken de
kapitalisten dus ook nog wel eens iets gepresteerd te hebben.
We vrezen, dat „De Waarheid" de bedoeling van deze wetenschappelijke kwakzalverij met uitvindingen en ontdekkingen
niet door heeft. Ze is bestemd voor de propaganda in het Russische „Lebensraum" en
niet voor ons. Bij ons is het parool der
propaganda n.1., dat de proletariërs nobel en
dat de kapitalisten proleten zijn. Voor intern
gebruik in Rusland is de Rus het neusje van
de zalm en is de niet Rus een waardeloze
parasiet, 't Luistert nauw in de propaganda,
mijnheer Schonenberg. Wees op Uw hoede,
U kent de historie van Koejemans en De
Groot. Twee schepen op het strand zijn twee
bakens in Uw waarheidszee.
Maar alles bij elkaar genomen zijn we toch
dankbaar voor het berichtje. Wij sliepen
Zaterdagnacht een stuk beter, 't Heeft ons
n.1. altijd dwars gezeten, dat juist Mayer die
ontdekking gedaan had en dan zo laat, zo
angstwekkend laat. Nu is dat in orde. Honderd jaar eerder en door een Rus. Dat is
een troost. Wij houden n.1. van de Russen.
Van Dostojewski b.v.. Hij leerde ons de Russen, hij leerde ons 't mensenhart beter verstaan. Jammer, dat hij nu net door Stalin
overboord gezet is; teveel Westerse invloed.
We begrijpen dat wel. Hitler kon Nietzsche
niet aanvaarden, omdat deze de Duitsers
voor burgerlijke domkoppen uitmaakte. En
Stalin heeft last van Dostojewski, omdat
deze de Russen onder meer lui, kletserig en
ongeschikt tot geestelijke prestaties acht. En
Stalin heeft Slavische „Uebermenschen"
nodig.
Nee, dan Lomonosow. Dat is een kerel.
Honderd jaar vooruit. Wat zal die man een
grafkelder krijgen.

* HISTORISCHE PARALLELLEN
D£ MISLUKTE INVASIE
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De Engelse admiraal wist niet wat hij ervan
moest denken. Hij vreesde dat de Hollandse admiraal hem met opzet naar de Zuiderzee gelokt had, om hem in het moeilijk vaarwater tussen de platen en de banken van
het Wad, waar de Hollanders veel beter

D ijltjesdag!
D Iedereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspreken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te
uiten. Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou
spelen.
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren
de „bijltjes"?
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over
Nederland in de Franse tijd, „Historische, parallellen". De „bijltjes" vormden
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim honderd jaar geleden.
L'histoire se répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer, misschien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor
hen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn.
M^t^^^V^M ■ t^W^il

dwenen en juichend: „Vrijheid, gelijkheid
en broederschap."
Het was een groot verschil met de ontvangst
der Duitsers in 1940.
Maar we weten ook hoe na de roes de kater
weldra is gekomen. De „sansculottes" leefden op onze kosten, l^iet alleen broeken
(culottes) maai; ook hemden en overjassen
moesten wij hun bezorgen. En voedsel voor
hen en voor hun paarden. Zij waren even
hebberig als de Duitsers anderhalve eeuw
later. Ook deelden de Fransen de lakens
uit, ondanks de mooie leuzen van „Liberté,
égalité, fraternité" al deden zij het dan met
Franse zwier en gratie, veel minder arrogant en tartend dan de Duitsers.
In 1799 dacht Prins Willem V dat het tij
gekenterd was.
De Engelse vloot, die in dat jaar koers zette
naar de Nederlandse kust, voerde, behalve
de vlag met het dubbele kruis van Engeland, ook de oranjevlag, en er waren proclamaties van de Prins aan boord: „Wij
komen om u van uw onderdrukkers te verlossen en de oude, goede staat van zaken in
de Nederlanden te herstellen."
Op de Hollandse marine bleek de geest
inderdaad veranderd. In 1795 had die (hoe
vierkant anders dan in 1940!) zich aanstonds aan de .Franse kant geschaard. In
1799 voer zij de Engelsen bij hun nadering
niet tegemoet om slag te leveren. Ze bleef
geankerd liggen op de ree van Texel.
De Engelse admiraal zond een sloep naar
de Bataafse admiraal met een nodiging om
zich te stellen aan de zijde van de Prins.
Admiraal Story deed dat niet. „Ik sta in
dienst van de regering van Den Haag. Ik
zeil niet uit; maar als ik aangevallen word
zal ik me verdedigen."
Zo sprak de admiraal, maar de Hollanders,
die met de Engelse delegatie aan boord van
het Bataafse admiraalsschip gekomen waren,
merkten best dat zijn officieren weinig lust
tot vechten hadden, en dat het scheepsvolk
de Franse overheersing al meer dan beu
en vurig prinsgezind was.
De Britse vloot zeilde op, de Bataafse ging
ook anker op. Doch zij schoot niet. Ze week
uit naar de Zuiderzee. Naar de Vlieter
(waar thans de Afsluitdijk ligt) zeilde zij.
Daar ging de vloot in linie liggen.
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an de schoolbanken af weten we hoe
de Fransen in ons land in 1795 zijn
ingehaald. Niet als vijanden maar als vrienden en bevrijders. In alle steden werd de
vrijheidsboom geplant en het volk danste
er omheen, jubelend omdat Oranje was ver-
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thuis waren dan de Engelsen, op het lijf te
vallen.
Misschien was Story dat ook wel van plan.
Maar toen de vloten elkander dicht genaderd waren, liep plotseling een Bataafs schip
uit de linie weg, het want vol joelende matrozen. „Oranje boven!", juichten die. Het
scheepsvolk had zijn officieren aan kant
gezet en zich bij de Engelsen aangesloten.
En na dit ene schip liepen er veel meer uit
de linie weg. De Bataafse vlag ging overal
omlaag, de Princevlag in top. De Hollandse vloot sloot zich aan bij de Engelsen en
bij de Prins,
adat de marine het voorbeeld had gegeven en nadat Daendels, de felle
Franskiljon, bij Camperduin verslagen was
door het landingsleger van Engelsen en
Russen, meende Prins Willem, dat Holland
in verzet zou komen tegen de Fransen. In
Hoorn en Enkhuizen, waar Engelse brikken binnenliepen, was de burgerij in het
begin wel eigenaardig koel en waren de
stadsbesturen uiterst zenuwachtig, maar
toen de regenten van vóór '95 — wat aarzelend weliswaar — de regering der steden
weer in handen hadden genomen, was het
volop feest geworden in de Watersteden.
Bij de rosse gloed van teertonnen had het
volk luid gejuicht over de verdrijving van
de Fransen en gezongen: 't Is Oranje, 't
blijft Oranje, 't blijft Oranje boven!
Na dit goed begin zou het land in opstand
komen, zodra de Engelsen en Russen in
Noord-Holland opmarcheerden, geloofden
vele Hollanders in Engeland en Duitsland.
Het invasie-leger rukte op. West-Friesland
raakte in handen van de Engelsen. York
kon zijn hoofdkwartier in Alkmaar vestigen.
Van Duitsland uit, waar de Erfprins was,
rukten Nederlandse officieren over de
grens in de verwachting dat de Geldersen
zich onder hun vanen zouden scharen.
Doch ziet, in Holland roerde zich geen lid.
Zelfs de oude Oranjeklanten niet. En de
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Gelderse boeren lieten de officieren van de
Erfprins in de kou staan. Niet één vervoegde zich bij hen en toen zij Arnhem
naderden kwam de burgerij de poort uit, niet
om hen te begroeten, maar om hen aan te
vallen. Bij Westervoort is het officierenlegertje verslagen.
Toen de opstand uitbleef en de invasietroepen, inplaats van steun te krijgen van de
Hollanders, tegen een Frans-Hollands leger
moesten vechten en verslagen werden, waren
hun kansen verkeken. Na enkele maanden
scheepten zij zich weer in. De invasie was
mislukt door gebrek aan medewerking, door
tegenwerking zelfs, der Nederlanders.
■JP en wonderlijk verschil tussen deze in■^ vasie en die van 1944. Thans hadden
alle Nederlanders met hunkerend verlangen
naar de bevrijding uitgezien. Thans hebben velen belangrijke diensten aan de bevrijders bewegen. Het geallieerde hoofdkwartier heeft het spionnagewerk der Nederlanders zeer geroemd. Het verzet tegen de
bezetters nam gestadig toe in felheid en in
algemeenheid. Hoe zou de illegaliteit zich
duizendmaal meer geërgerd hebben over de
lauwe en lakse geest van toen, dan zij zich
thans geërgerd heeft,' omdat het hele volk
niet zo hard vocht als zij. Doch er was geen
verzetsorganisatie. Ons volk was een volk
van collaborateurs. Omtrent de helft stond
aan de kant der Fransen, was N.S.B.-er,
om een term van deze oorlog te gebruiken.
Men vraagt zich af hoe het mogelijk was.
Er waren vele oorzaken.
De onderdrukking door de Fransen, veel
minder hard dan door de Duitsers later, was
niet zwaar genoeg geweest om het lauwe
volk in het geweer te brengen.
Van de Engelsen, die anderhalve eeuw lang
onze handel en scheepvaart hadden trachten
te nekken, tegen wie wij in vier zware zeeoorlogen gevochten hadden, verwachtte
niemand heil.
Voor de ruige Russen waren de Hollanders
van toen maar weinig minder bang dan wij
thans voor de Bolsjewieken.
Een zeer voorname factor was dat Prins
Willem V in vier jaren van ballingschap
nog weinig had geleerd. In zijn proclamatie
stond: wij gaan de oude, goede staat van
zaken weer herstellen.
Dat betekende: de regentenheerschappij
komt weer terug.
Daarvan wilde het volk niets weten. Daarvoor wilde het nooit vechten. De Fransen
weg, graag. Oranje terug, als het de oude
Oranjes zouden zijn, de kampioenen voor
de rechten en de vrijheid van het volk, —
God mocht het geven. Maar onder de regenten-kliek zou het volk zich nooit weer krommen.
Gijsbert Karel van Hogendorp, de man die
zich in 1795 uit alle ambten had teruggetrokken, en die in 1813 de vrijheid uit zou
roepen, zei thans, toen hem gevraagd werd
hulp te bieden bij de invasie: Indien de
Prins de oude republiek zoals zij was, herstellen wil. kan ik mijn medewerking niet
verlenen.

'Ingezonden Mededeling)

Begin en eindig de dag met IVOROL
onbetwist de beste tandpasta.

— Verkrijgbaar in alle weivoorziene zaken.

Herinneringen
van een Joodse onderduiker
WE SLAAN SNEEUW IN.
S* N^ orgens tegen half acht staat het grootste
iVJ gedeelte op. We wassen ons buiten in een
van takken en dennengroen gevlochten washokje. Vandaag hoeven we niet zuinig te zijn met
water, want het heeft vannacht behoorlijk gesneeuwd. Er ligt een dikke laag. De eerste
sneeuw hier. Als ik buiten kom is Bob al
bezig met het maken van een sneeuwpop. Ik
heb mijn neus nog maar amper buiten de
deur, of het eerste sneeuwbalgevecht is al begonnen. Allen zijn buiten gekomen. De meesten zijn nog in nachtkledij en hebben een jas
of mantel aangeschoten. We verdelen ons in
twee partijen. Een partij staat achter de keet,
en de andere er voor. Verwoed wordt er gegooid. Het gevecht op zichzelf is een pantomime. Buiten spreken kunnen we niet, daar
we niet ver van de weg zijn. Je hoort enkel het v
gesmoorde lachen als er een voltreffer wordt
afgeschoten. Heerlijk, zo'n partijtje sneeuwbalgooien. Knap je van op. Dan, als de match ten
gunste van de' voorste ploeg beslist is, de
achtersten zijn door een geconcentreerd vuur
de keet in geschoten, gaan we ons wassen in
de sneeuw. Dikke handen vol strijk ik over
borst en rug, koud, maar fijn als je in een
lange tijd niet voldoende water hebt gehad.
Na het afdrogen ga ik een eindje het bos in.
Ik loop naar het vossehol, een laag gelegen hol,
omringd door kleine heuveltjes. Een van de
mooiste plekjes, die we tot nu toe ontdekt
hebben. Nu echter lijkt het een sprookje. Een
smetteloos tapijt ligt rondom, slechts hi^r en
daar betreden door afdrukken van hazepootjes. Dikke witte pluimen hurken op elk dennetakje en de inmiddels opgekomen zon doet het
landschap fonkelen. Wat een voorrecht toch,
hier naar hartelust te kunnen genieten, temeer,
als je bedenkt, dat duizenden collega's deze
winterpracht in het gunstigste geval van achter een gordijntje kunnen aanschouwen.
„Kom je helpen, Ab sneeuw halen?"
„Ja zeker, 'k ben er al". Gewapend met potten
en pannen, emmers en een teil, gaat de menigte aan het werk. Het is nu zaak niet te ver van
onze keet af te komen, met het oog op de
sporen. Uitgaan om water te halen, is natuurlijk uitgesloten en het is dus nodig, zoveel
mogelijk sneeuw bijeen- te garen. Voedsel en
brandstof hebben we voor veertien dagen; dus
zit het enkel vast op water. Ruim twee uren
zijn we bezig als we onze arbeid moeten - staken, omdat alles, wat we maar enigszins als
bergplaats voor sneeuw kunnen gebruiken, tot
de rand toe vol is.
„Weet je, wat we nu kunnen doen? We stoppen de kelder vol. Daar komt geen zon en als
we "daar een grote bult stevig op elkaar gedrukt
neerzetten, blijft het wel een poosje". Geen
gek idee en opnieuw gaan we aan het werk
tot de kuil, onze kelder, gevuld is.
Zo, me dunkt, dat we nu de komende dagen
wel gered zijn, en lang zal deze sneeuw nog
wel niet liggen. Na het werk krijgen we een
kop koffie en daarna moeten we piepers jassen
voor twee dagen, want morgen hebben we
vrijaf.
VOOR DE TWEEDE KEER ONTDEKT.
Het is morgen eerste Kerstdag. Tegen de
middag begint het te dooien. „Als het zo
doorgaat lui, kan er misschien morgen wel

weer iemand hier naar toe komen." Bij goed
weer willen onze verzorgers uit Emmen en
Valthe ons komen bezoeken. Dagen hebben we
ons er al op verheugd en het zal een grote
teleurstelling zijn, als de sneeuw op de wegen
dit bezoek zal, ver hinderen.
Een prettige dag, vol afwisseling voor allen,
nadert zijn einde. Het is laat, als we onder de
wol kruipen. Even voor twaalf wordt de carbidlamp uitgeblazen.
25 December '42. Kerstmis over een ontredderde wereld. Als ooit het „vredeop aarde" een
frase is geweest, dan is het nu. Er is geen
welbehagen in de mens, er is slechts angst,
een durende, gruwzame angst, in 's mensen harten. Ook in ons. Hoe hebben we gehoopt, dat
de Vrede, de zo vurig begeerde vrede, nog dit
jaar mocht komen.
Het heeft niet zo mogen zijn; wij hebben te
berusten. Overigens hebben we hier wel een
Kerstfeest. Honderden dennebomen, hier en
daar nog met besneeuwde kruinen, geven een
echte Kerststemming weer. De meesten van ons
zijn al in de weer en twee vrouwen staan zich
buiten te wassen. Plotseling rennen ze naar
binnen.
„Een hond in het bos, vlak bij ons." Een kort
luid blaffen bewijst de waarheid van hun woorden. Zenuwachtig vertellen ze, hoe het gegaan
is. „Nu maak je niet zo druk. 't Is maar een
hond, die je gezien hebt." „Ja, jullie kunnen
ons nog meer vertellen, maar er waren stemmen op de weg en wat zullen de mensen er
wel van denken, als die hond hier als een bezetene rondvliegt."
„Och, dat is heel logisclr. Die mensen denken
natuurlijk, dat die hond een stuk wild aan-
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blaft." Zo trachten we elkaar gerust te stellen, maar toch zijn we stuk voor stuk niet tevreden met de gang van zaken. Het is de eerste- keer, dat een levend wezen, buiten onze
verzorgers dan, ons ziet. En al is het maar een
hond, toch geeft het ons een onveilig gevoel.
Een uur verloopt en de luisterposten, die we
hebben uitgezet, melden alles in orde.
„Gelukkig, we hebben ons bang gemaakt voor
niets," zegt er een, doch hij heeft het laatste
woord nog niet gesproken, of dezelfde hond
baant zich een weg door de struiken. Allen
rennen weer naar binnen.
Een vaag voorgevoel zegt ons, dat hier meer
achter zit.
De hond is inmiddels enige malen rond onz^
keet gerend.
„Hoor, daar kraken takken." „Ja, daar komen
mensen aan." Inderdaad, drie mannen, jonge
kerels nog, stappen op ons toe. Van hun gelaat spreekt de spanning, evenals van het onze.
Drie van ons ontvangen ze. De eerste, een
jongeman van ongeveer 25 jaar, overziet de
situatie en begrijpt.
„Kom hier Prins, stil toch", dit tegen de hond
en dan tegen ons: „Hoe is het mogelijk, dat
had ik niet gedacht. Het spijt me ontzettend,
dat we jullie gevonden hebben." Hoe het zal
aflopen weten we niet, maar wel, dat we nog
niet verloren zijn. Deze mensen zijn geen NSBers. De man, die de hond leidt, voert het woord;
„Zo 's Zondagsmorgens loop ik altijd met mijn
hond door het bos en meermalen heb ik verse

Uitgaan om water te halen is uitgesloten en het is dus nodig, zoveel
mogelijk sneeuw bijeen te garen.

afdrukken van hakken op het pad hiervoor
gezien en twee kleine verse afdrukken en twee
kleine witte steentjes. Eergisteren zag ik, dat
deze steentjes verlegd waren en dat deed me
denken. Weet je, een paar jaar geleden was
hier in 't bos zo'n soort vermakelijkheidsoord,
je snapt me wel, en toen ik dan ook zag, dat
er gelopen werd hier, dacht ik: ze zijn er
weer. Dat ik jullie hier echter zou vinden, kon
ik absoluut niet vermoeden."
Onder het spreken worden we iets rustiger.
Onze ontdekkers maken een sympathiek ï indruk en het fijnste is, dat ze niets vragen, niet
wie we zijn, niet hoe we hier komen en niet,
wie onze verzorgers zijn. We kunnen uit hun
gesprekken opmaken, dat ze boskenners bij uitnemendheid zijn en hun oordeel is dan ook:
„Iemand, die niet door erf door boskenner is,
zal jullie hier niet vinden." Ze geven ons nog
enkele practische wenken inzake camouflage
enz. en dan gaan ze. „Heb geen angst voor
ons, wij zullen zwijgen." Wanneer ze op de weg
zijn gekomen, de sneeuw is bijna overal weg,
gaan wij naar binnen. Voorbij onze feeststemming, voorbij al onze illusies.
Wat moeten we doen? Ja, wat moeten we doen.
De tongen raken los, elk geeft zijn of haar mening van het geval. Slotsom is: de eerste dagen moet er altijd een buiten zijn, om alle
verdachte geluiden op tijd te kunnen waarnemen. Zorg dragen dus, mocht er onverhoopt
worden gekletst, dat we niet overrompeld worden. Verder besluiten we, dat er nu direct een
naar Bertus moet, hem inlichten en tevens vragen, wat er gebeuren moet.
WIJ MOUEN BLIJVEN.
Alpinomutsje op, regenjas aan en, om me
«oveel mogelijk onherkenbaar te maken,
de bril van een der dames op, fiets ik maar
naar Bertus. Op de straatweg passeren we twee
mensen. Ik snuit heftig mijn neus en kruip
daarbij achter mijn zakdoek. Achter het huis
bij Bertus zet ik mijn fiets en vind hem daar
in gesprek met een jongeman. „Goeiedag, hoe gaat het hier?" „Best jong, ook eens wger
terug? Hoe lang blijf je hier?" Ik snap zijn
bedoeling. Ik werk in Duitsland. Wonderlijk,
hoe deze man op de meest bijzondere gevallen
te allen tijde is voorbereid. Alsof het de doodgewoonste zaak is, dat ik, hier 's morgens om
10 uur kom aanzetten. Bertus is niet uit het
veld te slaan. Voor de zoveelste maal bewijst
hij dat.
Er ontstaat een gesprek tussen hem, de bezoeker en mij.
„Werkt U ook in Duitsland?" „Ja, helaas wel.
'k Vind het er niets prettig. „Nee, ik ook niet.
'k Zit nu al meer dan een jaar in Hamburg."
„Nee, zo ver ben ik gelukkig niet van huis. Ik
werk in Lehr." Liegen meneer, alsof het gedrukt staat. Kwart voor elf vertrekt de bezoeker en ik ga met Bertus in huis. Ik trek een
stoel bij en val met de deur in huis.
„We zijn ontdekt, Bertus, vanmorgen." Geen
enkel teken verraadt, wat er in hem omgaat
door deze, toch ook voor hem, minder prettige
mededeling.
„Zo, zijn de jongens van Westering er geweest." Het is of ik het in Keulen hoor donderen. „Ja, inderdaad, Westering noemden ze
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zich." ,Da's geen wonder, vroeg og laat moesten
ze jullie vinden. Ze zijn altijd in het bos. Maar
maak je geen zorgen, ze kunnen zwijgen. Wel
moet je zorgen, dat ik op de hoogte ben, als
ze terugkomen. Ze moeten niet weten, dat ik of
een van de anderen bij jullie kom. Vrouw, wil
je ons nog een kop koffie inschenken? Ga maar
naar huis Ab en stel ze gerust. Vanavond komen we met z'n allen."
,
Direct vertrek ik, al voelde ik mij hier best
op mijn gemak. Het doet je goed, even weer
door zo'n huiselijke sfeer omringd te zijn, op
een echte stoel te zitten. Op de terugweg kom
ik niets tegen. Even uitkijken of iemand me
in het bos kan zien gaan en wanneer dit niet
het geval is, til ik de fiets op en weldra ben
ik weer thuis.
„Wat zei Bertus?" „O, die maakt zich geen
zorgen." Ik vertel, wat Bertus heeft gezegd.
Zichtbare opluchting in de keet. „Kop er maar
weer voor, lui. Als Bertus het aandurft, kunnen wij het helemaal riskeren." De hele dag
is er stof om over te praten en voor we er op
rekenen, is de avond in aantocht. Water halen
is dit keer niet nodig en tegen 7 uur gaan twee
mensen naar de weg, om ons bezoek naar de
keet te leiden. Binnen zit alles in afwachting,
tot de deur opengaat en Jane, Mat en Gien
binnenkomen. Het allereerst wordt ook hun
van de ontdekking verteld, welk verhaal, jammer genoeg, een domper op de vreugde van
het bijeenzijn zet.
Weer gaan er twee naar de weg, om op Bertus
en zijn vrouw te wachten.
Plots stormt er een naar binnen:
„Jan, Mat, Gien, weg. Er komt een vreemde
aan." Een paniek bijna heerst er het volgende
ogenblik. Ieder vliegt naar buiten. Nu al verraden? Dan de rustige stem van Bertus: „Alles
oké jongens." „Ja, maar daar loopt iemand in
't bos." „Zeker, dat klopt, da's Westering, die
vanmorgen bij jè was."
Daar begrijpen we niets van.
„Nee, dat is ook een toevallige samenloop van
omstandigheden."
Als alles weer rustig bij elkaar zit, behalve de
drie gasten uit Emmen, die buiten in het
schuurtje staan, horen we, hoe Bertus hier
samen met Westering komt.
„Ik was op weg naar jullie met wat melk en
ineens zie ik Bertus met vrouw voor me
lopen."
„Dag Zefat, waar gaat dat zo laat naar toe"?
„Een eindje lopen met de vrouw." Nou, toen
wist ik genoeg.
„Dan kunnen we Zeker wel samen gaan, ik
ben ook op weg naar het duikerhol." Vanmorgen al heb ik gedacht, daar zit Bertus bij
in, en nu ik je hier lopen zag, was het voor
mij duidelijk."
Bertus lacht.
„Enfin Andries, beter dat jij het weet dan een
ander, al vind ik het, eerlijk gezegd, verduveld
jammer."
Tijdens dit gesprek ben ik naar buiten gewipt en heb, samen met Ben, de jassen der
Emmenaren ongemerkt meegenomen. Ik vind
ze in het schuurtje. De dames rillend van kou,
Jan met zijn eeuwige sigaretje tussen twee
vingers.
„'t Is in orde, hoor, het was de nieuwe man,
alhoewel het vervelend is, dat zo iets gebeurt,
terwijl jullie komen. Zeg, komen jullie nu
morgenavond terug?" Ook zij zijn teleurgesteld, iets, wat ons, het moge vreemd zijn,
dankbaar stemt. Immers, toch door deze teleurstelling blijkt, ,dat ook zij het prettig vinden,
elkaar even te ontmoeten.
Men wordt onder deze omstandigheden zo
uiterst gevoelig en het zijn juist deze kleinigheden, die je in het gewone leven zonder
meer voorbijgaan, die je nu tot dankbaarheid
stemmen. Een goedgemeend woord, een kleine
attentie van de kant van onze verzorgers kan
Worden tot een feit, waaraan we soms meer
hechten, dan aan het beste oorlogsnieuws.
Hand aan hand gaan we naar de weg en met
z'n drieën gaan ze weer weg.
,

(Slot volgt).

Maar naast de plicht der Overheid blijft
er een plicht van het Nederlandse Volk.
niet om een belofte alleen, maar om het offer,
dat zij voor ons hebben gebracht en waarvan wij dagelijks de vruchten plukken in ons
persoonlijk en gezinsleven en in allerlei
levensverbanden, waarvan wc deel uitmaken.
Deze plicht der dankbaarheid zij ons een ereplicht.
Zij zou ook bestaan als er geen geld werd
gevraagd en de Regering alles beschikbaar
stelde, maar nu er de noodzaak is aan te vullen, krijgen we allen de gelegenheid dit tot
uitdrukking te brengen in de vorm van een
heel klein gedeelte van wat we zelf bezitten,
krijgen we mede de gelegenheid als medewerker ons aandeel in het werk te leveren.
Bezien we deze dingen zo, dan trekken we
ons niet terug, dan doen we dit werk niet
mopperend, omdat het nu eenmaal niet anders kan, maar dan doen we het met blijdschap en zorgen, dat '40-'45 haar taak geheel kan volbrengen.
Dan blijven we onze eigen verantwoordelijkheid gevoelen. Dan is de zaak van de verzorging onze zaak. Alleen zo kan de Stichting haar werk doen. Het is niet genoeg dat
er een apparatuur is van functionarissen. De
omvang van het werk brengt mee dat dezen
er moeten zijn, al moet hun aantal zo klein
mogelijk worden
gehouden.
Daarachter
moet staan een leger van medewerkers dat
het werk draagt en steunt en ons volk oproept tot een onverflauwde belangstelling.
\A/ e 9aan duS in2amelen- Maar hoe? VerVV wacht van mij niet een uiteenzetting
van de voor- en nadelen van allerlei inzamelingsmethoden. De ervaring heeft geleerd
dat geen enkele methode zoveel voordelen
biedt boven een andere, dat zij zonder meer
voor het gehele land kan worden aanbevolen.
De toestanden in de verschillende delen vaa
het land zijn daarvoor te uiteenlopend.
Wanneer ik vraag naar het hoe, bedoel ik
meer, dat de inzameling de actie moet zijn
om elke Nederlander de gelegenheid te bieden zijn bijdrage te leveren. Het spreekt wel
vanzelf, dat wij daarom een beroep moeten
doen op het beste wat in elk mensenhart
leeft. Bovendien moet het geschieden op een
wijze, die voor de nagelaten betrekkingen
,niet stotend is.
Welke methode men ook kiest, het moet een
waardige methode zijn, die getoetst moet
worden aan het karakter van het verzorgingswerk.
De noodzaak om het benodigde bedrag binnen te krijgen zou ons kunnen verleiden die
methode te kiezen waarvan we de beste
resultaten verwachten. Dit brengt het gevaar
met zich dat een inzameling het karakter
van een bedelpartij verkrijgt en dat mag niet.
Daarom voel ik niets voor een straatcollecte
met rammelende bussen of voor allerlei
toneel- en cabaretvoorstellingen, waarvan de
netto-opbrengst voor '40-'45 is. Dit zou alleen kunnen als het geheel van zo'n avond
staat in het teken van het gebrachte offer.
Middelburg.

J|

F. HUSON.
(Wordt vervolgd).
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„ripja, je moet toch wat doen om aan de kost
1 te komen", zo klinkt dikwijls de verontschuldiging voor werkzaamheden, die niet in
overeenstemming worden geacht met eigen
waardigheid of bekwaamheid, maar die
slechts uit bittere noodzaak — om aan de
kost te komen — worden verricht. Het is de
verzuchting van veel mensen, die de wind
tegen hebben, het is al evenzeer de verzuchting van tal van ideële instellingen, die met
eenzelfde wind hebben te kampen.
„Ja, je moet toch wat doen om de eindjes
aan elkaar geknoopt te krijgen", zo peinst
het bestuur van de Arnhemse diaconessenhuis-vereniging en het schrijft rebussen uit
met prijzen, waarvan half Nederland enkele
weken loopt te dromen.
„Ja, je moet er toch wat op verzinnen", zo
denken de wederopbouwers van Zutfen's
verwoeste Walburg-toren en ze geven een
ieder, die maar vijftig centen neer wil tellen,
een kans op een jaar gratis leven.
„Ja, je moet toch over iets heen weten te
stappen, als het erom gaat twee millioen
gulden 's jaars bijeen te krijgen," zo klaagt
de Stichting '40-45 en organiseert, noodgedwongen, een tentoonstelling van een paar
duizend poppen, afkomstig uit alle delen van
de wereld.
Hoeveel waardering en bewondering wij op
zich zelf voor al deze initiatieven ■— en in
dit geval bijzonderlijk voor die van de Stichting — ook hebben, wij achten het een betreurenswaardig verschijnsel, dat er onder
ons volk slechts dan voldoende belangstelling en offerbereidheid voor het bereiken
van een groots doel schijnen te kunnen worden gewekt als daarvoor in ruil nu eens dit,
dan weer dat wordt geboden. Het zakelijke
principe: niets voor niets, wordt in onze tijd
ook meer en meer in toepassing gebracht
op hét terrein der liefdadigheid. Men is nog
wel bereid een paar kwartjes voor het een of
andere goede doel te laten vallen als er maar
een goede kans op een flinke prijs of — op
zijn best — enkele ogenblikken van kunstof cultureel genot aan zijn verbonden.
Men kan dit betreuren en stoer tegen de
stroom van egoisme in gaan roeien met een
minimum aan resultaat; men kan ook de
harde ongevoeligheid van de mensen erkennen en die met enkele kunstgrepen ombuigen
in een richting, die uiteindelijk toch tot verwezenlijking van het gestelde doel voert.
Dat heeft de Stichting nu gedaan en wel op
de minst aanstotelijke wijze: door het organiseren van een grote expositie van poppen.
We hebben zo het gevoel, dat er heel wat
lezers zullen zijn die een beetje laatdunkend
hun schouders op zullen trekken over dit
initiatief. „Boeh
een poppententoonstelling, daar zat ik nou verdraaid net op te
wachten
Hoe krijgen ze me zo gek
een poppententoonstelling
het idee
"
Eerlijk gezegd waren onze verwachtingen
aanvankelijk ook niet erg hoog gespannen,
maar nu wij een kijkje hebben genomen
mogen we gerust zeggen, dat alle reserves
zijn versmolten als sneeuw voor de zon. Dat
hadden we trouwens van te voren kunnen
weten, alleen al, indien wc af waren gegaan
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op de geweldige belangstelling, die deze
expositie verleden jaar in Maastricht heeft
getrokken. In tien dagen tijds passeerden
daar maar liefst 33.000 bezoekers deze revue
van poppen, die eigenlijk met evenveel recht

revue van tijden en volken mag worden genoemd. Want daarin ligt de waarde van
deze tentoonstelling, dat men op gemakkelijke maar doeltreffende wijze kennis kan
nemen van culturele gebruiken en gewoonten van tal van volken en van denk- en
leefwijzen van specimen van eigen bodem.
Roman en dans mogen als uitbeelders van
geschiedkundige tijdperken het hoogst worden gewaardeerd, als weergave van het
karakter van een bepaald tijdvak zal men
moeilijk beter op iets af kunnen gaan dan
op de kleding. Kleren maken niet alleen de
mens, het omgekeerde is evenzeer waar, de
mensen maken de kleren en zij doen dat zeer
bewust, in overeenstemming met hun tijd en
hun opvattingen.
Voor wie de tooi der poppen geen duidelijke taal mocht spreken, die zal misschien
worden getroffen door de uitbeelding van \
volkstypen en persoonlijke karakters, tot
uiting komende in keel fijne en kunstzinnig
vervaardigde bijna levende poppen. En wie
gevoelig is voor de caricaturale afbeelding
van personen uit deze en oudere tijden, ook
hij kan op deze tentoonstelling terecht.
We treden niet in details, de dagbladen
hebben dit al uitvoerig gedaan, maar we hopen met deze korte uiteenzetting veler belangstelling te hebben gewekt.
Als U er de tijd en de gelegenheid voor
zult kunnen vinden, bezoekt dan de internationale poppententoonstelling ten bate van
de Stichting en vergeet dan vooral niet uw
kinderen mee te nemen.
Onderwijzers, dit is iets voor uw klas!
TOON.

KOERIERSTER
Ze zat tegenover ons in de lampverlichte
huiskamer en vertelde. Het was een
geschiedenis, die vreemd aandeed in de wereld van 1949, waarin zo ontstellend veel
vergeten is en het soms lijkt alsof alleen de
New Look en het programma van de Bonte
Dinsdagavondtrein belangrijk genoeg zijn
om over te spreken.
Ze was koerierster geweest en vertelde
haar verhaal, zonder opsmuk en zonder bravour. Ja, soms was het alsof ze niet tot ons
sprak, doch alleen al het vreselijke, dat geschied was, voor zichzelf hardop overdacht:
haar illegale loopbaan, samen met haar verloofde totdat de strijd van hem eindigde door
zijn arrestatie en hij kort daarop viel voor het
executie-peloton om nu te rusten op de Erebegraafplaast in de duinen bij Overveen, ver
van haar woonplaats. Zij werkte door, totdat de Grüne ook haar vond en ze naar
Scheveningen werd getransporteerd, naar
het gebouw met de naam, die gelijk staat aan
foltering, pijn en ellende. En morgen zou ze
het graf van haar verloofde bezoeken
De volgende dag regende het, eerst langzaam, daarna viel het water in stromen. Toch
ging ze, met haar vriendin. In Haarlem bleek
dat de bus alleen 's zomers tot de Erebegraafplaats reed en nu slechts tot het dorp
Overveen. Vandaar liepen ze langs de oneindig lijkende Zeeweg, waar wind en regen
vrij spel schenen te hebben. Liften mocht
niet baten, een grote auto met een heer en
een dame reed verder, alsof ze niet in regen
en kou stonden en het geen winter was.

Bij de Erebegraafplaats was de auto geparkeerd, de heer en de dame stonden bij een
graf. De koerierster en haar vriendin bogen
zich over de steen met de zo geliefde naam
en legden er bloemen op. Gestadig stroomde
de regen neer uit een loodgrijze hemel en
viel op vier roerloze mensenfiguren, met hun
verdriet temidden van de honderden zerken
van hen, die de diepe betekenis van het begrip naastenliefde beseften, er voor streden
en er tenslotte voor vielen.
Bijna gelijk met de twee meisjes verliet de
auto het Kerkhof en passeerde haar op de
klimmende asfaltweg naar Haarlem. Zij liepen verder, doornat en ijskoud. Twee maal
twee mensen, met hetzelfde verdriet, die elkaar konden helpen en het niet deden.
Laat ons toch nooit vergeten, dat we eens
samen hebben gestreden voor een betere
wereld, een strijd die niet werd beëindigd
in Mei 1945, toen op het front in Europa
het laatste schot viel; maar die wordt voortgezet zolang er mensen op de aarde zullen
zijn. En voor een betere wereld zijn hulpvaardigheid en menslievendheid eén eerste
vereiste, ook al heeft de één een fonkelende
auto en moet de ander lopen, of al staat de
één een paar treden hoger op de na-oorlogse
ladder dan zijn medestrijder uit de bezettingstijd. Het gaat om de verwezenlijking van
het grote ideaal van hen, die daar nu rusten
op de Erebegraafplaats, omdat zij er zelfs
hun leven voor over hadden, en geldt voor
een ieder, maar voor ons wel zeer in het bijzonder. Verstaan wij onze plicht?
FREEK.
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„Ik heb mooi werk en ik doe het voor mijn
vaderland. Als K eens wist, wat een heimwee
ik heb naar huis en naar U allen, maar ik mag
en kan dit werk niet in de steek laten".

Jacques de Weert

.J
Een van de pioniers van het vervalsingswerk, de grondlegger vam de FC, was
„Zwarte Jacques", een juridisch student
aan de R.K. universiteit te Nijmegen. De
eerste belangrijke stap, die hij op het terrein van de vervalsingen deed, was het
op uitstekende wijze vervalsen van het
spoorwegabonnement voor rijksambtenaren, de zgn. rijksdienstkaart 2e klasse,
welke vervalsing de soms dag aan dag
reizende illegale werkers zeer ten nutte
kwam. Via het door Jacques gestichte
uitgiftekantoor voor falsificaties, werd dit
abonnement aan belangrijke figuren in het
verzet uitgereikt. In dezelfde tijd verscheen de valse politielegitimatie, waarvan de waarde — met name voor de KP.
— wel niet nader uiteengezet zal behoeven te worden. Daarop volgden in een
steeds hoger tempo andere vervalsingen,
waaronder de hierboven genoemde valse
inlegvellen.
Aan het einde van 1943 werden door
Jacques besprekingen gevoerd met de LO.
en na enkele maanden werd besloten de
falsificatiegroep „Jacques" om te dopen
tot FC.-LO.; leider hiervan zou Jacques
worden. Ondanks zijn jeugdige leeftijd
— hij was toen pas 22 jaar oud — werd
Jacques door allen als chef geaccepteerd,
omdat een ieder de capaciteiten van deze
bezielende figuur volkomen erkende.
Op Donderdag, 29 Maart 1944 zou de
combinatie FC.-LO. tot stand worden gebracht, maar de Woensdag daarvoor werden Jacques en zijn koerierster in Amsterdam gearresteerd. Hij had juist een nieuw
adres gezocht, omdat het oude niet meer
veilig was. Er stonden daar echter nog
een paar koffers met waardevol materiaal,
die voor het vervalsingswerk van het
grootste belang waren. Met de bewoonster van het bewuste adres had Jacques
afgesprgjeen, dat hij vóór zijn komst zou
opbellen en vragen of hij op bezoek
mocht komen. Was er iets niet in orde,
dan zou deze dame antwoorden: Ja. komt
U maar, Als er ^een gevaar was, zou het
antwoord luiden: Neen, vandaag komt
U niet gelegen.
Jacques belde op en stelde zijn vraag. De
dame antwoordde: Neen, U kunt niet komen. Dit zou dus betekenen, dat alles veilig was. Toen Jacques en zijn koerierster
het huis echter betraden, werden zij onmiddellijk gearresteerd en hoewel het
Jacques in een worsteling gelukte zijn
pistool te trekken en te schieten, sloecveen
van de SD.-ers zijn arm weg en de kogel

„Zwarte Jacques".
Geboren 10 April 1921 te Zundert (NB).
Vermoedelijk gefusilleerd op 5 September 19f4 in Vught.
Juridisch student te Nijmegen.

Toen Nederland werd bevrijd, telde de falsificatie-centrale van de
LO., kortweg genoemd FC-LO.,
negenhonderd medewerkers,
verspreid over het gehele land en beschikte zij over onbegrensde mogelijkheden op het gebied van vervalsingen. Vele honderden illegale werkers hadden tijdens de bezetting van
de FC. de papieren ontvangen, die
zij nodig hadden om hun ware identiteit te verbergen. Door deze papieren, die varieerden tussen het eenvoudigste bewijs van vrijstelling van
de arbeidsinzet en complete politielegitimaties, heeft de illegale werker
zijn bewegingsvrijheid gehad. En
hoeveel duizenden bonkaarten méér
hadden er gekraakt moeten worden,
als de FC. geen valse inlegvellen,
waarop de bonkaarten bij de distributiediensten betrokken konden worden, had geleverd?

vloog in de muur. Daarop werd hij overweldigd. Waarschijnlijk heeft de bewoonster van het huis, zenuwachtig geworden
door de aanwezigheid van de SD., Jacques willen waarschuwen en de daarvoor
geldende afspraak vergeten.
Jacques en zijn koerierster werden naar
het Oranjehotel in Scheveningen gebracht;
toen de Duitsers dit ontruimden, brachten
zij hen over naar Vught en enkele weken
later vandaar naar Haaren. Daar hebben
zijn ouders hem nog. mogen bezoeken en
spreken. Ondanks de Duitse bewaking,
onder wier toezicht deze ontmoeting
plaats vond, wist Jacques nog waarschuwingen voor enkele medewerkers te
geven.
Over het verdere verloop van zijn gevangenschap zijn de berichten tegenstrijdig.
Er zijn verklaringen van mensen, die hem
na September in Duitse kampen of in de
Russische zone menen gezien te hebben.
Het afwikkelingsbureau van het kamp
Vught bericht echter, dat hij op 5 September 1944 werd gefusilleerd en op 9 September gecremeerd.
Iacques was nog jong, toen hij de ongelijke strijd begon. Maar allen, die
hem kenden, voelden zich steeds opnieuw
door zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen gedrongen tot nog intensiever

verzet. Hij zelf ging daarin voor, want
niet alleen op het gebied van de vervalsingen bewoog hij zich, naast zijn drukke
werkzaamheden voor de FC. verrichtte hij
spionnage, terwijl hij bovendien contact
had met de KP. Hij nam o.a. deel aan de
overval op het politiebureau te Heerlen,
waarbij een aantal wapens werden buitgemaakt.
Bij een bezoek aan zijn ouderlijk huis zei
hij zelf van dit werk eens: „Ik heb mooi
werk en ik doe het voor mijn vaderland.
Als U eens wist, wat een heimwee ik heb
naar huis en naar U allen, maar ik mag
en kan het werk niet in de steek laten".
Hoe principieel hij dit werk bezag, bleek
wel uit de gedachte, die bij hem leefde,
dat hij na de bevrijding verantwoording
zou moeten afleggen van zijn doen en
laten, ook wat de financiën betreft. Daarom verzocht hij zijn ouders zijn kamer en
levensonderhoud voor hem te blijven betalen; slechts de onkosten van zijn illegale
werk mocht hij naar zijn mening aan de
organisatie in rekening brengen.
Zijn leven in de illegaliteit was er een van
reizen en trekken, en in tegenstelling tot
zijn vroegere verlangen naar comfort leefde hij zeer sober.
Zijn bijna spreekwoordelijk geworden
zwijgzaamheid, heeft hij ook doorgevoerd
tijdens zijn gevangenschap en geen enkel
adres is de SD door zijn arrestatie wijzer
geworden; niemand werd door hem gearresteerd. Een illegaal werker in Den
Bosch zei later: „Jacques kwam dikwijls
bij mij, maar toen ik wist, dat hij gevangen genomen was, heb ik geen ogenblik
angst gehad. Ik wist, dat het voor mij de
kogel zou betekenen, als hij mijn naam bij
de SD. noemde, maar ik wist ook, dat hij
mij niet verraden zou".
In het herdenken van Zwarte Jacques
ligt de herinnering aan de man, die een
organisatie grondvestte, waardoor het
verzet van de.zo onontbeerlijke papieren
werd voorzien; ligt de herinnering aan
hem, die duizenden onderduikers van
bonkaarten voorzag en tientallen KP.ers ontlastte van de taak die bonkaarten
door gevaarlijke overvallen te bemachtigen; die zijn studie in het recht afbrak om
dat recht en de vrijheid in een werkelijke,
harde strijd te verdedigen; die zijn leven
gaf, omdat hij de zaak van vrijheid en
recht hoger achtte dan zijn eigen bestaan.
(Enkele gegevens zijn ontleend aan .,De Collegeklok", jaarboek van het bisschoppellijke college
te Roermond).

VOOR DE
BOVENSTE
- PLANK ?
Carnaval der Desperado's
(deel 2)
door: Noëll de Gaulle.
Uitg. De Bezige Bij, A'dam.

et komt meer voor, dat
■ recensenten, die als zeer
ter zake kundig mogen worden beschouwd, een volkomen tegengesteld oordeel
over een boek neerschrijven.
En het verwondert ons niet, dat zulk een lot
ook het „Carnaval der Desperado's" van
Noël de Gaulle beschoren is. Want dit werk,
waarvan wij thans het tweede deel voor ons
hebben, bergt elementen in zich, die zowel
een lofprijzing als een verguizing rechtvaardigen. Zoals de, zwarte spleten in het carnavalsmasker op de omslag zowel nietszeggend
als fascinerend kunnen, zijn, zo is het ook met
het boek zelf.
Soms is het een aaneenrijging van de meest
wonderbaarlijke gebeurtenissen, die —■ al
moge het waar zijn, dat de werkelijkheid dikwijls onwaarschijnlijker is dan de fantasie —
een zo ongeloofwaardig geheel vormen, dat
men er soms de schouders over moet ophalen.
Men kan het leven niet afmeten aan een verzameling rariteiten, evenmin als men de illegaliteit kan beschrijven, door een verzameling
van de wonderlijkste gebeurtenissen als normgevend te beschouwen. En wij nemen het
Noël de Gaulle kwalijk, dat hij — mogelijk

als concessie aan het grote publiek — geen
gelegenheid laat voorbij gaan om de vrouw
in het iH*gale Spel te brengen en dan meestal
zo, dat zij een spel met de man of de man
een spel met haar speelt. Wie distels in een
weiland ontdekt — en wie zal ontkennen,
dat ze er zijn — geeft een onjuist beeld van
dat weiland door alleen de distels te fotograferen, met ergens in de hoek nog een
klein stukje mals gras.
Waar de Gaulle zo te werk gaat is zijn boek
nietszeggend, banaal soms.
Maar elders komt hij ver daarbovenuit. De
tekening van Pim de Gorilla (King Kong)
is meesterlijk. Daar toont de Gaulle zich een
schrijver van formaat, die een waarlijk niet
eenvoudige opdracht op sublieme wijze vervult. In deze oer-mens liggen het kinderlijke,
de achterdocht, de bravour en het dierlijke
zodanig verweven, dat zijn verraad ons niet
meer verbaast.
Helaas zoeken We tevergeefs naar de tegenspeler van formaat voor deze gorilla.
Even hopen we die te vinden in Bordewijck,
de veearts van de Maaseilanden, „zeer godsdienstig, orthodox-illegaal, heldhaftig en mathematisch precies en practisch". Hij loopt
in Londen met z'n kop tegen de muur van
bureaucratie en besluit dan maar een opleidiög als parachutist te volgen om naar z'n
jongens te kunnen terugkeren. Bij z'n laatste oefensprong kneust hij z'n ruggegraat en
blijft invalide. Fouché had hem, toen hij het
besluit nam als parachutist dienst te nemen,
een bijbel cadeau gedaan en er eigenhandig
de woorden in geschreven: „Aangeboden aan
Majoor Dr. W. Bordewijck, een dapper Nederlander, een braaf mens en een goed
vriend. Wanneer gij zult uittrekken tot de
strijd tegen uwe vijanden, en zult zien zijn
paarden en wagenen, een volk meerder dan
gij, zo zult gij voor hen niet vrezen; want
de Here, uw God, is met u,Die u uit Egypteland heeft opgevoerd." Als Fouché van

het ongeluk hoort, zegt hij: „Was ie maar
doodgevallen. Want nu blijft-ie trier de boel
dwars zitten. " Deze passage over Bordewijck
is van een wonderlijke kracht.
Helaas speelt de figuur van Bordewijck een
bescheiden, rol in dit boek. Hier liet Noël
de Gaulle een kans glippen, zijn boek op
hoger plan te brengen. De weinige bladzijden aan Bordewijck gewijd, tonen echter
overduidelijk aan, dat de schijver daartoe
wel de capaciteiten heeft, 't Is of hij in de
figuur van Bordewijck terloops wil goedmaken wat hij aan een bepaalde sector van het
verzet — die mede door godsdienstige motieven geleid werd — tekort deed. Eenzelfde
gevoel krijgt men als de schrijver de LKP.
terloops een veer op de hoed steekt, maar
het verhaal als geheel in de kringen van
CS. VI en RVV. laat spelen. In een figuur
als van Bordewijck had hij de LKP. recht
kunnen laten wedervaren. Hij verzuimde die
kans.
Het belangrijkste in dit boek is de tekening
van de verhoudingen en het verraad in de
Londense geheime diensten. Daarvan krijgt
men een nare smaak in de mond. Tijdens het
lezen kan men soms in eerlijke verontwaardiging met de vuist op tafel slaan. Ge kunt
erbij knarsetanden en u een paar verwensingen laten ontvallen. Maar ge voelt ook een
warme genegenheid voor kerels, die ondanks
alles doorzetten, die één waren met de vechters en gezochten hier, wier hart bij ons was
en die ons nooit in de steek lieten.
Het kan ons spijten, dat Noël de Gaulle de
kansen om van zijn boek een waarachtig,
groots monument voor het verzet te bouwen,
heeft laten glippen. Hij heeft er ontegenzeggelijk de capaciteiten voor. Maar bij alle
bezwaren, die wij tegen zijn boek hebben,
blijft er toch zeer veel te waarderen. Wie het
nutteloze en waardeloze weet af te pellen,
houdt zeker een waardevolle kern over.
AD.
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* Uit naam van ons allen
BESTE FRITS,
rp igenlijk vind ik het reuze vervelend, dat
i—t deze brief via „De Zwerver" naar je toe
moet. Het is in ogenblikken als deze toch al
zo moeilijk, om in woorden te zeggen, wat
je denkt — en feitelijk nog beter: wat je diep
in je hart voelt. En het is helemaal erg, als
je dit dan op krantenpapier moet doen, dat
onder de ogen van iedereen komt. Neen, het
liefst zou ik nu maar zo stilletjes bij je bed
komen staan — zoals jij zelf dat eens deed
bij onze Lodewijk — om je zonder één woord
de zekerheid te geven, dat je ook in je verre
eenzaamheid niet alleen bent.
Maar de jongens wilden het anders. ~~ Of
wat zeg ik? De jongens en de meisjes, de
mannen en vrouwen, ze wilden het allemaal
anders. Uit naam van hen allen moest ik je
schrijven. En daarom doe ik het eigenlijk
toch wel graag, al was het alleen maar om
je te laten zien, dat we jou. maar vooral, je
ideaal, nog lang niet vergeten zijn.
Natuurlijk, we zijn wel erg geschrokken, toen
we hoorden, dat jij een ongeluk had gehad en
gewond was — en niet minder natuurlijk
hopen we allemaal, dat Gods Vaderlijke
hand, die je reeds zo dikwijls en meermalen
zo zichtbaar beschermde, je ook deze keer
weer naar het leven zal terugvoeren (naar
het leven èn het volle drukke werk, anders
zou je niet meer de Frits zijn, die we kennen) — maar dat hoef ik je niet te zeggen.
Daarvoor weet je zelf veel te goed, welke
plaats jij in onze harten inneemt — neen,
maar weet je wat ik nu juist zo fijn vind van
deze gezamenlijke brief? — dat jij daaruit
kunt merken, dat al je gepraat (mag ik het
zo wel noemen, hè?) en al je werk en vooral
je voorbeeld, niet te vergeefs is geweest.
Buitenstaanders zullen er natuurlijk weer
niets van begrijpen, dat uitgerekend een
Pastoor de tolk van allen moet zijn, om aan
die gewonde Dominee in Indië te vertellen,
dat ze met hem meeleven. Maar wij weten,
en nogmaals wij voelen nog beter, dat dit
het beste is, wat wij jou op het ogenblik
kunnen geven. Het beste, dat je ons altijd
weer trachtte te leren. Het beste, dat je ons
als een ideaal deed zien. Het beste, waarvoor zelfs alle gebrachte offers niet te groot
zijn geweest — zoals jij zo dikwijls zei. Neen,
Frits, we zijn het — die levensles van jou -~
niet vergeten, en daarom komen we gezamenlijk.
Natuurlijk uit meeleven en meevoelen, maar
toch ook wel, om weer een beetje van je te
leren. Het klinkt, vooral nu, wel enigszins
egoïstisch van ons, maar heb jij je roeping
van God niet altijd opgevat als een taak om
anderen te leiden, en zou die leiderstaak in

het lijden nu eindigen? Altijd ben je er op uit
geweest, niet enkel in woorden, maar vooral
ook in de daad, één te zijn met de jongens.
Daarom was je hier „de Zwerver", en daarom werd je daar opnieuw „de Zwerver". Ondanks je jaren, welke je vrijstelden —
Pastoor „Victor" schrijft een brief aan
„Frits de Zwerver", die als legerpredikant in de tropen een auto-ongeval
heeft gehad.

s

ondanks je gezin, dat je bond aan het land,
ben je toch naar Indonesië gegaan, om mèt
ónze jongens de inspanning en vermoeienissen van het tropenleven te dragen. Maar
daarom zijn we er ook zeker van, dat je na
alles ook in het offer, dat thans van je gevraagd WOTdt, de levensles zult doortrekken,
welke je ons zo«dikwijls hebt voorgezegd: dat
alleen het offer, naar het onovertroffen voorbeeld van Christus' Offer, mens en wereld
gelukkig kan maken.
Zeker, het zal niet meevallen. Je bent lelijk
sttl gelegd (wat klinkt dat vreemd, als we aan
jou denken!) en vooral wanneer je misschien
al weer wat aan het opknappen bent. zal je
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dit zwaar vallen. Het werk trekt. Het werk
en de jongens.
Maar weet dan. Frits, dat wij. — ooA: wij
allen —. rond je bed staan misschien met
heel weinig woorden, doch met een gebed in
ons hart. Wij allen. — mogelijk verschillend
van toonaard en verschillend van woordkeus,
doch in ieder geval met één verlangen en één
gedachte: dat Gods Wil aan jou voltrokken
moge worden — dat Zijn Zegen jou moge
sterken in je eenzame en moeilijke uren —
dat Zijn Kracht je weer terug moge schenken aan ons.
'n Gebed echter, waarin we ook haar en
hen zullen insluiten, die we in deze brief niet
anders kunnen benoemen dan als je dierbare
vrouw en kinderen. Moge onze Hemelse Vader hen in deze dagen bijstaan en sterken, op
de voorspraak van ons gebed, doch vooral
omwille van de liefde en bezorgdheid, welke
haar man en vader steeds had en heeft voor
de vrouwen en kinderen van onze broeders,
die vielen.
Frits, we zijn bij je.
Hartelijke groet uit naam van ons allen.
je VICTOR.
Rotterdam. 12 April 1949.
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Opstanding

Juicht, aarde juicht. De Heer is opgestaan.
Geen dood kan ons van angst doen beven.
Het isGods Zoon die alles heeft voldaan
Wat ook deez' toekomst nog kan geven.
Vreest niet: De Heer is waarlijk opgestaan!
Juicht, broeders juicht. De Heer is opgestaan.
Geen macht, hoe sterk, kon Zijn graf bewaken',
Hij overwon de dood en gaat vooraan,
Welk gevaar kan ons dan nog genaken.
Vreest niet: De Heer is waarlijk opgestaan!
Juicht, wereld juicht, De Heer is
Geen mens kan hel en dood ooit
Zie, Christus Zelf heeft het voor
En roept ons allen tot een nieuw
Vreest niet: De Heer is waarlijk

opgestaan.
overwinnen.
ons gedaan'
beginnen
opgestaan.

luicht, volken juicht. De Heer is opgestaan
Uw macht moog. uit het 0ost. of Westen ko
L»e sterkste macht heeft Hij teniet gedaan
En Jezus Christus werd de .macht der vromen.
Vreest dan: Christus is waarlijk opgestaan!
Harm. de Jong.
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ZUID-AFKIKA
"^
JLn „Die Kerkblad", orgaan van de Hcrv.
Kerk van Zuid-Afr ka, staat o.m. het volgende:
„Blykbaar kan die. Nederlandse volk die
Duitse besettihg tydens die afgelope Wereldoorlog nie vergeet nie; gereeld sien nuwe
werke die lig wat een of ander aspek van
daardie donker dae beskrywe. Vir ons in
Suid~Afrika is dit moeilik, so nie onmoontlik
nie, om ons volkomen te verplaats in die geestelike dampkring waarin die Nederlander
vandag lewe, veral wat betref sy houding
teenor die volke wat aan die jongste oorlog
deelgeneem het. 'n Boek soos „De Levens-^
roman van Johannes Post" kan dus beswaarlik tot die hart van die Christen-Afrikaner
spreek. Blywende inspirasie sal daarvan ook
nie uitgaan nie, omdat dit te veel die produk
is van 'n abnormale geestestoestand wat selfs
die verbreking van die sedewet tot 'n deug
kan verhef. Johannes Post, 'n dapper man
en 'n oortuigde Calvinis, beskou dit byvoorbeeld as sy plig om keer op keer die'negende gebod te oortree, omdat hy „die Duitsers
nie as sy naaste beskou nie."
Ziehier een product van een „abnormale geestesgesteldheid" in Zuid-Afrika. „Blijkbaar
kan het Zuid-Afrikaanse volk de Engelse
overval van 1899 nog steeds niet vergeten".
Het leeft nog altijd uit een ressentiment
tegen de Engelsen en zodoende consequent
uit een soort geblinddoekte mildheid tegenover alles wat Duits is.
De Afrikaners moeten intussen langzamerhand gaan begrijpen, dat er verschil was
tussen „die volke wat aan die jongste oorlog deelgeneem het"; dat Duitsland onrecht
pleegde door zijn overval en verschrikkelijk
onrecht pleegde tegen de bevolking der bezette gebieden.
Wij weten zeer goed, dat het een gewetensconflict was, bewust te liegen tegen de Duitsers. Maar het verzet had dit conflict niet
gezocht. Het werd ons door de Duitsers opgedrongen; een Duitser kon onder bepaalde
omstandigheden je naaste zijn. inderdaad;
maar in alle onrecht, dat hij tegen Nederlandse burgers bedreef, was hij allereerst een
vijand, iemand die bestreden moest worden
in zijn onrecht.
Wij vragen de steller van dit stuk: Als men
een Jood verborgen had en de Duitsers kwamen aan de deur vragen, of er een Jood in
huis was, had men dan het recht, ja, te zeggen, bij de wetenschap, dat de Jood meegenomen en bijna zeker vergast zou worden?
Welk antwoord zou in dat geval christelijk
geweest zijn: Ja of neen? Wij hebben geleerd, neen te zeggen. We hopen, dat men
dit in Zuid-Afrika langzamerhand gaat begrijpen en dat men aldaar zuiverder gaat
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(Grootmoeder
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C5S\ rootmoeder woonde in een klein boerengedoetje aan een bosrand. Het was een
oud huis met een laag dak, roet op het dak boven de zijdeur wat huislook, zoals
T men dat bij die oude huizen placht te zien, en aan de zuidgevcl een druivenwingerd. Grootmoeder woonde daar alleen, zij mestte een varkentje, molk een
geit, en verzorgde wat kippen. En dan was er nog de hond Jan.
In de zomer zat Grootmoeder veel op de bank onder de druivenwingerd, en 's winters
zat Grootmoeder voor het raam van de middelste kamer te breien.
Grootmoeder bemoeide zich niet veel met de wereld en zij teerde op de herinneringen
uit haar rijke leven. Rondom Grootmoeder was rust. — Doch in de Meidagen van 1940
werd ook die rust rondom Grootmoeder voor een wijle gestoord. Als de vliegtuigen laag
boven haar gedoetje ronkten, was dat voor Grootmoeder iets onwezenlijks. Zoiets zag
men vroeger niet! En toen later op de dag haar zoon Dirk van de Langekamp kwam
zeggen, dat er oorlog was, vond Grootmoeder dat nog iets onwezenlijks! En bij dat
alles zocht en vond Grootmoeder troost in het grote boek met het koperen beslag, dat
in de middelste kamer op een klein tafeltje-lag.
Grootmoeder merkte niet veel van de oorlog, totdat haar zoon Dirk van de Langekamp
haar kwam zeggen, dat ze 's avonds na een bepaald uur binnen moest blijven. En
Dirk plakte strookjes papier op de halve maantjes in de luiken voor het middelste raam.
Dat moest, zei Dirk, van de Duitsers, omdat het oorlog was. Dan moest Grootmoeder
ook zorgen, dat als het donker was geen licht uitstraalde. Grootmoeder gaf daar nauwkeurig acht op, doch ze bleef het, iets onwezenlijks vinden.
Toen — het was enkele maanden later — kwam de Dominee van de kleine kerk aan
Grootmoeder vragen of ze een vervolgd Jodenmeisje tijdelijk in haar gedoetje wilde opnemen. Waarom zou Grootmoeder dat niet willen? En zo werd in het kleine opkamertje, naast het middelste raam, het vervolgde Jodenmeisje gehuisvest. Grootmoeder
sprak er met niemand over.
Na enkele maanden ging het Jodenmeisje weer weg. Kort daarop kwam de Notaris. De
Notaris had een vriend, die zich soms moest verbergen, omdat hij iets deed, dat de
Duitsers niet welgevallig was. Het opkamertje is vrij. Mijnheer de Notaris, zei Grootmoeder! Die vriend van de Notaris kwam soms op de meest onmogelijke late uren, als
Grootmoeder al lang op bed lag. Maar als de hond Jan begon te grommen, dan wist
Grootmoeder wat dat betekende, en dan werd de deur ontsloten.
Later — heel veel later — kwam die vriend van de Notaris niet meer, en de Notaris vertelde Grootmoeder, dat hij gearresteerd was door de Duitsers. Grootmoeder heeft daar
veel verdriet over gehad. «
In 1943--in de zomer— kwam haar zoon Dirk vertellen, dat haar kleinzoon voor de
arbeidsinzet naar Duitsland moest. Om precies te zijn: naar Keulen. En toen die kleinzoon afscheid kwam nemen — men verteTde Grootmoeder aanvankelijk niet, dat hij ging
onderduiken — heeft zij het gezicht van haar kleinzoon in haar oude magere handen
genomen — en het jvaren troostende handen — en ze gaf hem een zakje met bruine
bonen, en een stuk spek, en een pakje tabak. En toen hij al bij de buitendeur was,
heeft ze hem teruggeroepen en nog een paar .doosjes lucifers in zijn jaszak gestoptGrootmoeder heeft die nacht weinig geslapen. Ze lag aldoor naar het helder schijnende maanlicht te kijken, en luisterde naar het tikken van de oude Friese klok. Toen
was het, dat de hond Jan begon te grommen! Grootmoeder heeft toen de deur opengedaan, want zij dacht aan de vriend van de Notaris. Doch het was niet de vriend van
de Notaris. Het was een Engelse piloot, die zwaar gewond was. Grootmoeder heeft
hem meegenomen naar het opkamertje naast het middelste raam en heeft midden in
de nacht de dokter gehaald. En toen de dokter kwam, heeft hij direct met zijn auto een
andere dokter, die nog kundiger was, uit de stad gehaald. En samen hebben ze de
kogel uit de borst^ van de piloot gehaald. En toen spraken de dokters over een verpleegster. Maar Grootmoeder, die bij de Grootheid gediend had, heeft toen gezegd, dat zij de
gewonde zou verplegen. En dit heeft Grootmoeder gedaan — vele dagen en nachten lang
—en niemand heeft het geweten. Daarvoor heeft Grootmoeder na de bevrijding een
onderscheiding gekregen van het Geallieerd Opperbevel.
Meester wilde dat in de krant zetten van die onderscheiding. Doch Grootmoeder wilde
daar niets van weten. Grootmoeder zei: als ik iets gedaan heb, heb ik dat niet gedaan om
in de krant te komen.
Na de bevrijding heeft Grootmoeder nog vele dagen in de zomer onder de druivenwingerd gezeten. Naast haar zat de hond Jan. En nog vele dagen heeft zij in de winter
voor het middelste raam zitten breien. Doch ten leste heeft zij haar moede hoofd neergelegd en is zij de weg gegaan, die alle vlees gaat.
De buren droegen haar stoffelijk omhulsel naar het kerkhof bij de oude kerk En velen
zijn de baar gevolgd. En allen waren diep onder de indruk. En 's Zondags hield de
Dominee een ernstige predikatie naar aanleiding van de Schriftwoorden: Schrijf, zalig
zijn de dodeij die in de Here sterven, van nu aan. Ja. zegt de Geest, opdat zij 'rusten
mogen van hun arbeid, en hunne werken volgen met hen.
G. C. HULSTEIN.

'Ingezonden Meoedeltng
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Begin en eindig de dag met IVOROL

onbetwist de beste tandpasta

Verkrijgbaar in alle weivoorziene zaken.

* HISTORISCHE PARALLELLEN
COLLABORATIE IN DE FRANSE TIJD

"WSTij, mensen van het verzet, menen dat
v
™ er onder de Duitse bezetting veel te
veel gecollaboreerd is en over de berechting
van die hielenlikkers van en aanpappers met
de vijand zijn wij niet bijster best te spreken.
Laat ons eens zien hoe het in de Franse tijd
gegaan is.

r

de revolutie eenmaal uitgeraasd zou zijn en
dat de oude regeerders dan teruggeroepen
zouden worden, om stad en land te herstellen van de wanorde, door de revolutionnairen aangericht. Die verwachting werd nu
plotseling vervuld. Alleen op een heel
andere wijze dan zij gedroomd hadden.

ryijltjesdag!
LJ Iedereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspreken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te
uiten Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren
de „bijltjes ?
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over
Nederland m de Franse tijd, „Historische parallellen". De „bijltjes" vormden
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim honderd jaar geleden.
L'histoire se~répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer misschien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor
nen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn.

In 1795 waren de regenten van het kussen
gestoten en de „ware patriotten" in hun
plaats gekomen. Deze wilden met de mannen
van het „ancien regime" (de oude regering)
niets te maken hebben. Zij meenden dat zij
het zelf veel beter konden. Aan vurige voorstanden van de nieuwe stand van zaken was
waarlijk geen gebrek.
In de wilde VI jaren der Bataafse vrijheid,
dreven nu eens de Moderaten (gematigden)
en dan weer de fel revolutionnaire Jacobijnen
boven en werden zij om beurten uit het bewind gegooid, al naar de luim van Daendels
was en de barometer te Parijs stond. Oranjeklanten noch regenten hadden ooit kans aan
bod te komen. Voor hen was het vraagstuk
der collaboratie toen niet actueel.
TIn 1801 veranderde alles met één slag.
J* Napoleon Bonaparte had in Parijs de Constituante uit elkaar gejaagd, en was als Eerste
Consul baas geworden. De Jacobijnen kropen in Frankrijk in hun holen. De sansculottes maakten plaats voor strak gedrilde vechtsoldaten. Inplaats van de woeste horden, die
eenmaal de Bastille sloopten en daarna het
revolutionnair bewind beschermden, had
Bonaparte een garde, wier uniform in kle»r
en pracht niet onderdeed voor die van de
musketiers der Lodewijken en die deze in
discipline en vechtlust verre overtrof. En de
mannen van het „ancien regime", voorzover
ze aan de guillotine ontkomen waren, werden, als hoge ambtenaren van Napoleon,
weer in het bewind gezet.
Wat Bonaparte in Frankrijk deed, voerde hij
ook in de landen in, die onder de bescherming van de Franse bajonetten stonden. Zoals ginds de oude adel, werden in Nederland
de oud-regenten uitgenodigd om weer in het
bewind te komen, tezamen met de waardigste en bekwaamste patriotten, nadat alle
wilde elementen uit de regering verwijderd
waren. En ook Oranjeklanten waren welkom.
Alle partijschappen zouden vergeten zijn en
nationale samenwerking zou er komen.

De Fransen waren niet verdreven. De Nederlanders niet baas in eigen huis geworden.
Wat er gebeurde ging op commando van
Parijs. Doch dat Parijs was sterk veranderd.
Geen rode stad meer met een schrikbewind.
Bonaparte had daar tucht gebracht, stipte
orde, een voorbeeldige administratie.
Vele regenten aanvaardden de invitatie, en
toen zij zagen dat zij in lands- en stadsbesturen de teugels in handen kregen, omdat zij
de bestuurskunst veel beter. verstonden dan
de patriotten, die in de zes jaar van het
Bataafs bewind weinig anders hadden gedaan dan bekvechten en ijdel redeneren,
voelden de regenten zich zeer behaaglijk in
hun oude, zachte zetels, al stak het hun dat
de hoogste macht nog altijd bij Fransen was.
Bij trouwe Oranjeklanten was de aarzeling
groter. Zij voelden medewerking met de
Fransen aan als ontrouw aan de Prins en
sommigen vroegen aan Willem V, die in
Londen was, om raad. En toen antwoordde
deze Oranje: Onder de gegeven omstandigheden is er mijns bedunkens geen reden dat
ge u onthoudt van medewerking aan het
Bataafs bewind.
Dat was collaboratie bij de gratie van de
Prins!
Sommige jongeren gaven zich nog niet g»wonnen. Prins Willem V, nu ja, hij was oud
en hij was nooit een krachtig vorst geweest.
De Erfprins, Willem Frederik, zou er wel
anders over denken.
Doch de Erfprins maakte een reis naar
Parijs, bezocht daar de Eerste Consul, inspecteerde diens garde, bezag de rijksbureaux. En daarna uitte hij zijn bewondering voor het schitterende leger van het
nieuwe Frankrijk, voor zijn voortreffelijke
administratie en in het bijzonder voor zijn
grote leider Bonaparte. Willem Frederik van
Oranje zou wel consul over Holland willen
worden, indien Napoleon zo ver wilde gaan
met het herstel van het „ancien regime". Zover ging Bonaparte echter niet.

*^elfs de beste regenten en de vurigste
*£-* Oranjeklanten stonden toen in tweestrijd.
Die regenten hadden altijd verwacht dat

ITn onze tijd is wel eens hard geoordeeld over
■"■de collaboratie in de Franse tijd. Doch als
we letten op de situatie in 1801 wordt ons
oordeel mild.

door

K. NO REL

r
Een staat van zaken, die vierkant anders
scheen dan vlak tevoren. (Want Napoleon
was, naar Groen van Prinsterer zeer terecht
gezegd heeft, niet de overwinnaar maar de
levensbehouder van de Revolutie). Een
Oranjevorst, het strijden moe. En een andere
Oranjevorst, die zelf bereidheid tot collaboratie toonde.
Geen wonder dat toen bijna allen overliepen
naar Bonaparte en zelfs Bilderdijk zijn „Ode
aan Napoleon" schreef.
^es te groter was Gijsbert Karel van Hogendorp, die ook in 1801 elke staatsbetrekking weigerde en als een eenzaam man
teruggetrokken bleef leven op zijn buitenverblijf te Beverwijk,
Er werd een nieuwe constitutie ontworpen,
in menig opzicht overeenkomend met Gijsbert Karel's idealen. Want volgens deze
grondwet werd Nederland inplaats van een
wrak verbond van zeven gewesten met allerhande soort van wet en munt, belastingen en
rechtspraak, vier admiraliteiten en een verbrokkeld leger, — één rijk met één leger en
één vloot, een uniform belastingstelsel, alom
dezelfde munt en eenheid in de rechtspraak.
Voor al die dingen had Van Hogendorp zijn
leven lang gestreden.
Eén ding mankeerde echter aan de nieuwe
constitutie.
„Er is veel goeds in dit ontwerp", schreef
Gijsbert Karel aan zijn vrienden, maar ik
keur elke constitutie af, die niet het Huis van
Oranje met de erfelijke waardigheid van
Hoofd van de Staat bekleedt
"
Dat was onwankelbare trouw aan Oranje in
het donkerste uur van onze geschiedenis.
"JP n hoe werd deze trouw beloond?
JL-* De Erfprins vernam de opinie van Van
Hogendorp, terwijl hij te Parijs was, op de
avond van de dag, waarop hij, staande naast
Napoleon, een parade van diens garde afgenomen had.
„Een krachtig pleidooi voor de verheffing
van Uwe Hoogheid," zei zijn adjudant, toen
hij hem de brief van Gijsbert Karel voorlegde. Maar Prins Willem Frederik (de latere
Koning Willem I) was volstrekt niet ingenomen met deze actie voor zijn Huis. „Die stijfkop gaat mijn spel bederven," zei hij boos.
Willem V zond Van Hogendorp een brief,
nadat Gijsbert Karel hem zijn standpunt had
meegedeeld. Hij was erkentelijk voor de
trouw. Maar
mijn lieve vriend, begeef
u om mij niet in gevaren
"
Prinses Wilhelmina, de vrouw van Willem
V, schreef ook aan Van Hogendorp. Haar
brief vertoonde een helder inzicht in de toestand. „Zolang de machtsverhoudingen in
Europa blijven als zij zijn. vermag het Huis
van Oranje voor de Republiek niets."
Van Hogendorp bleef alleen op zijn buiten
in de duinen, tussen konijnen en meeuwen
terwijl alles in Nederland collaboreerde met
de Fransen.^^
K. NOREL.
* T T E N T I E !
,,Wie kan inlichtingen verstrekken over wijlen
de Heer Barend Stokvis, qeb. Ö-S-'QS te Amsterdam, gewoond hebbende Churchilllaan 157
aldaar?
Hij verzorgde bonkaarten voor Joodse onderduikers en werd vermoedelijk hiervoor gearresteerd omstreeks 6 November 1943 te
Den Haag op de Toussaintkade, ten huize
van de familie Davidson, waarna hij overgebracht werd naar de gevangenis te Scheveningen en overleden is in Birkenau
Inlichtingen t.a.v. Mejuffrouw R. Reinold p/a
Stichting 1940—1945, Vondelstraat HÉ te
Amsterdam."

Herinneringen
van een Joodse onderduiker
DE UITGANG STORT IN.
Als we in de keet terugkomen, zit de hele
ploeg rond de koffie. Dat Columbus, zo
werd zijn schuilnaam, ons melk en groenten heeft meegenomen, vinden we geweldig, niet
zo zeer om het gebrachte, dan wel om de mentaliteit, die er uit spreekt. Ook het feit, dat hij
nu al beslist voor Bertus en zijn vrouw naar huis
wil, zegt ons veel en het is dan ook door dit
bezoek, dat we grotendeels gerustgesteld zijn
omtrent de bedoelingen van hen, die, sinds vanmorgen, mede over ons leven kunnen beslissen.
Als hij vertrekt, willen wij hem uitgeleide doen,
vooral met het oog op de donkerte. Dat blijkt
echter niet nodig. Hrj is zelfs beter in het bos
bekend dan wij èn in een roef, bijna geruisloos,
Is hij verdwenen. Naast „Sarie Marijs" zal in
het vervolg het „Houd er de moed maar in" voor
ons het sein zijn van de komst van een van de
Westerings; dat hebben we afgesproken. Buitengewoon gelukkig is deze ontdekking voor ons
afgelopen en de naam Westering zal na deze
Kerstdagen een even goede klank voor ons zijn,
als de namen van anderen, met wie we in contact
staan.
„Kom vrouw, we gaan maar eens weer. Dus
jongens, dat is afgesproken. Morgenavond tegen
8 uur komen jullie aardappelen en turf halen.
Ik zal alles op de kar zetten achter de schuur.
Tot morgen dus."
Met het vertrek der Zefats komt tevens het
afscheid van een veelbewogeii dag.
Zeven uur 's morgens. Een hevig gerommel doet
ons allen verschrikt waker worden. Doffe, zware
gelulden dreunen door de keet. Het lijkt er op,
of we het hele dak op onze kop krijgen. Vliegensvlug naar buiten en dan zien we, dat onze onderaardse nooduitgang is ingestort. Spijtig zien we
elkaar aan. Daar hebben we nu twee weken
voor gegraven. Nee, niet gegraven, maar gesneden, want met messen, brok voor brok hebben
we de harde leemlagen uitgesneden. De storm,
die de hele nacht woedde, heeft de wortels van
de boven de uitgang staande den in beweging
gebracht, met als gevolg, dat al het zand onder
aan het rollen is gekomen.
„Och, weer eens iets anders. Hebben we meteen
iets te doen. Reken maar, dat we daar een paar
dagen zoet mee zijn, voor we al dat zand er weer
uitgewerkt hebben". Toch jammer, wat was het
leuk toen we elkaar naderden, de een vanaf de
binnen- en de ander vanaf de buitenkant, telkens
kloppend en vragend: „Hoor je 't mes?" Toen
eindelijk na ruim een dag geploeterd te hebben,
de doorbraak. We voelden ons als tunnelbouwers
en nu ligt het zaakje in duigen. Pech, maar we
zullen het toch nog eens proberen. Een kleine
schermutseling met de elementen lokt ons wel.
Zoiets houdt geest en lichaam vaardig.
WE GRAVEN EEN PUT.
O chop voor schop wordt dan de volgende dag.
^ naar buiten gewerkt. We graven steeds met
drie man. Tot opeens iemand zijn schop met een
heel ander soort zand belast ziet dan met hetgeen we tot nu toe gehad hebben. Bij de tweede
schop vol valt het hem op.
„Zie eens, wat eigenaardig, 't zand is hier veel
lichter van kleur en ook veel losser". Dat trekt
de aandacht van de oudsten onder ons.

„Zal ik je eens wat zeggen? Daar kon wel eens
welzand onder zitten". Het magische woord is
gesproken. Welzand; dat beduidt water. Water,
waar we het dringendst om verlegen zijn.
„Zou het mogelijk zijn hier water te vinden?"
„Proberen hè?"
„Zeker, laat die uitgang maar voor wat het
nu is. We gaan dieper."
Met verdubbelde werklust zetten we de spade
in de steeds meer meegevende grond. Nog dezelfde dag komen we tot ruim drie meter diep.
Af en toe komen ook de vrouwen kijken. Tante
Griet, toch al de eeuwige optimist, houdt ook
nu de harten warm.
„Daar zit water lui, of mijn naam is geen Griet
meer". Lachend werken we door, tot we niets
meer kunnen zien en de volgende morgen zijn
we al weer vroeg op het appèl. Tegen 10 uur
stoot ik — op ongeveer 41/^ meter diepte gekomen — plotseling op iets hards. Ik probeer het
nog enkele malen, maar het lukt niet meer.
„Ik kan er geen schop meer in krijgen". „Wat
dan? Dan maar weer met een mes aan het
werk, de moed opgegeven bij de eerste harde
laag, dat nooit". De spreker laat zich naar
beneden zakken en bekijkt de grond.
„Ja, een beroerde steenlaag. Maar al moet Ik
er ook een week tegen spitten, het zal eruit".
Vooruit dan maar en om de beurt verdwijnen we
in het onderaardse. Het kost een dag, maar de
moeite wordt beloond. Tijdens het schemeruur
roept Adolf, die nog met het mes aan het peuteren is: „'k Ben er door, 'k heb nu weer los
zand!"

Een historisch verhaal
„Ah fijn zeg, dan morgen weer met nieuwe
hoop aan het werk". Even een touw laten
zakken en joep, daar hebben we hem weer op
de begane grond.
's Avonds rond de kachel worden de kansen nog
eens besproken. De stemming is 5 tegen 3. 5
zijn van mening, dat er water komt en 3 daarentegen geloven er niet veel meer van.
„Ja zie eens, we hebben nu toch onze handen
vol blaren, dus niet opgeven, vóór we op 10
meter zijn. Als er dan nog geen water Is, geef
ik jullie gelijk". Doorzetten, dat is ons aller
gedachte. Twee man gaan nog even melk halen
bij Hendrik, dat is een der ontdekkers, die inmiddels tot een van onze beste vrienden Is
geworden en ons met raad en daad in alles terzijde staat. Na hun thuiskomst gaan de „putters"
naar bed. Morgen zal de beslissing vallen.
Weer zijn we vroeg present. Het graven duurt
nu veel langer, omdat het uitgooien van het
zand onmogelijk is. Vaak staande op eikaars
schouders halen we emmer voor emmer naar
boven. Ook binden we ons vast en scheppen
dan met de handen, het hoofd naar beneden,
de emmer vol. De hele dag gaat dit door en het
is tenslotte weer het avonduur, wat ons tot
staken noopt.
Naar schatting zijn we nu 6 meter diep. Alle
hoop weer gesteld op morgen. Morgen, dat is
de leus van bijna drie jaren geweest. Morgen,
morgen misschien invasie, of morgen wellicht

We zeiden niets en leidden
hem pardoes naar de put.

capituleert Hitler of anders verklaart morgen
Turkije de oorlog aan de Mof en nu morgen, ja
morgen misschien zullen we water hebben. Ik
werk nog mee, maar het pessimisme krijgt de
overhand.
„Ik weet niet jongens, maar ik begin te
twijfelen".
„Wat! Nog een dag proberen. To morrow or
never".
■p en zonnige dag midden-Januari. Het uitge•^ graven zand blinkt in het zonlicht en hoopt
zich steeds meer op. Adolf, wiens beurt het" is, is
al een uur zwijgend aan het werk. Met 8 mensen staan we op de zandwal naar de emmers
zand te kijken, die boven komen. We durven het
bijna niet uiten, het is te mooi om waar te zijn.
Het zojuist naar boven gebrachte zand is drassig. We wisselen elkaar af en dan, juist als het
weer Adolfs beurt is «n hij zijn eerste emmer
op laat hijsen, komt de ingehouden kreet: „Ik
zie water!"
Wat er verder gebeurd is, valt niet te omschrijven. Ik weet niet meer hoe we de laatste zware
emmers naar boven, noch hoe we Adolf er uit
hebben gekregen, maar Ik weet, dat we bijkans
gek waren van vreugde. We hébben gesprongen
en gedanst, telkens weer die put rond zoals eerlang het oude volk Om het gouden kalf. We zijn
elkaar om de hals gevlogen, we hebben gejuicht,
voor de eerste keer alle voorzichtigheid uit het
oog verliezend. We hadden water, en de rest kwam
er toen niet op aan. Water op een diepte van
± 7 meter. Geen gevaar meer met het waterhalen 's avonds, geen zuinigheid meer met wassen of koken. Water, zoveel we maar hebben
wilden.
Toen de eerste vreugde wat gestild was, hebben
we zoveel mogelijk alles afgewerkt en besloten
we nu verder te wachten op het oordeel van
Bertus. Nog dezelfde avond kwam hij, maar het
wachten leek een jaar. Wij zeiden niets en leidden hem pardoes naar de put. Met zijn sjiepsjlep belichtte hij het geval en zelfs hij, die toch
niet gauw verwonderd was, vond het enorm.
„Dat is mannenwerk lui, dat is dik in orde".
Een blikje vol water, wat we vandaag met
moeite hebben geput, laten we hem zien. Pijn
helder water. Als een koningsdrank bieden we
hem een kopje vol aan.
„Prima water jongens, ik vind het geweldig!"
Het ligt niet in Bertus' aard om te prijzen en
deze loftuiting is voor ons dan ook iets, om trots
op te zijn. „Kijk, nu moet er onderin een ton
geplaatst worden, ongeveer een halve meter in
de wel als je dat op de juiste manier inpikt, heb
je altijd voldoende water. Ga straks maar mee
naax huls, dan zal ik direct zo'n ton klaarmaken"
.Dat voorstel wordt gretig aanvaard en het is
ruim één uur als we met ton en andere benodigdheden terug komen.
Enkele dagen duurt het dan nog, alvorens we
de put werkelijk put kunnen noemen. Dan staat
er een trap in en kunnen we per dag 8 tot 10
emmers water halen. Zondags daarop, als ze er
uit Emmen zijn, worden ook zij naar de put
gebracht en ook zij staan verbaasd. Met een
extra cigaret en een lekker kopje koffie, gezet
van ons eigen water, vieren we onze overwinning
op Valthe's taaie bosgrond.
DE KEET WORDT ONTRUIMD.
T\T u is het al weer veertien dagen later. Span■••^ nende dagen zijn ons aandeel geworden. Van
's morgens 8 tot 's avonds 5, drie dagen reeds,
zijn we omringd door takkensnijders. Meest vier
mannen en enkele jongens. Steeds zijn we met
drie man buiten, verdekt opgesteld achter diSke
dennen. Binnen geschiedt het werk met de
grootste voorzichtigheid. Het rammelen van een
pan, het eten uit emaille-borden en dergelijke,
moet zonder enig geluld gebeuren. De houthakkers zijn soms op minder dan 10 meter afstand van ons. Hun gesprekken kunnen we
woord voor woord volgen en het is dan ook een
wonder, dat het tot nu toe goed gegaan is. Een
hond heeft zich bij het gezelschap gevoegd en
wat te verwachten viel, gebeurt.
Luid keffend komt het zwarte mormel op een
gegeven moment op ons afstuiven.
„Stil toch Siep!" roept hem een van de mannen
toe. Dan horen we de stem nader komen, kennelijk om het ding te halen. Het hart 'bonst ons
In de keel. Reeds trek ik mijn pet in de ogen en
wil dan naar voren gaan, om zodoende, door te
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BESTE VRIENDEN
Een brief
van „Friis
de Zwerver"

PAREE,
7 Februari 1949.
Beste vrienden,
'k Heb een ongelukje gehad. Het lag aan'
vankelijk niet in mijn bedoeling om er iets
over te schrijven, maar 'k heb wel door, dat
als ik het niet doe, anderen erover in de pen
zullen klimmen en dan komt de werkelijke
toedracht misschien in het gedrang.
Daarom een kort verslag van mijn wedervaren.
'k Had in een leegstaand ziekenhuis een
kerkdienst geleid. Naar aanleiding van Openbaring 7 vers 9 tot 17 hadden we gezamenlijk enkele ogenblikken stilgestaan bij het
leven na dit leven. Het is altijd moeilijk je
daarover een voorstelling te maken. De Bijbel
vertelt er wel iets van, maar het is te groots,
tejter van het aardse af om er veel van te
begrijpen. Wel onderga je er iets van als je
leest van het Lam Gods, zittende op de troon
e
ndc n
" Hemde natiën en tongen, in aant"J?
bidding Zijn lof verkondigend. Soms kun je
er heel sterk naar verlangen wanneer je om je
heen de ellende en het verdriet ziet, maar
heel dikwijls volgt er weer een wondere blijheid op omdat God het je vergunt wonden
te helen en pijnen te verzachten. Daar ben je
dan
dankbaar voor en daarom ben ik ook
dankbaar, dat Hij me nu nog heeft gespaard.
Na de dienst gingen we. gezeten in een jeep
en begeleid door twee carriers, naar het volgende onderdeel. De weg voerde niet over
rozen. We kwamen aan een tankval en daar
we er niet om heen konden, moesten we er
door heen. De militairen staken de scherpe
kanten wat af en toen loeide de eerste carrier er al door heen. Aan een kabel volgde
onze jeep.
Een eindje verder kwamen we bij een brug,
maar het brugdek, dat er de vorige dag nog
oplag, was opgeblazen. We puzzelden maar
zeggen, dat ik ook aan het hakken ben het
gevaar te keren. Nog dichter komt de man
naderbij. ledere stap is duidelijk waarneembaar
en dan rent plotseling het hondje het bos weer in.
„Zo, en nou bliej' bij de boas heur". Man en
hond verwijderen zich. Als ik opkijk, zie ik mijn
twee vrienden naast me. Het angstzweet staat
op onze gezichten.
„Dat was op het nippertje jongens".
„Ja, zeg dat wel. Oef, wat heb ik hem geknepen".
Als we 's avonds echter Hendrik spreken, blijkt
het, dat we de dans niet ontsprongen zijn. Iemand
moet ons gezien hebben, want we gaan over
de tong in Valthe. Het praatje verergert in de
komende dagen en als het dan tenslotte tot
Emmen is doorgedrongen, wordt het voor ons
tijd om maatregelen te nemen, 's Avonds zijn
we bij Bertus bijeengekomen en we besluiten,
wanneer er plaats gevonden kan worden, dat we
zó gauw mogelijk zullen vertrekken naar Emmen.
De volgende morgen al komen ze uit Emmen
terug. Er kunnen zes van ons naar Gien en drie
naar Jan.
29 Januari 's morgens ontruimen we onze keet.
Alles wordt ingepakt en als we 's avonds, de
30e Januari '43, naar de weg lopen, waar ze ons
komen afhalen, is onze; met zoveel moeite verworven woning een kaal akelig hol. Een troosteloze aanblik geeft het en als we het zo bezien,
doet het ons vreemd aan, dat we hier zo prettig
hebben geleefd.

niet te lang en besloten — de Pater en ik —
te voet verder te .gaan. Als ridders te voet
kyamen we om half twee op de plaats van
bestemming aan. In een pandjeshuis — maar
met een orgel — preekte ik voor de tweede
maal. Daarna rookten we nog een sigaar en
keerden naar onze begeleiders terug.
Eén carrier voorop, daarna de jeep en een
carrier voor de aftocht, zo laveren we weer
langs hindernissen en tankvallen. Je raakt aan
die dingen gewend en we hobbelen maar rustig achter de voorste carrier aan, die juist
handig langs een tankval manoeuvreert. Wij
volgen. Tenminste, dat lag in de bedoeling.
Maar er komt niks van. Net als we op het
randje van de tankval rijden, klinkt een daverende klap. Meteen voel ik me opgenomen
en weer neergesmakt. Ik lig in de tankval en
daar blijkt me, dat de Pater het voorbeeld
heeft gevolgd. Wolken van stof zijn opgestoven en in mijn neus prikkelt de scherpe geur
van kruitdamp. Onze jongens schieten als
razenden, maar niet lang. Het vuur wordt gelukkig niet beantwoord, zodat de peloppers
de omgeving blijkbaar al hebben verlaten.
Dan klimmen we naar boven.
„Niemand gewond?" hoor ik roepen. Nee,
alles is oké. Alleen schijnt er iets niet in de
haak te zijn met mijn trommelvliezen, want
ik hoor slecht. Ook heb ik mijn hoofd gestoten en een buil boven mijn oog.
De jeep is zwaar beschadigd en is zelfs het
meenemen niet meer waard. De jongens beginnen mijn trouwe ..vriend" te slopen, nemen banden en alles wat bruikbaar is mee en
zetten de rest op de kop in de tankval. Jammer, want hij heeft me lange tijd goed gediend.
Na nog enkele beschietingen komen we thuis.
Ik word naar bed gestuurd. Er is iets met
mijn trommelvliezen aan de hand. terwijl ook
een lichte hersenschudding wordt geconstateerd. Ik moet een paar weken rust houden
en zal dan wel weer aan het werk kunnen.
Op bed dacht ik nog eens terug aan de preek.
Ja. de dood was heel dicht bij. maar God
heeft ons behouden. Straks zal ik weer door
mogen gaan met mijn mooie Werk en de gedachte daaraan doet me lichamelijk goed.
Ik hoop nog heel veel te kunnen doen in
dienst van de allerhoogste Koning.
Met hartelijke groeten,
FRITS DE ZWERVER.

~i
Eerst gaan we nog even naar Bertus, de enige
man, die ons heengaan niet zo nodig vindt.
„Loos alarm jongens, maar enfin, we zien elkaar
nog wel eens terug".
„Ja, je komt ons toch geregeld opzoeken in
Emmen?"
„Natuurlijk, dat spreekt vanzelf".
„Nu Bertus, tot kijk hoor!"
Voor de laatste maal lopen we dan over zijn erf
naar de weg, waar Gien en Jan ons al op staan
te wachtene Na een minuut of vijf nadert een
fiets, maar het blijkt alras dat het Bertus is,
die even mee wil rijden tot we allen veilig en wel
thuis zitten.
De tocht door Emmen verloopt zonder bijzonderheden en om 11 uur zijn we allen geborgen. Hartelijk worden we ontvangen en de spanning der
laatste dagen valt dan ook spoedig van ons af.
Weinigen van ons zullen op dit moment denken
aan de mogelijkheid van de terugkeer naar het bos.
Weinigen van ons wisten dan ook, dat ongeveer
vier maanden later de boskeet opnieuw onderdak
bood aan vijf mensen.
Enfin, nu geen zorgen voor morgen.
Het kamertjesleven begint
(Ingezonden mededeling i

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.
,

schien ook in een kerkblad thuis, maar in
ieder geval in „De Zwerver", al was 't alleen
maar om deze moeder want zij wist, wat de
diepste zin en het ware motief van het verzet waren.
BEHALVE talloze gunstige reacties op
het artikel over Ries Jansen, kwamen er
twee ongunstige reacties binnen en daarbij
willen we een ogenblik stilstaan.
De eerste brief luidt als volgt:
„De gehele Zondag ben ik bezig geweest om
te begrijpen, hoe een artikel over de dood
van een landverrader, die vele van onze kame~
raden de dood injoeg, een plaats kan vinden
in een blad als „De Zwerver". De oplossing
heb ik niet gevonden, alleen kwam ik tot de
conclusie, dat nu zelfs in onze kringen, een
veel te vergaand medelijden en medeleven
met deze lui heerst.
Over dergelijke artikelen kan ik mij alleen
maar schamen, schamen tegenover onze gevallen kameraden, hun nagelaten betrekkingen en tegenover ons zelf, dat er in onze
krant zoiets gedrukt wordt.
Ingezonden stukjes met onze moeilijkheden
worden niet opgenomen, geen plaatsruimte,
gebrek aan belangstelling. Voor de prachtige
en moedige dood van een landverrader is een
hele pagina beschikbaar.
Mijns inziens past dit artikel beter in een
kerkblaadje; voor degenen onder ons, die
geen geloof hebben, is het onmogelijk zoiets
te begrijpen. Het schijnt, dat ons niets overblijft, waar we enige steun en begrip kunnen
vinden."
Een LKP.-koerierster.
Een trieste brief. Wij willen toch allereerst
opmerken, dat het verwijt, alsof de redactie
de ingezonden stukjes van lezers over hun
moeilijkheden niet opneemt, volkomen misplaatst is. Zodra zo'n stukje van meer dan
persoonlijk belang is, heeft ,,De Zwerver" er
steeds plaats voor gehad.
Nu de essentie. Wij vragen de schrijfster het
artikel toch beter te verstaan. Er is geen
sprake van medelijden en medeleven met
landverraders. Dat was niet aan de orde.
„De Zwerver" heeft immers ook niet gepleit
voor opheffing van de straf? De doodstraf
van Ries Jansen was een vergelding voor zijn
misdaden, waaraan zijn berouw niets af of
toe doet.
Het ging om een landverrader, die berouw
had over wat hij misdaan had en die zich bekeerde. Kunt U zich daarover niet verheugen?
Het gaat toch om een mensenziel, die verloren dreigde te gaan en waarin op het laatste moment een nieuw licht scheen. Daarover
moet iedereen zich verheugen. Nooit was haat
ons motief, nimmer mochten wij in het verzet leven volgens het schema: slechte en
brave mensen. Wij bestreden onrecht en wie
achteraf berouw heeft over dat onrecht moeten wij vergeven. Zo eerst komt de verzetsgeest op een hoog peil te staan. En niet alleen
dit, wij moeten hen, die in het onrecht leefden, hun misdaden voorhouden, opdat ze zich
bekeren zullen. Deze koerierster kan iets
leren van de moeder, die de moordenaar van
haar zoon, Ries Jansen, een Bijbel zond om
hem de goede weg, de weg tot berouw en
bekering te wijzen. Zo'n verhaal hoort mis-

.

Naast een grote foto met het opschrift
„Geen Atlantisch Pact, Vrede!", drukt
„De Waarheid" van 7 April 1949 o.m.
de volgende zin af: „De methode om
de voorbereiding van een oorlog door
„vredelievende" demagogie voor het
volk te verbergen, is niet nieuw." En dit
fraai's staat onder het hoofd: „De wolf
in schaapsvacht".
— Eerlijk is eerlijk.
J

jL)AN de tweede brief:
„Het verhaal van de evangelist Bomhof
over het einde van Ries Jansen, voorkomende
in „De Zwerver" van 1 April j.l., heb ik met
een zekere verbazing gelezen, waarna een opkomend gevoel van tegenzin nauwelijks was
te onderdrukken.
Het is mogelijk, dat er mensen zijn die bevrediging kunnen vinden in dit verhaal, wanneer ze horen, dat deze „mensenjager bij uitnemendheid" na een in korte tijd verkregen
bekering, de dood inging met de wetenschap,
gedragen door de Engelen, in Jezus eeuwige
armen te zullen worden ontvangen.
Het is ook mogelijk, dat er zijn die onder de
indruk komen van hetgeen deze mens, voor
het vuurpeloton staande, getuigde van Godsliefde.
Het is echter zeker mogelijk, dat er velen
zullen zijn, die door deze beschrijving van de
laatste uren van Ries Jansen, weer pijnlijk
zullen worden herinnerd aan — door toedoen
van deze zelfde Ries Jansen —■ doorstane
martelingen ofwel aan het verlies van dege
nen die hen zo na stonden.
Wat de evangelist Bomhof, na een zeer kort
samenzijn met Ries Jansen, zijn ziel deed
juichen, was het resultaat van een korte belevenis, waarin de bekeerde Ries Jansen kon
getuigen, dat God hem alle schuld had vergeven, maar tevens was het de biecht van de
zondaar tot een biechtvader.
Zulk een biecht is heilig en zeker niet geschikt voor een algemene publicatie.
Het ware beter geweest nimmer te hebben
gehoord van dit alles. Ries Jansen, die in zijn
leven, tijdens de strijd van ons Volk tegen
de gruwelijke methoden van de Moffen, niet
meer en niet minder is geweest dan een moffen-handlanger, een ploert en moordenaar,
deze Ries Jansen moet worden overgelaten
aan de Goddelijke Gerechtigheid, zonder
meer.
Daarover te schrijven of een oordeel te hebben, past de mens niet.
Deze nauwkeurige en pathetische beschrijving van evangelist Bomhof over Ries Jansen's laatste ogenblikken zal voor velen niet
meer en niet minder zijn dan een profanatie,
de verheerlijking van het sterven van de mensenjager Ries Jansen."
H. F.
Na ons vorig commentaar kunnen we over
deze brief kort zijn.
Men moet zich bij het lezen van „Ries Jansen" niet alleen voor ogen houden, dat Jansen zich bekeerde en wist, dat hij het eigendom van Christus mocht zijn, men moet zich
daarbij al zijn wandaden herinneren, minitieus. Dan pas komt dit verhaal tot zijn
recht. Want dan weet men, tot welk een
verschrikkelijk leven een mens kan vervallen
en dat zelfs in zo'n toestand de genade van
Jezus Christus een mens uit de ellende kan
verlossen.
Dat was ook verre van een biecht over verborgen zonden. De zonden van Jansen waren
bekend. Zijn berouw en bekering behoeven
niet geheim te blijven, integendeel, zij, die
ieder mens, hoe slecht ook, 't zij ploert, 't zij
moordenaar, nog als een mens willen aanzien, zullen dankbaar zijn, dit getuigenis van
schuld te lezen en zij zullen het aanvaarden en
er zich over verblijden.
In de laatste zinnen van deze brief toont de
schrijver, dat hij de essentie van het artikel
toch niet vatte. Er was geen sprake van verheerlijking van het sterven van een mensenjager. Wat was daar voor lof aan het adres
van Ries Jansen in te vinden? Eén was er.

Commissie
Nationale Herdenking
EEN MONUMENT VOOR DE
WAALSDORPERVLAKTE.
De Commissie Nationale Herdenking ducht
geen bestrijding, wanneer zij de herdenking
op 4 Mei a.s., de avond vóór de bevrijdingsdag, een nationale gebeurtenis noemt. Overal in den lande, blijkens ontvangen berichten, worden, aan de hand van de door
haar ontworpen en door de Raad van Ministers goedgekeurde richtlijnen, de doden, die
in de verzetsstrijd 1940^—1945 vielen, herdacht.
Uit de reeds getroffen voorbereidingen
blijkt, hoezeer deze herdenking ons volk
„ligt". De Ned. Spoorwegen en de overige
vervoersorganisaties zegden spontaan hun
medewerking toe en zuilen des avonds om
8 uur de 2 minuten stilte in acht nemen door
het vervoer stop te zetten. Bioscopen en
restaurants sluiten vrijwillig hun deuren van
6 uur af.
In de rij der plaatsen, waar de Nationale
Herdenking plaats vindt, is die van de
Waalsdorperduinen wel zeer uniek. Dit baart
geen verwondering: De allereerste verzetsstrijders vielen in de Waalsdorpervlakte op
11 Maart 1941.
Deze plaats vraagt om verschillende redenen
een monument. Reeds in het grijze verleden
werden om bepaalde nationale gebeurtenissen, welke diep in het volksleven grepen,
voor het nageslacht te bewaren, monumenten
opgericht.
De bekende ruwhouten kruisen, waaraan de
verzetsstrijders werden vastgebonden en
daarna gefusilleerd, dreigen te vermolmen.
Deze zullen nu, om behouden te blijven, verbronsd worden. Vóór de verbronsde kruisen zal eep eenvoudige rand van Franse
kalksteen worden geplaatst, waarin een gedenkplaat van hetzelfde materiaal. Het geheel is •— en de Commissie Nationale Herdenking meent zo het best te handelen — in
de geest der gevallenen, zeer eenvoudig gehouden.
Niettemin, hoe sober dit gedenkteken ook
zal zijn, het vergt een uitgaaf van 13.000
gulden, welke, wil de Commissie haar voornemen volbrengen, vóór 15 April door het
Nederlandse volk bijeengebracht moet zijn.
Op Overheidsinstanties wil de Commissie
geen beroep doen Waalsdorp is een Nationale plaats en de Commissie vertrouwt, dat
de gehele natie van haar waardering zal blijk
geven, door een bijdrage te storten op girorekening 1713 ten name van de Commissie
Nationale Herdenking te 's-Gravenhage.
iIngezonden Mededeling
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die in dit artikel naar voren trad, tot zijn eer
kwam: Jezus Christus.
Hij stelde zich f oor een zondaar op, een zondaar, die voor Gods rechtbank op niets kon
pleiten. Zoals Hij eens de moordenaar aan
het kruis naast zich, in genade aannam, zo
nam Hij Jansen met zijn berouw in genade
aan en pleitte hem vrij bij de Vader op grond
van Zijn eigen verzoenend sterven aan het
kruis. Dat is Pasen. Ries Jansen heeft het
begrepen. Er is maar één weg en die is er
voor bozen en goeden: „Ik ben de weg, de
waarheid en het leven", zegt Jezus.
Wij weten, dat velen dit niet aanvaarden.
Wij verwachten, dat. ze de keuze van die weg
bij anderen, ook bij Ries Jansen, respecteren.
REDACTIE.
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Naast de grote figuren in het landelijke
verzet, die uit Drente zijn voortgekomen,
staan zij, wier werk even groots was, doch
op een bescheidener plaats en meer in
stilte werd verricht. Hen herdenken wij.

V..
fans Zwinderman

Everhard^s Thcodorus J^itvoct

Geboren: 2 Juli 1918 te Gieten.
Overleden: 15 Mei 1945 te Lübtheen.
Commies Chef Secretarie,

Geboren 10 Juli 1897 'te Zwartsluis.
Overleden April 1945 op transport naar
Theresienstadt.
Ambtenaar P.T.T.

"O en van de hoofdpersonen van het ver■^zet te Sleen was Jans Zwinderman.
Van nature stil, was hij één van die stoere
harde werkers, die onontbeerlijk waren
in de strijd tegen de bezettende macht.
Hij bepaalde zich niet alleen tot het LO.werk in de ruimste zin des woords, doch
Albertus Zefat
sloot zich ook aan bij de BS., terwijl hij
Geboren: 8 October 1901.
later plaatselijk commandant van de OD.
Gefusilleerd: 27 Juli 1944.
te Sleen werd, niet aarzelende dat te doen,
Houder Kleinvee-bedrijf.
wat zijn hand vond om te doen.
Ook in zijn ambtelijk werk saboteerde hij
waar maar mogelijk was en het was voor
hem zeer hard toen hij van eind 1943 af
De schrijver van ons vervolgverhaal
moest werken onder een nationaal-socialistische burgemeester.
„Opge/aagden" waarvan het slot deze
week geplaatst wordt, herdenkt — zulks
Toch stak hij ook tegenover hem zijn
in afwijking van de regel — de figuur
mening niet onder stoelen of banken.
van Zefat in een gedicht.
Helaas heeft hij de bevrijding van zijn
land niet mee mogen maken. Toen in
Januari 1945 de OD.-groep in Zuid Oost
~r
Drenthe werd opgerold, werd ook zijn
naam genoemd, met het gevolg, dat hij
op 13 Januari 1945 in het gemeentehuis Hij kende het woord niet, het woord illegaal
te Sleen werd gearresteerd en naar Assen
Wel wist hij zijn plicht, hij kende moraal.
overgebracht.
Hij had van L.O. nog nimmer gehoord.
Op 16 Maart 1945 werd hij met een
Die wist van zijn werken pas toen hij vermoord
transport gevangenen vervoerd naar
Als hond op eigen erf, ter aarde lag,
Neuengamme, alwaar hij een week verGehoond door de bruut, die niemand ontzag.
bleef. Vandaar ging hij via Porta Westfalia naar Schandela. Hier verbleef hij
12 dagen en werd toen overgebracht naar
Hij was ruig als het land,
Ludwigslust, alwaar hij op 2 Mei 1945
waar de moer wordt verbrand.
werd bevrijd.
Doch z'n hart sloeg het rhythmc der helden.
Later werd hij vervoerd naar Jessenitz
en nog weer later naar het Noodhospitaal
te Wöblin, alwaar hij door een Hongaarse
Hij was geen erepretendent
dokter en verpleegster werd verpleegd.
Verlangde nimmer een rent'
Hij overleed op 15 Mei 1945 in het KoEn zweeg, waar anderen vermeldden.
ninklijke Hongaarse Reserve Lazaret te
Lübtheen.
'

]

Groot was de verslagenheid van de bevolking toen het bericht van zijn overlijden binnenkwam en voor zijn nog jonge
echtgenote was de slag hard, temeer daar
kort van te voren nog hoop was gegeven,
dat hij in leven was. Zij heeft echter moedig de moeilijke tijden doorworsteld, wetende, dat haar man gestreden had de
strijd des rechtvaardigen en voor een
zaak, die hem dierbaar was.
G. E.

Hij Was enkel de man, die een heldenstrijd streed,
Voor dat deel der mensheid, dat nameloos leed.
En wordt straks z'n roep door de tijden gesmoord.
Hij leeft in de ziel der geblevenen voort.
- Bevrijd van 'sWerelds klemmende banden Als een lichtpunt, dat eeuwig zal branden.

Deze illegale werker leerden wij kennen
in de concentratiekampen Amersfoort
en Buchenwald;
Witvoet, eertijds onderdirecteur van het
P.T.T.-kantoor te Meppel, was een christen in de ware zin des woords, die zijn
belijden niet voor zich alleen hield maar
dit vooral uitdroeg onder zijn medegevangenen.
Zij, die de hel van deze kampen overleefden en in de onmiddellijke omgeving van
Witvoet verbleven, denken nog steeds in
dankbaarheid aan hem, die met zijn onwrikbaar geloof anderen staande hield.
Na met ongeveer dertig Meppelaars te
zijn gearresteerd, leerde ik Witvoet kennen en ik heb persoonlijk ervaren wat
voor een steun deze geloofsheld was.
Na enige tijd in het kamp te Amersfoort
te hebben vertoefd, werden wij op transport gesteld naaf Buchenwald. Deze hel
nabij Weimar was reeds bij verschillenden
onzer lotgenoten bekend en het behoeft
dus niet te verwonderen, dat wij bij het
bekend worden van deze bestemming het
erg donker inzagen. Maar het was Witvoet die ons uit deze neerslachtigheid opbeurde door ons te wijzen op God, die
ons ook op de Ettersberg zou vergezellen;
wat daar ook ging gebeuren, er zou ons
geen haar worden gekrenkt indien dit
tegen Zijn heilige wil was.
Met zeventig man in een strafcommando
te Buchenwald, betekende iets wat zich
alleen lotgenoten kunnen voorstellen.
Begrijpelijkerwijs waren er wel eens moeilijkheden met de bewaking, Witvoet nam
het dan steeds voor ons op en redde
wat er te redden was, meermalen tenkoste
van talrijke stokslagen der SS.-bewaking.
Alsof het gisteren gebeurde, herinneren
wij ons nog, dat Witvoet een brief van
huis kreeg, waarin z'n vrouw hem schreef,
dat zijn zoon weer thuis was gekomen.
Groot was zijn blijdschap en dankbaarheid aan God.
Onze groep landgenoten was gehaat bij
de SS. Een gedeelte van ons werd kort
voor de bevrijding afgevoerd en op transport gesteld. Witvoet behoorde onder
hen. Dit transport betekende zijn dood,
evenals voor twintig van zijn lotgenoten,
zij kwamen van honger en ellende om.
Hoe zwaar deze slag ook is geweest
en nog is voor zijn gezin — het moge
hun tot troost zijn, dat hun man en Vader
steeds kracht en moed uit zijn geloof heeft
geput. Witvoet is ons voorgegaan in de
eeuwige heerlijkheid naar Hem, Die onze
zonden heeft gedragen.
GEURT.
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IN EEN PROCES VERBAAL

BELANGRIJK ! !
Wij lezen in „De Rotterdammer":
Wy wijzen er onze lezers op, dat de
laatste kwitantie van ons blad, in
de komende dagen door de posterijen zal
worden aangeboden.

Bij het onlangs gehouden examen voor het politiediploma was het aantal candidaten
1594. Van dit aantal slaagde 75.47 procent. Wij hebben reden om aan te nemen dat
onderstaande grepen uit opstellen en processen-verbaal, gemaakt op dit examen, van de
overige 24.53 procent afkomstig zijn:

Reeds eerder hebben wij medegedeeld, dat wij dit keer dus niet —
zoals gewoonlijk — een kwitantie
aanbieden van ƒ 1,50, doch van
ƒ 3,—, door de betaling waarvan
men zich de toezending van ALLEc
nog verschijnende exemplaren van
„De Zwerver" verzekert.

Brandt:
Te A. sloeg de bliksem in het midden van een schuur en stond na enige ogenblikken
in lichte laaie. Men waarschuwde onmiddellijk de brandweer met het gevolg dat de opslagplaats geheel uitbrandde. De eigenaar zat met de haren in het hoofd want er viel
niets te redde zonder zich aan gevaar bloot te stellen.
Overtreding arbeidswet:
Ik zach dat een jongen, die nog scholier van zijn beroep was, pakjes bezorgde.
Daar ik vermoeden dat de jongen arbeid verrichten die geen arbeid is ten behoeve van
de huishouding waar de jongen wordt opgevoed, doch ten behoeve van een open of
besloten ruimten waar pleegd gewerkt te worden anders dan voor een aldaar gevestigde
huishouding ten behoeven van het vervaardigen en tot het verkoop geschikt maken van
vleeswaren

Wij menen een beroep op onze lezers te
mogen doen, door een vlotte wijze van
betaling, de administratieve afwikkeling
van ons werk ie helpen vereenvoudigen.
DE ADMINISTRATIE.
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Goddeloze vroomheid, de tragiek der Duitsers
y. d.

DOOR

De goddeloosheid van Nietzsche en van de nazistische Luciferisfen
was niet meer vroom. Ook de goddeloosheid van de Bond der
Militante Godlozen kan men bezwaarlijk „vroom" noemen. Nu lijkt
mij op de duur vrome goddeloosheid en goddeloze vroomheid gevaarlijker en erger dan onvrome goddeloosheid en goddeloze onvroomheid. Het laatste immers schept een zekere klaarheid, maar het eerste
brengt een heilloze mystificatie in de wereld. Het „vroom" uitspelen
van het Stalinisme door de patriarchen Sergeij en Alexij in naam van
Christus, lijkt me voor het Russische volk erger dan de onvrome
goddeloosheid van een ]aroslawskijl
Goddeloze vroomheid misbruikt, verminkt en ontwricht de echte en
ware vroomheid. De farizeïsche en macchiavellistische vroomheid
hoort hier thuis. De schijn der ware vroomheid wordt gehandhaafd,
maar de innerlijke kern en Gode welbehagelijkheid ontbreken. Goddeloze vroomheid is het misbruiken van goddelijke woorden en dingen
voor ongoddelijke doeleinden. De vormen van deze pseudo-vroomheid kunnen legio zijn. Eén harer meest rrysleidende gedaanten lijkt
me wel het christelijk geloof misbruiken voor onchristelijke intenties
zonder levendig bewustzijn van deze mystificatie. Menselijke ccrDe Lutheraans-orthodoxe dominé Dr. Friedrich Krummacher schreef ten gerieve
van de Duitse soldaten zijn „Evangelium für
deutsche Manner" (Montanus-Druckerei,
Berlin 1940). Het is een wonderlijk boekje
geworden, een bastaard van christelijkheid
en paganisme, een misbruiken van het Christendom voor onchristelijke doeleinden, werkelijk een product van een politiek en militaristisch Christendom. Wie dit werkje gelezen
heeft, begrijpt iets meer van de mystificatie
van vele Duitse gelovigen, van hun overtuigdheid, in de naam Gods voor een heilige en
rechtvaardige zaak te strijden. Dit „evangelie" betekent ons ook het algemene en uitbundige enthousiasme in de victOrieuze eerste
tijden van de oorlog.
Dit boekje onderstreept vooral het mannelijke
en strijdende karakter van het christelijk geloof, doch maakt zich schuldig aan een heilloze contaminatie van bovennatuurlijke en
nationalistische waarden. Waar Paulus zegt,
dat het christelijke leven een strijd is en ieder
dapper moet vechten om de palm der zege
binnen te halen, gaat Krummacher (zijn nomen wordt een omen) dit zonder reserve
overbrengen op de Duitse geschiedenis:
„Zonder vechten bestaat er geen Duits Rijk.
Alle grote dingen in onze Duitse geschiedenis werden bevochten en verdedigd met
zweet en bloed." Ook nu bevindt Duitsland
zich weer midden in een „Entscheidungskampf", waarbij de grote Duitse mannen
steeds bewust zijn van de „afhankelijkheid
hunner kracht van Gods genade"! De ijzeren
kanselier Bismarck beweerde bij alle successen „steeds nederig te zijn gebleven" en aan
zichzelf niets te hebben toegeschreven. De
Führer van het Derde Rijk sprak in godde-
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zucht, wens, macht en begeren steken zich hier in een christelijke
wapenrusting!
Een merkwaardig voorbeeld van zulk een mistekening van het christelijk geloof treft men aan in een nu zeer zeldzaam geworden Duits
boekje van 1940. Niet om oud zeer opnieuw open te scheuren en ook
niet om de schuld der Duitsers nogmaals breed uit te meten, vragen
wij aandacht voor dat werkje. Ik zou haast zeggen: wij komen met
dit geschrift nu nog voor de dag om aan te tonen hoe tragisch ook
christelijke Duitsers door het fenomeen Hitler zijn misleid onder aanvoering van eigen geestelijke voorgangers! Bij de tragiek is immers
altijd een grote brok onpersoonlijke schuld, die zich echter toch wreekt
op personen. Het gaat deze keer dus niet over de kolder van de
Rosenbergianen en de Duitse nieuw-heidenen, maar over de mentaliteit van orthodoxe Lutheranen.
Na lezing van dit geschrift vat men iets van de crisis in evangelische
kringen, krijgt men begrip voor de schuwheid om de nieuwe Duitse
grondwet in naam van God te beginnen. Immers, zo motiveerde men
de tegenzin: Men heeft van het woord God bij ons reeds zo veel misbruik gemaakt! Men krijgt bij lezing van dit boekje werkelijk een
oprecht medelijden met de tragische verblinding van Duitse gelovigen.
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loze vroomheid 1937: „Ik moet nederig de
Voorzienigheid danken door wier genade het
mij gelukte, voor het volk de eer en rechtschapenheid wederom te bevechten". Symbolisch voor de heilige strijd van Führer en
volk moet dienen de inscriptie op het eeuwenoude Rijkszwaard, dat Hitler in 1939 van
Wenen naar Neurenberg liet overbrengen:
„Christus overwint. Christus heerst. Christus
beveelt."
Deze goddeloze vroomheid maakt van de
Duitse zaak Gods belang, van de Duitse soldaten trouw toegewijdheid aan God. Dat is
de „pia fraus", het vroom bedrog, geconcretiseerd in de eed van „unbedingte Gehorsam". Deze absolute eed, die trouwbetuiging
zonder enige reserve van geweten en goddelijke wet, acht de predikant volledig verantwoord. Immers de Führer, „die God ons
gaf en die de verantwoordelijkheid voor het
volk draagt", heeft de „echte zin des levens"
het Duitse volk weer voorgehouden: Niet
meer de „Ikzucht" van het Weimar-regiem,
maar het „dienen"! Dienen toch heet de
„door God gewilde zin van ons leven". Welnu als soldaat staat men „op Gods bevel"
onder de wapenen, in dienst van het vaderland.
Hier stoten wij op de tragische wortel van
het duitse noodlot: „Befehl ist Befehl" en
men vrage niet naar de redelijkheid en zedelijkheid van het bevel, want het is heilig,
onaantastbaar. De bevelhebber, de Führer,

neemt de verantwoordelijkheid, de soldaat
vraagt niet naar de motieven, naar goed of
kwaad, hij gehoorzaamt zonder scrupules en
critiek. Deze fatale, blinde en vaak immorele
Nibelungentrouw steekt deze dominé in het
christelijk gewaad van Gode welbehagelijkheid. In wierook hult zich het Duitse
mysterium inquitatis!
De Duitse stri|d moet Gode welbehagelijk
zijn, want de geweldige overwinningen (wij
tellen anno Domini 1940) laten geen andere
duiding toe. Zoals Hegel in een bui van goddeloze vroomheid de overwinning tot kenteken stelde van de vitale aanwezigheid van
de Geest in een volk, zo doet dit ook de
evangelische Duitse dominé: „Es kann keinen Deutschen geben, der mit wachen Augen
die deutsche Geschichte bis in diese Tage
und Wochen miterlebt hat, der nicht in tiefer Ehrfurcht und demütiger Dankbarkeit
spürte, dass der Herr der Völker unter una
lebendig ist." De oorlog is het duitse volk
opgedrongen, in volledig defensief en daar(Vervolg op pag. 2).
„DE ZWERVER "
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GODDELOZE
VROOMHEID,
de tragiek der Duitsers.
(vervolg hoofdartikel)

om is deze strijd een heilige plicht: „Gij
weet, als Duitse mannen, waarom het gaat:
het is een verdedigingsstrijd voor het leven,
de vrijheid en toekomst van ons volk."
De nieuwste Duitse geschiedenis onder
Adolf Hitler, de uitverkorene Gods,
is weer ftej/s-geschiedenis geworden, zoals
bij de Joden onder Mozes. Zó alleen krijgt
men een betere kijk op de blinde volgzaamheid, het geloof en vertrouwen in al wat de
Führer onderneemt voor zijn volk. Bij de
Voorzienigheid gaat hij te rade en de Heer
begeleidt des Führers beslissingen en zegent
al zijn ondernemingen. Het Hitlerianisme nam
de trekken aan van een Messianisme! Vooral in 1940 zwol het hart van het Duitse volk
van vreugde, trots en eerbied tegenover dé
„einzigartige" prestaties van Heer en Luftwaffe. De verering van de Führer bereikte
vrijwel goddelijke hoogte. Na de misdadige
overrompeling van Nederland en België en
de victorie over Frankrijk, jubelt ook Dr.
Krummacher goddeloos vroom: „Eerbied, bewondering, trots en dank vervult ons van dag
tot dag. Fiere bewondering tegenover onze
Führer en onze triomferende kameraden. Eerbied voor de bloedoffers, eerbied i'oor de
kameraden, die trouw aan de wapeneed hun
leven ingezet hebben. Eerbied voor de treurenden. Dank, diepe dank, de Heer der
Heerscharen, de leider der gevechten. L>c
klank der klokken verkondigt van toren tot
toren deze dank.
God wil in deze victories spreken tot het
Duitse volk, want God is ook de „Heer in de
geschiedenis van het Duitse volk
Zijn
voetsporen in de Duitse geschiedenis gaan
wij na". Steeds door sprak God in de geschiedenis tot ons, Duitsers. Ook het Derde
Rijk begon met God aan te roepen in de garnizoenskerk van Potsdam, de plaats „waar
hele generaties Duitse soldaten in oorlog en
vrede zich kracht baden bij God. Is het niet
Gods weg geweest, die ons volk uit de diepte
van smaad en ineenstorting wederom naar de
hoogte van vrijheid en overwinning heeft gevoerd door middel van de onbekende frontsoldaat uit de wereldoorlog? Hoe hadden
mensen zich deze weg van Compiègne naar
Compiègne, van Versailles naar Versailles
ooit kunnen uitdenken! Zo is de diepte van de
Duitse geschiedenis altijd ten nauwste verbonden geweest met de worsteling om de
levende God." Het „Evangelie leert ons, dat
de staat het recht heeft het zwaard te voeren
om het leven van het volk te beschermen" en
daarom strijden wij voor Gods zaak: „Hoe
beslissend het heden is in Gods historisch ingrijpen, dat hebben wij allen bespeurd, wijl
één dag, één uur, één besluit van de Führer
een bevel van wereldhistorische betekenis
kan zijn!

„Heden staan wij op de top der overwinning" en ofschoon de strijd nog niet geheel is
gestreden, is dit éne zeker: de taak, welker
vervulling God, de Heer der Heerscharen —
na zulk een unieke overwinning — van ons
volk voor de toekomst van Europa verwacht
is bovenmatig groot, zó groot, dat van ieder
persoonlijk, hetzij in oorlog of vrede, de hoogste inspanning wordt geëist."
Duitsland echter gaat Gods weg en Krummacher schrikt er — in goddeloze vroomheid
— niet voor terug zelfs Christus tot exponent
te maken van Hitlers misdadigheid: „Op een
der slagvelden in Lotharingen -— waarover
nu de Duitse vlag wappert — staat een beeld
van de Gekruisigde. Vijfentwintig jaar geleden heeft een granaat het kruis weggereten. Christus zelf is zonder kruis blijven
staan. Nu verheft Hij de gekruisigde armen
als ten zegen over het met bloed gedrenkte
land, over de victorieuze slagvelden,, over de
grote stonde der Duitse geschiedenis, over
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Een ZONDAG
in het HOSPITAAL
,

Een

briei van „Frits de Zwerver"

Zondagmorgen en nu lig ik op mijn bed zo maar tyat
H:'ette isdenken
aan ons Nederland op zijn Zondags. De bekoring van een Hollandse Zondagmorgen is altijd heel sterk,
maar zij is altijd op 't sterkst als je buiten eigen grenzen verblijft.
Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik een christelijk huisgezin, zoals ons land gelukleg nog zovele telt. Men staat wat later op dan gewoonlijk en trekt de beste kleren aan,
waarna het gehele gezin zich schaart om de tafel, die. „omdat het Zondag is", dikwijls
een exttaatje biedt. Niemand jacht zich en alles ademt rustig. Een van de huisgenoten
zet zich achter het huisorgel en de anderen zingen mee: Gelooft zij God met diepst
Straks gaan zij naar de kerk om te luisteren naar wat God te zeggen heeft
Wat
ts dat alles goed en sterk. En wat mis je dat erg in Indië. Het is daa'r allemaal 'zo heel
anders.
Je merkt hier als regel zo heel weinig van de Zondag. Alles gaat. net als in de week,
zijn gewone gang. Dezelfde zware karren met buffels bespannen; koelies, die hard werken militairen, die dienst hebben en met zware carriers uitrijden: alles is als in de week
Slechts enkelen kunnen naar de kerk. maar als de dienst voorbij is, moeten zij zich
verderde Zondag maar suggereren. En nu lig ik in het hospitaal en vind daar eigenlijk
voor het eerst iets terug van mijn dierbare Hollandse Zondag.
Het is heel stil en rustig.
Ik zie zusters in kalme gang over de zalen gaan.
En in de verte hoor ik krachtige mannenstemmen een katholiek gezang zingen.
Jk mag straks ook naar de kerk. Een zuster haalt me af. Door de lange overdekte
1 gangen gaan we naar de kerkzaal. Een marinedominé staat in groot tenue bij de deur
en deelt kerkboekjes uit. De zaal heeft niet veel met een kerk gemeen. De zitplaatsen
zijn amphitheatersgewijze opgesteld, zes, zeven rijen boven elkaar. Veel bezoekers ziin
in pyama en overal zitten zusters, die haar patiënten een beetje in het oog houden} Ook
staan tal van bedden in de zaal. Ik zit vlak voor de lessenaar van de dominee want
mijn gehoor is nog niet helemaal in orde.
De dominee begint en geeft een psalmvers op. Onder het zingen kijk ik eens rond en dan
wordt mijn aandacht getrokken door een jongen, die plat op zijn bed ligt. iemand, die
zwaar gewond is geweest, maar als hij zingt spreekt vreugde van zijn gelaat.
„Hij kan en wil en zal in nood
Zelfs bij het naad'ren van de dood Volkomen uitkomst geven."
Ik denk: jongen beleef je ook nu (of misschien juist nu) wat je zingt?
Daar ligt een jongen, die waarschijnlijk beide ogen zal moeten missen.
En ik denk: kun jij zingen, kerel, in deze donkerheid?
Ja, hij zingt. Hij zingt beter dan ik. Je zou haast zeggen: het is om krankzinnig te worden
nooit meer iets kunnen zien. maar het is duidelijk: deze jonge kerel ziet: ziet, dat God
een werkelijkheid is en zeer nabij voor wie Hem zoeken. „O, God," bid ik laat U van
ons vindenen van allen die in zo grote nood verkeren. En als het niet anders kan, als
ÏÏlTeiUehoo "
^ dan ^ ^ ^ We9 Van het leed' Want 9een PriJs is voor
De preek gaat over Jezus lijden. We zijn in de lijdensweken
De tekst is gekozen uit Matth 16:21.-23: de noodzakelijkheid van Jezus' lijden. Maar
Petrus de dicipel van e2US wU er niet aan Dat ^ ^ ^ ^
J
het lijden van Jezus niet.
u j
j >""
Ik denk: domme Petrus.
Maar de Dominé zegt, dat wij dit ook vaak niet willen. Wij willen Jezus wel. maar dat
die dood nodig was voor U en voor mij. daar willen ook wij vaak niet aan
De bede komt uit ons hart op: „Here. leer het me verstaan dat dit lijden nodig was al
was het alleen maar voor mijn zonden."
De dienst loopt ten einde en wij ontvangen de zegen. De . bedden worden weer weggereden en allen gaan terug naar de zalen.
"
/k praat nog even na met een paar zusters.
De kerkdienst is weer afgelopen.
De volgende Zondag hoop ik in het hospitaal te mogen preken
Preken is zo mooi. Vertellen van Gods liefde is het mooiste werk.
Met feest in het hart ben ik weer op mijn bed gaan liggen.
Een Zondag in het hospitaal.
Het was goed vóór rriij.
Soerab a/a.
H|W|^ ' 1^1 ^"■■■^ ^"llB* Hl

de stonde van overwinning en dank. Christus wil met ons spreken!"
Welk een verblinding, zelfs bij de christelijke leiders van het Duitse volk! Hoe vreselijk moet men nu wel niet de debacle ervaren. Moge ook voor hen het licht van Christus doorbreken, het volle licht, niet vervalst
door menselijke straalbreking!

{Ingezonden mededeling)

Al wat Uw liuid
in tientallen gevallen voor haar
genezing, zuiverheid, gezondheid
en verbetering nodig heeft, is....

puitor.

* HISTORISCHE PARALLELLEN
VERZET IN

DE

Maar Hollandse koopmansgeest en winzucht
zijn ook in '40-'45 wel eens saaragegaan met
scherp verzet.
Er was een illegale pers in de jaren 1812 en
1813. Libellen en pamfletten, in het verborgene gedrukt, fladderden door het land
en hun aantal vermeerderde zeer, toen Napo-

5ijltiesdag!
' Iedereen
kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspre1 '
ken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te
uiten. Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou
spelen.
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren
de „bijltjes"?
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over
Nederland in de Franse tijd, „Historische parallellen". De „bijltjes" vormden
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim honderd jaar geleden.
L'histoire se répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer, misschien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor
hen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn.
.-.-.- _~_-_ . ,_-.^ ' ' " L-^^^"^"-—*» 'U-|

broer. Holland had toen althans een schijn
van vrijheid en zelfstandigheid, die de Duitsers ons in de jaren '40-'45 nooit gegund hebben, of het moest zijn tijdens de befaamde
; eerste rede van Seyss Inquart in de Ridderzaal, toen de Rijkscommissaris beweerde dat
' de Duitsers hier niet gekomen waren om ons
onze vrijheden te ontnemen en zeide dat hij
eerbied had voor de vrijheidsstrijd der Hollanders tegen Habsburg. Maar die klucht was
snel uitgespeeld.
De jaren 1810 tot 1813 zijn echter volop vergelijkbaar met 1940-1945. Toen woedde er
een harde oorlog, was ons land afgesloten
van de zee en werden we rechtstreeks uit
Parijs geregeerd door een landvoogd, wiens
bevoegdheden van die van Seyss Inquart niet
veel verschilden. Er was censuur op de pers
en zelfs op preken. Er was een geheime
politie. Het land was overstroomd met Franse
douaniers.
In sommige opzichten was het erger. Holland
was formeel bij Frankrijk ingelijfd. Er bestond dienstplicht voor de Keizerlijke legers.
In andere opzichten was het minder erg. Van
deportatie van arbeiders was geen sprake. Er
was geen massa-moord op Joden. Lebrun
was een goedwillend, hoffelijk Fransman,
van heel andere allure dan een Nazi als
JSeyss-Inquart.
I e zwarte handel bloeide in die jaren. Daar
waren de Nederlanders van die tijd net zo
geslepen in als nu.
De sluikhandelaren zorgden dat in Nederlandse magen kwam hetgeen de overweldiger
aan ons volk poogde te onthouden. Een goede
vorm van verzet was de sluikhandel, waar
hij het continentale stelsel van Napoleon hielp
ondermijnen en diens oogmerk om Engeland
door het nekken van zijn handel te overwinnen, falen deed, nu daargelaten dat GrootBrittanje door het continentale stelsel toch
nimmer op de knieën was te brengen.
Wij hoeven niet voorbij te zien dat de sluikhandel niet alleen gedreven is bij wijze van
verzet. De zeelui en vissers, die de Franse
douaniers verschalkten, de kooplui die zorgden dat de koloniale waren van het zeestrand
en uit vissersplaatsén hun weg vonden door
het gehele land, deden dit óók uit winstbejag.
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FRANSE TIJD

ie Franse tijd was veel verwarder dan
de Duitse.
Het eerste tiental jaren wisselden vrede en
oorlog elkander af. Zelfs in de jaren 1806
tot 1810 was er nog een glimp van vrijheid. Koning Lodewijk Napoleon was niet
altijd de gedweeë dienaar van zijn grote
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leon uit Moscou was gevlucht en zijn leger
in de Russische sneeuwvelden versmolten. In
1811 dichtte Bilderdijk, in 1803 meegesleurd
in de Napoleon-verering, zijn Geuzenlied:
Doch de dampen dezer rampen,
doch de nevels dezer nacht,
zullen breken
Deze ellenden gaan volenden,
en verpletterd wordt hel juk!
In 1812 was het verzet nog zeer geheim.
Napoleon's tocht door Holland in dat jaar
scheen een zegetocht en de Keizer was zeer
tevreden over zijn „brave Hollanders". En
waarlijk: elke stad had erepooorten voor hem
opgericht. Zangkoren en muziekcorpsen
schalden zijn glorie uit. En overal putten
burgemeester zich uit in redevoeringen,
waarvan 's Keizers oren tuiten moesten.
Maar dit was „show" van dezelfde aard als
onder Hitler dikwijls is vertoond. Franse
ambtenaren waren de Keizer overal vooruitgereisd om na te gaan of de versiering wel
fraai genoeg was, of er wel muziek en zang
was om hem te begroeten en of de redevoeringen wel geschikt waren voor de keizerlijke
oren. En als het niet geheel in orde was,
zorgden zij dat er erepoorten en zanghuldigingen kwamen, hanteerden zij het rode
potlood voor de speeches van de burgemeesfers, of stelden zelf een schone rede op! En
de geheime politie was overal actief om ongewenste elementen te verwijderen en elk
incident te voorkomen.
Onder de oppervlakte broeide het.
En in het voorjaar van 1813 is de vlam uitgeslagen. Toen heeft Holland zijn „Meistaking" en „Dolle Dinsdag" tegelijk beleefd.
Het begon in Oud-Beierland, waar lotelingen weigerden zich weg te laten voeren. Het
sloeg over naar Rotterdam, het Westland,
tot ver in Holland's Noorden toe. In Alphen
aan de Rijn en Bodegraven werd de oranjevlag gehesen. Vijfhonderd boeren trokken
Leiden binnen. Oranje boven! roepend. Men
vertelde elkaar: De Kozakken zijn in het
land! Ben grote Engelse vloot ligt voor de
kust.
Het was nog minder waar dan dat op 6 September 1944 de geallieerden over de rivieren
waren.
Hardhandig hebben de Fransen het oproer

onderdrukt. Een aantal kopstukken is gehangen; verscheidene anderen zijn doodgeschoten. Het land werd stil.
Dit is een gelijk verloop als bij de Meistaking
van 1943.
Het verschil is dat de opstand van voorjaar
1813 geen algemeen en actief ondergronds
verzet heeft doen geboren worden.
»r kwam niets dat op de LKP. geleek. Wel
^hebben enkele oud-zeeofficieren in Amsterdam getracht een vrijcorps op te richten,
maar dit was meer bestemd om na het vertrek
der Fransen op te treden dan dat het sabotage
of guerilla voeren moest. Het had dus meer
weg van de OD. dan van de LKP. Twee van
die leiders. De Jong en Maas — de laatste
was veel te loslippig voor illegale actie —
zijn gepakt. Een derde, Jacob May, die groot
gezag had bij de „Bijltjes", heeft in November 1813 zijn rol gespeeld. Maar daar komen
wij nog op terug.
Er waren weinig onderduikers. In een
kroniekje van Andijk heb ik gelezen: In die
dagen hield zich een persoon in het veld op.
Hij woonde op een woeste plek, moeilijk toegankelijk, waar veel riet en biezen waren, in
een zelfgebouwde hut. Hij was een loteling.
Zo zal er nog wel een enkeling hier en daar
zich aan de greep der Fransen hebben onttrokken. Van een onderduikbeweging op
grote schaal, zoals de LO. die heeft tot stand
gebracht, blijkt niets.
Zelfs Gijsbert Karel van Hogendorp liet
zijn zoon gaan, toen deze in 1813 moest opkomen bij de „garde d'honneur", de eregarde,
samengesteld uit zoons van de aanzienlijken.
„Ik ben er mede ingenomen," schreef Van
Hogendorp bij die gelegenheid, „dat deze
„garde d'honneur" gevormd wordt. Nu ook
de aanzienlijken hun zonen moeten afstaan,
zullen zij eindelijk in verzet komen."
Daaruit blijkt dat bij Gijsbert Karel wel verzetsgeest leefde. Maar zijn eigen zoon liet
hij naar Frankrijk gaan inplaats dat hij hem
onderduiken liet!
Men dacht er niet eens aan dat zo iets mogelijk en geboden was.

HERDENKING
IN HET KAMP VUGHT
Het Comité Monument Kamp Vught
verzoekt ons mede te delen, dat de
jaarlijkse herdenking van de in dit
kamp gevallenen, zal worden gehouden
op 4 Mei a.s., des namiddags om twee
uur.
Van het station Den Bosch rijden er
bussen tot de fjzeren Man: de verzamelplaats voor de deelnemers aan deze
herdenking is het Hotel De Hut, Villapark.
Daar het vrijwel ondoenlijk zou zijn
allen, die in het verzet werkzaam waren, persoonlijk uit te nodigen, nodigt
genoemd comité hen, die hun gevallen
vrienden in Vught willen herdenken,
langs deze weg uit, de plechtigheid op
4 Mei bij te wonen.
Het comité leeft in de hoop, dat zeer
velen aan deze uitnodiging gehoor zullen geven.
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NIEUWE VLIEGTUIGEN
VAN DE AMERIKAANSE LUCHTMACHT.

De achter ons liggende wereldoorlog heeft
wel geleerd, dat de actie van het luchtwapen in vele gevallen uiterst belangrijk
en soms zelfs doorslaggevend kan zijn. Ook
wanneer we letten op wat zo nu en dan wordt
vrijgegeven aan bijzonderheden over nieuwe
vindingen (we denken hierbij onder meer aan
de atoombom, straalaandrijving, raketprojectielen, bestuurbare bommen en radar), dan
mogen we veilig aannemen, dat bij de thans
vervaardigde wapenen bijzondere aandacht wordt
besteed aan vliegtuigen, die een grote snelheid
ontwikkelen en een groot vliegbereik hebben.
Hoewel we aan geen enkel ander land te kort
willen doen, denken we hierbij toch in de eerste
plaats aan de Amerikaanse vliegtuigindustrie,
en dit artikel poogt een klein denkbeeld te
geven van de enorme vooruitgang, die de laatste jaren op het gebied van het vliegwezen is
gemaakt. Volledig zal dit overzicht niet zijn,
omdat een luchtmacht nu eenmaal nooit haar
geheimen geheel prijs geeft. Toch geeft het een
idee hoe en waarmede de moderne luchtmacht
is uitgerust.
BOMBARDEMENTSVLIEGTUIGEN.
Wat de bommenwerpers betreft, treedt
de Consolidated Vultee B 36 wel het meest op
de voorgrond. Het toestel gaat door voor het
grootste landbombardementsvliegtuig ter wereld.
De afmetingen van deze luchtreus zijn geweldig: de vleugelspanning Is 69 meter, de lengte
bijna 49 meter. De vleugel is in het midden
2.25 meter dik, zodat de boordmecaniciens de
motoren van binnenuit kunnen bedienen. Zes
motoren van het fabricaat Pratt and Whitney
— elk met 28 cylinders — duwen het toestel
voort, en geven het een totale capaciteit van
18.000 p.k. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat
deze bommenwerper vanuit Amerika overal ter
wereld de atoombom kan afwerpen en toch weer
op zijn basis kan terugkeren, zonder onderweg
brandstof in te nemen. De snelheid is- 450 k.m.
per uur. De bemanning bedraagt 15 koppen.

Een tweede type, dat door zijn nieuwe constructie de aandacht verdient, is de Northrop
B-49, een vliegtuig van het z.g. „vliegende
vleugel-type", in de vliegerswereld beter bekend
als een „vleermuis". Het hele toestel bestaat
uit één vleugel, die 52 meter breed, 16 meter
lang en 2.25 meter dik is. Acht straalaandrijvingsmotoren duwen het toestel voort en geven
het een snelheid van ongeveer 750 k.m. per
uur. In de loop van dit jaar zullen er 30 in
gebruik worden genomen.
Het bekende Superfort B-29, bekend uit de aanvallen op Japan, is als „verouderd" uit de productie genomen. Dit type kon over 2000 mijl
10.000 pounds bommen vervoeren. De verbeterde uitvoering, de B-50, presteert het ditzelfde
kwantum 6000 mijl weg te vliegen.
De Boeing XB-47 Stratojet is een geheel nieuw
type, waarvan er nu twee in gebruik zijn als
proef. Het wordt voortbewogen door een zestal
straalmotoren, vier in paren naast de romp
aan de vleugel en twee aan de uiteinden der
vleugels. De juiste snelheid wordt niet bekend
gemaakt, doch zal „meer dan 750 k.m. per uur"
bedragen.
TRANSPORTVLIEGTUIGEN.
Ook bij deze toestellen is een ware omwenteling teweeggebracht. Af en toe is het
moeilijk ons in te denken, dat het nog maar
amper vier jaar geleden is, dat Dakota's paratroopers landden bij Arnhem.
Nu hebben we de Consolidated Vultee X-99, de
transportuitvoering van bommenwerper B-36.
Hij is echter nog iets langer en meet 54.5 meter.
Een andere „transportkist" is de Boeing C-97
Stratofreighter. Dit toestel kan 137 volledig
bewapende militairen vervoeren, of 83 gewonden met vier verpleegsters. Zeven en dertig van
deze vliegtuigen zijn in bestelling. De Douglas
C-74 Globe Master is iets kleiner, maar vervoert
toch nog 125 man of 115 gewonden. Elk der
i motoren heeft 3000 p.k.
Het machtigste transportvliegtuig is echter de
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n de afgelopen weken verschenen in de
pers twee publicaties, die naast elkaar gelegd een interessant — doch onheilspellend
beeld ~- geven van de activiteit op het
gebied van de bewapening, in het bijzonder
wat betreft de luchtmachten,
bijzonder wat betreft de luchtmachten.
Het eerste bericht maakt melding van het
feit, dat de Amerikaanse luchtmacht momenteel 40.000 toestellen telt en dat dit aantal
tegen het einde van dit jaar tot omstreeks
50.000 zal zijn opgelopen.
Tegenover deze getallen staat een artikel in
de Daily Telegraph, waarin verschillende
bijzonderheden omtrent de Sovjetluchtmacht
worden genoemd.
Zowel bij het bestuderen van de Amerikaanse als van de Russische cijfers moet
natuurlijk een zekere reserve worden genomen, daar beide mogendheden altijd cijfers
en gegevens geheim zullen houden.
Wat de aantallen betreft: Amerika beschikt
momenteel over 11.500 toestellen der eerste
linie, waarvan er op de luchtbases 7.000 gereed staan tot onmiddellijke actie. (Gedurende de afgelopen oorlog bedroeg de absolute sterkte van de Engelse luchtmacht
8.000 toestellen in front- en strategische
eskaders). De marine van de V.S. heeft
6.000 gevechtsklare toestellen tot haar beschikking, terwijl het totaal-aantal van de
transport-, opleidings- en verbindingsvliegtuigen 16.000 bedraagt. Een aantal van
7.000 in reserve gehouden toestellen van
alle typen maakt de 40.000 vol.
Voor deze totaal-aantallen is van Russische
zijde geen vergelijkend materiaal bekend,
hoewel er misschien enig houvast is aan het
cijfer, waarin de Sovjet-luchtmacht tijdens de
afgelopen oorlog werd uitgedrukt. Dat beliep nl. 20.000 vliegtuigen, een aantal, dat
na de oorlog daalde tot 15.000. Er zal intussen achter het ijzeren gordijn wel een en
ander gebeurd zijn en nog gebeuren
Zowel bij de Russen als bij de Amerikanen
wordt de nadruk gelegd op zware bommenwerpers. Amerika heeft momenteel een vloot
van 1400 van die toestellen, waarvan een
100-tal in staat is zonder tussenlanding om
de wereld te vliegen. Vooral aan dit type
wordt in Amerika bijzondere aandacht besteed. Zij zijn niet voorzien van straalmotoren, daar bij dergelijke lange-afstand-vluchten de gewone zuigermotoren beter blijken
te voldoen. De Marine heeft daarnaast nog
de beschikking over 2.000 bombardementsen torpedovliegtuigen.
De Russische bommenwerpersvloot, die
jarenlang het stiefkind van de Russische
militaire autoriteiten is geweest, omvat 750
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tot 1000 viermotorige bommenwerpers. De
Russen zijn het belang van een dergelijk
wapen gaan inzien en trachten nu zoveel
mogelijk de achterstand in te halen. Het
standaard-type van de bommenwerpersvloot
is de T.U.-70, een machine met vier motoren van 2.200 p.k. elk, een maximale bommenlast van 5 ton bij een actie-radius van
1500 km. De prestaties van dit toestel, waarvan er 75 a 100 per maand worden geproduceerd is gelijk te stellen met de Lancasters, die de Engelsen in de afgelopen oorlog/ gebruikten. Daarnaast werken de Russische ingenieurs aan een bommenwerper met
vier straalmotoren; dit type is echter nog niet
in gebruik. In het hierneven staande artikel
worden verschillende Amerikaanse bommenwerpers besproken.
Tenslotte zijn daar de jagers, waarvan
Amerika er momenteel een 2000 in eskaderverband heeft, zonder uitzondering bestaande uit na de oorlog gebouwde straalvliegtuigen, terwijl de marine beschikt over 4.000
stuks, bijna alle ook jetvliegtuigen. Van de
Sovjet-luchtmacht zijn wat jagers betreft geen
cijfers bekend, maar wel staat vast, dat ook
daaraan grote zorg wordt besteed. De tot nu
ontworpen en gebouwde straaljagers doen
in snelheid, vliegbereik en stijgvertnogen voor
de Engelse niet onder, doch de levensduur
van hun motoren schijnt korter te zijn. De
bewapenig daarentegen is zwaarder. In het
hierbijgaande artikel worden enkele jagers
van de luchtmacht der V.S. met name genoemd.
Natuurlijk zijn dit enkele cijfers, die slechts
een vage impressie kunnen geven. En dan
blijven nog onbesproken de onderwerpen,
waarover zo goed als geen vergelijkend materiaal — tenminste niet in die mate, dat het
in enkele regels zou kunnen worden samengevat — beschikbaar is. Zoals bv. de radar,
waarin de Russen enkele jaren ten achter zijn
bij de Amerikanen — en dit kan voor een
moderne luchtmacht zeer belangrijk zijn! —
en de onbemande raketten van het V2-type,
die door de Russen zeker even ver ontwikkeld zijn, als doof de Engelsen en de Amerikanen.
En bij dit alles mogen wij er ons van verzekerd houden, dat zowel in Amerika als in
Rusland de deuren van de laboratoria en
de tekenkamers hermetischer afsluitingen
vormen dan het beruchte ijzeren gordijn en
dat er achter de eerste meer is, dan waarvan wij met onze schoolwijsheid kannen dromen]
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Douglas C-124. 28 van deze luchtreuzen zijn in bestelling. Men kan
er tanks, bulldozers en veldartillerie
mede vervoeren.
Zelfs
geladen
vrachtauto's vormen geen bezwaar.
Grote deuren zijn in de neus aangebracht, terwijl Indien gewenst een
electrische elevator in het midden
van de „buik" kan worden geplaatst.
Beter dan de afmetingen ons een idee
kunnen geven van de grootte, is het
feit, dat dit vliegtuig twee en een half
maal zo groot is als de bekende Skymaster. Toch kan het opereren vanaf dezelfde
betrekkelijk kleine vliegvelden, die de Skymasters
gebruiken. Wanneer ze als vliegtuig voor personenvervoer worden gebruikt, worden ze omgebouwd met een onder- en een bovendek. Ze
kunnen dan 222 manschappen met hun volledige
velduitrusting bevatten, of als hospitaalvliegtuig
123 gewonden, 45 ambulancekisten en 15 verpleegsters en doktoren.
JACHTVLIEGltJIGEN.
ü laatsgebrek belet ons bijzonderheden te ver* tellen over alle nieuwe typen, waarom we
de meest op de voorgrond tredende nemen.
De Lockheed P-80 Shooting Star is een straaljager en heeft de respectabele snelheid van liefst
900 k.m. per uur. Bewapening: 6 machinekanonnen, tien raketten en twee bommen.
Een andere jager is de Kepubllc F-84 Thunderjet, ook een straaljager, die 900 k.m. per uur
vliegt. De bewapening is 6 kanonnen van 50 mm,
en raketten onder de vleugels. Het is een machtig wapen, dat tot 12000 meter hoogte kan
opereren. In geval van pech kan een motor in
50 mJButen door een nieuwe worden vervangen.
In dit toestel is ook de nieuwe vinding aangebracht, die de bestuurder in staat stelt (of:
moet stellen) bij een ongeval veilig de aarde te
bereiken. Door de hoge snelheid is het natuurlijk onmogelijk uit de cockpit te klimmen en
naar beneden te springen. Hij heeft nu echter
slechts een knop in te drukken en wordt met
stoel en al uit zijn vliegtuig geschoten, waarna
hij aan de parachute naar beneden zweeft.
Een nieuw type snelheidsbreker is de Bell X-l,
een raketvliegtuig, ontworpen voor de z.g. supersonische proeven. De snelheid is veel groter
dan het geluld, daar het toestel is ontworpen
om 2500 k.m. per uur te vliegen op 24000 meter .
hoogte. Weinig gegevens zijn nog bekend over
deze proeven. Wel is de geluidsnelheidsgrens
enkele malen overschreden, het eerst door de
Amerikaanse vliegerkapitein Charles E. Yeager
op 14 October 1947.

Vrijwel alle moderne vliegtuigen zijn momenteel
uitgerust met de z.g. „automatische piloot", in
vliegerkringen meer bekend onder de naam
George. Deze wordt afgesteld en het vliegtuig
houdt automatisch de afgestelde koers. Zo gebeurde het, dat bij een bomaanval op het spoorwegemplacement' van Anspach in Duitsland een
Vliegend Fort getroffen werd door een flakgranaat. De staartschutter. Sergeant Majoor Charles Sibray uit Odon, Indiana, gespte zijn parachute om en trok de stekker van de boordtelefoon even uit het contact om het noodluik
open te trappen. Terug op zijn plaats schakelde hij de koptelefoon weer in en wachtte op
het bevel om met de parachute te springen.
Wat er echter kwam, niet de verwachte order.
Hij probeerde de commandant op te roepen,
maar zonder resultaat. Toen het toestel de gevechtslinie naderde werd het beschoten. „Flak
onder ons" rapporteerde hij. Geen antwoord.
Eindelijk werd het hem te bar. Het toestel was
boven Frans (bevrijd) gebied en Sibray ging
eens kijken hoe zijn vrienden het maakten. Door
de acht meter lange staartgang kruipend kwam
hij in de romp. Geen sterveling te zien. Hij
strompelde verder. Niemand. Toen belandde hij
In de cockpit, waar noch zijn commandant, noch
iemand anders van de bemanning zat. Wel pinkte het lichtje van de automatische piloot hem
tegen en hij ontdekte, dat, terwijl hrj de verbinding van zijn koptelefoon had uitgeschakeld,
de commandant het spring-commando had gegeven. Toen hij vijf minuten later aan zjjn
parachute hing drong het tot hem door, dat het
toch wel iets bijzonders was, om bijna 250 k.m.
te hebben gevlogen in een onbemande en onbestuurde bommenwerper. Maar nog groter werd
zijn verbazing toen hij later hoorde, dat het
eigenlijk helemaal niet nodig was geweest, dat
hij afgesprongen was, want toen de benzine
opraakte, maakte de bommenwerper, bestuurd
door „George" een keurige landing ergens in
West-Frankrijk. De schade was gering en kon
ter plaatse worden verholpen.
FREEK.

piiiCZ
■

l-JORTHRO

ii

•) Als ge de vrede wilt, bereid U dan voor op
de oorlog.
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Het enorme gevaarte tn het luchtruim.

In kader: De „Vleermuis" stijgt op.

SPREKENDE CIJFERS
BESTE TOON,
/'e artikel Drente-Limburg heeft de aan'
dacht getrokken van het Bestuur van de
Stichting 1940-1945 en gaf op de districtS'
vergadering aanleiding tot een uitvoerige
bespreking. We stellen het op prijs dat je de
Limburger nog enige hartelijkheid toekent,
maar we betreuren dat je hier direct op laat
volgen dat hij zijn medewerkers uit het verzet in de steek schijnt te laten. Natuurlijk
is het moeilijk voor je om dit op een afstand
te beoordelen, maar wij die het beter weten,
voelen ons genoodzaakt jou met je geliefde
cijfers duidelijk te maken dat je de plank
misslaat.
Wij geven toe dat de contribuantencijfers
een miserabele indruk maken, maar de Limburger verbindt zich nu eenmaal niet graag
contractueel. Daar komt bij dat de oorlog
ook ons niet ongemerkt is voorbij gegaan en
dat onze provincie nu dé armste is van het
gehele land. Drente tracht nog wel munt te
slaan uit de reputatie van armste provincie,
maar ieder die enigszins op de hoogte is,
weet dat Drente zich tijdens en na de voorlaatste oorlog aardig heeft opgewerkt en in
de bezetting die achter ons ligt er ook niet
slechter op is geworden. Oorlogsschade is
er wel geleden, maar toch betekent dit niets
in verhouding tot die gewesten die geruime
tijd in de frontlinie gelegen hebben. Geplunderd is er ook, maar we kennen geen streek
in Drente waar bij de bevrijding geen enkele
koe of paard meer. was, terwijl, als we ons
goed herinneren, de veestapel er evenals in
de provincies Groningen en Friesland in 1945
igroter was dan in 1939. In Drente waren er
ook geen plaatsen te vinden waar het aantal
mannen tussen de 16 en 60 jaar tot op 5%
verdwenen was vanwege de talrijke razzia's,
terwijl jouw provincie ook de evacuatie en
haar funeste gevolgen niet heeft meegemaakt.
Drente heeft, zoals ik reeds hierboven aanhaalde, niet de schade opgelopen die wij hier
hebben, nl. aan gebouwen, huisraad en cultuur-technische werken tot een bedrag van
ruim 400 millioen gulden, berekend op de bekende basis van 1939. Circa 60% wordt
hiervan door de overheid vergoed, zodat de
bevolking hierdoor een kleine 160 millioen
gulden armer is geworden. In 1941 was het
inkomen per hoofd in Limburg hoger dan in
Drente, maar momenteel kunnen we veilig
aannemen dat deze ongeveer gelijk liggen,
tengevolge van de verwoestingen aan de landerijen toegebracht door tankgrachten, loopgraven en mijnenvelden, alsmede door de onmogelijkheid deze in '45 en '46 te bewerken,
In hoofdzaak bestaat de Limburgse bevolking
uit kleine boeren en arbeiders. Buiten de
* Mijnen en de Maastrichtse fabrieken is er
nagenoeg geen industrie, terwijl er naar
verhouding zeer weinig kapitaalkrachtige
personen voorkomen.
De gezinssterkte is groter dan in welke
provincie ook, iets wat de mogelijkheid tot
geven sterk beïnvloedt en zeker op het aangaan van verplichtingen remmend werkt.
Limburg is een katholiek land en het principiële verzet was er de oorzaak van, dat de
bezetter het Limburgse volk trachtte te treffen in datgene wat hem het dierbaarste was.
nl. in zijn kerken.
Onze provincie bezat 272 Kerken, waarvan
er 23 totaal verwoest werden, 76 zwaar beschadigd en 12 lichtere schade opliepen.
De hierdoor aangerichte schade is door de
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O ader de titel: Sprekende Cijfers,
plaatsten wij onlangs een arti'
kei, waarin de Limburgse verzetsmensen ter verantwoording werden
geroepen op grond van een publicatie
van het Hoofdbureau der Stichting
'40—'45, waaruit bleek, dat —>
terwijl op elke duizend Drentenaren
27 Stichtingscontribuanten voorkomen — in Limburg op eenzelfde aantal slechts
2 contribuanten
konden worden vermeld.
Wij begrepen dit niet van onze
trouwe Limburgse medewerkers en
spraken toen reeds ons vermoeden
uit, dat er wellicht omstandigheden
zouden zijn, die dit enorme verschil
acceptabel maakten. Dit vermoeden
heeft thans op overtuigende wijze
bevestiging gevonden in een uitvoerig schrijven van het Provinciale
Stichtingsbestuur uit Limburg, in
welk schrijven wij — om het zo
maar eens te zeggen — met een
wel zeer krachtige lamp worden
bijgelicht.
Wij stellen er dan ook een eer in
de Limburgers te zuiveren van de
blaam, die een ogenblik op hen heeft
gerust, door hun verweer volledig te
publiceren.
%WMSM^Ma^^S*M

Wederopbouw als volgt berekend:
Totaal verwoeste Kerken
9.000.000
Herstelbare schade
8.500.000
Aan Pastoriën
1.250.000
Patronaten en Jeugdhuizen
1.750.000
Kloosters en Ziekenhuizen
12.000.000
Totaal:

32.500.000

De herbouwwaarde mag veilig op 300%
geschat worden.
Om het meubilair en de verdere inventaris
op het vooroorlogs peil te brengen is hierbij
nog circa f 10.000.000 nodig. Begrijpelijk is
het dat de bevolking het als een eerste plicht
beschouwt om zijn Kerken te herbouwen en
dat men hiervoor grote offers brengt. De
offerbereidheid van de Limburger bleek ook
reeds tijdens de bezetting en kan niet beter
aangetoond worden dan door cijfers.
Volgens de gegevens der LO. werden in het
District Limburg tussen de 30' en 40.000
onderduikers verzorgd. Ruim 10.000- Franse
en Belgische krijgsgevangenen zijn opgevangen en verder getransporteerd, terwijl wij
met zekerheid kunnen zeggen dat ruim 1000
piloten via Limburg veilig in Engeland zijn
aangekomen. Stellen wij het aantal verzorgde
personen gedurende een jaar op 30.000 en
nemen wij aan dat deze aan de bevolking
f 10.^ per week per hoofd kostten, dan

komen wij tot een bedrag van 15l/2 millioen
gulden, die door het Limburgse volk zijn
gespendeerd aan het verzet. Door het NSF.
is hiervan slechts een zeer klein gedeelte, nl.
7^2 millioen gulden gefinancierd. De feitelijke
waarde ligt veel hoger, daar zowel het aantal
personen als de kostprijs per week aan de
lage kant zijn gehouden.
Winterhulp kreeg hier geen kans; het Fonds
Bijzondere Noden financierde met circa 4}/2
millioen gulden, welke spontaan werden
bijeen gebracht via de Kerkcollecten.
Onmiddellijk na de bevrijding werd Limburg
overstroomd met repatrieërenden en honderdduizenden zijn na gevoed en gekleed te
zijn. naar hun haardsteden doorgezonden.
Een collecte hiervoor in 1945 in Z. Limburg
gehouden, bracht op één Zondag 725.000
gulden op, waarvan het restant van circa
f 60.000 aan de Stichting ten goede is gekomen.
De eerste inzameling voor de Stichting in
1946 leverde f 246.000 op, de volgende jaren
resp. f 199.596 en f 177.000. De bekende
poppententoonstelling gaf een winst van
circa f 24.000 en de kunstmanifestatiën leverden nog circa f 40.000 op.
Dus ruw berekend ruim f 682.596.■— voor de
Stichting. Voor de herbouw Kerken is in
dezelfde periode f 4.500.000,— opgehaald.
De meeste gezinnen hebben een of meer
familieleden in Indiê en het thuisfront heeft
dan ook aller belangstelling. Tot heden is
hiervoor f 151.478,— bij de centrale binnengekomen. Dit mooie werk voor onze jongens
in Indie is verdeeld over 289 afdelingen, welke
ieder voor zich contact onderhouden met hun
eigen plaatsgenoten en steeds een gedeelte
der baten afstaan aan de centrale.
Het totale bedrag is o.i. minstens op het
dubbele te stellen.
Een andere actie is dié voor de Missiegebieden en ook hiervoor is in '46-47 ruim
f 848.689,— ingezameld, terwijl we 1948
nog taxeren op f 350.000.—. Hier tussen
door lopen talloze inzamelingen voor de
meest uiteenlopende doeleinden en nooit
wordt er vergeefs aangeklopt.
Hét bovenstaande geeft o.i. voldoende aan dat
de Limburger elke nood wil lenigen, ook die
van de verzetsslachtoffers. Dat dit niet gebeurt in de vorm van vaste contributie is van
Stichtingsoogpunt gezien te betreuren, maar
elk vogeltje zingt zijn lied op zijn manier. Tot
heden heeft Limburg — mecfe dank zij de
Mijnen — steeds meer opgebracht dan waarop het door het Hoofdbureau '40-'45 ingeschat werd. Dat wil heel wat zeggen voor
een streek waarop zulke zware lasten drukken.
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan
het Bureau van de Statistiek en diverse instellingen op charitatief gebied en worden
vermoedelijk door geen andere provincie
geëvenaard.
Aan de naastenliefde van onze Limburger
mag niet worden getwijfeld en ondanks zijn
schijnbare luchthartigheid heeft hij het hart
op de juiste plaats.
Wij zijn je dankbaar dat je artikel ons de
gelegenheid gaf dit naar voren te brengen,
daar de doorsnee Limburger te bescheiden
is om dergelijke zaken te publiceren.
Namens het Bestuur der
Stichting 1940—1945,
LAURENS.

in memoRiam

Franciscus Petrus Reichert
Geboren 29 Augustus 1873 te Delft
GefusilleeTd: 14 September 1944 te Nijmegen
Beroep: geen

Carl Wilhelm Gcrsdorf
Geboren: 19 April 1894 te Amsterdam
Gefusilleerd: 9 September 1944 te Beekbergen
Directeur Turmacfabrieken te Zevenaar

J'
Ditmaal herdenken wij het offer, dat Gelderland bracht in de dood van een
tweetal mannen, umarvan ieder op zijn eigen plaats streed, tot de SD. hen,
kort voor de bevrijding, neerschoot.

Deze 71-jarige was een uitzonderlijke exponent van het
Nederlandse verzet. F. P. Reichert was zijn werkelijke naam, Vrijn was de naam, die hem tegen zijn zin
werd gegeven, als afkorting van de woorden „Vrij Nederland", het blad, dat hij in Nijmegen tijdens de laatste
drie jaren vertegenwoordigde. Daarnaast was hij een
medewerker van LO. en KP. en verrichtte hij koeriersdiensten voor deze organisatie.
Hij, de 71-jarige, was somtijds onvoorzichtiger dan de
Onervaren jongeren; hij was driest als een 17-jarige jongen. Hij heette niet „Vrijn" zonder meer, doch „de oude
Heer Vtijn". Vrijn achtte zich onkwetsbaar, dank zij zijn
leeftijd. Toen hij in 1943 met ernstige longontsteking op
bed lag, zodat ieder voor zijn leven vreesde, heeft men er
ernstig op aangedrongen, dat hij zijn werk zou overdragen. Toen hem dat werd voorgesteld, antwoordde hij:
„Jullie willen de ouwe opzij schuiven, hè? Ik zal niet in
mijn bed sterven, dat verzeker ik je. Ik blijf vechten zo
lang er Duitsers in Nijmegen zijn." Onder zijn kussen
lagen de illegale bladen. Hij lag bovenop zijn werk!
Tot tweemaal toe was er huiszoeking bij hem. Terecht
was men er van overtuigd, dat de SD. een spoor in handen had, maar geen stukken wilde maken, voordat zij er
wijzer van werd. Éénmaal is hij gearresteerd geweest. De
listige oude heer kwam echter drie dagen later weer
thuis.
Het ging, zoals men reeds eerder vreesde. Op Vrijdag,
vóór de bevrijding van Nijmegen, kwam Wiebe, de beruchte Nijmeegse SD.-man met een Duitser op de Van
Peltlaan. Het was een laatste poging om de Nijmeegse
verzetsgroep op te rollen. Op die dag stierf de 71-jarige
als een held. Hij weigerde ieder antwoord. Men bracht
hem naar de keuken. Wat daar gebeurde, vertelde zijn
vrouw. Zij hoorde hem met krachtige stem de woorden
zeggen: Nooit! Nooit!
", waarna kort na elkaar twee
schoten klonken. Hij werd begraven op Maandag, in zijn
eigen tuin, terwijl de geallieerde parachutisten in de straat
vochten.
„De oude heer Vrijn"
inderdaad, hij heeft gevochten
zolang er Duitsers in Nijmegen waren.
(gedeeltelijk omleend aan Vrij Nederland)

r

De heer Gersdorf nam direct in het begin van de bezetting stelling tegen de Duitsers. Diverse militairen
verschafte hij een onderdak in zijn bedrijf of hij bracht
hen bij anderen onder. De verzorging van oorlogsslachtoffers had zijn bijzondere aandacht; bij iedere gelegenheid
was er een vertegenwoordiger van hem in de Hospitalen,
waar oorlogsgewonden werden verpleegd, waarbij dan
ruim de producten van de fabriek werden gedistribueerd.
Bij de arbeidsinzet vonden de bezetters in de heer Gersdorf een felle tegenstander op hun pad. Toen de zaak niet
meer te redden was, gaf hij een ieder, die voor de arbeidsinzet in aanmerking kwam, de gelegenheid onder te duiken, en hij nam op zich de gezinnen zó te verzorgen, dat
de achtergeblevenen het zelfde levenspeil konden handhaven.
Later hielp hij de mensen van de pilotenlijn bij het leggen
van contacten voor onderdak brengen van de piloten. Hij
trad zelf op als contactman en financierde een belangrijk
deel van dit werk.
Zeer zwaar hebben de Duitsers hem aangerekend, dat hij
een trein met Engelse krijgsgevangenen op het station in
Zevenaar in het openbaar van sigaretten voorzag.
Later trad hij op als adviseur van een KP. in de omgeving
van Arnhem. Hij was altijd buitengewoon goed ingelicht,
was rustig en zeer voorzichtig met zijn adviezen, maar
tevens zeer doortastend. De bekende KP.-armbanden met
de Oranje Leeuw werden onder zijn leiding door een
speciale groep van de fabriek vervaardigd, terwijl hij zelf
voor het transport zorgdroeg.
Diverse malen heeft hij de SD. getrotseerd en met zijn
scherpzinnigheid was hij hun steeds de baas. Tot hij op
9 September 1944 weer gevolg gaf aan hun telefonische
oproep, om voor hen te verschijnen. Nog dezelfde avond
werd hij bij Beekbergen door de SD.-er Enkelstroth lafhartig met een nekschot vermoord. '
Dit kan uiteraard maar een klein gedeelte zijn van de
werkzaamheden, die de heer Gersdorf in landsbelang
verrichtte, want het is bekend, dat zeer velen, ieder op
een ander terrein, met hem samenwerkten. Zijn dood
wordt door allen als een groot verlies gevoeld.
H. J. M.
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De Bunker van Seyss
opnieuw geopend.

V

DE TELEGRAAF
\<
. n Januari van dit jaai; werd door een uitspraak van de perszuiveringscommissie in hoger
beroep over het gedrag van „De Telegraaf" in bezettingtijd de laatste hand gelegd aan het
boven water varen van dit blad. Dat was dan zo ongeveer het uitblazen van de nachtkaars der
perszuivering. Zand erover is tegenwoordig het parool en trouw behoeft niet meer te blijken.
Maar „Het Parool" en „Trouw" werden de dupe,van dit besluit. „De Telegraaf" zou weer verschijnen, op de persen van het concern en daar zaten tot dan „Trouw" en „Het Parool". Onder
het motto van: „Gij saboteert de wederverschijning van het blad van Nederland" en langs de
omweg van een onder druk gezet personeel, dat men een bedreigde bestaanszekerheid voorspiegelde, indien „De Telegraaf" niet zou verschijnen, begon de sabotage van het drukken van
„Trouw" en „Het Parool". En reeds zijn beide uit de drukkerij verdwenen.
Zo gaat hét nu eenmaal. Zaken zijn zaken. Wie de langste adem heeft, wint 't in de jungle,
meent „De Telegraaf". En de heren hebben reeds bewezen, dat 't waar is ook. Ze hebben het
lang volgehouden in de bezettingstijd, tot aan het bittere einde; toen doken ze onder. Dat was,
hoewel bewerkstelligd door de perszuivering, een welgekomen gebeurtenis, want ge kunt nu eenmaal niet van de ene op de andere dag de lof van het nationaal-socialisme omzetten in de lof van
het vrije vaderland; dat kunnen alleen de aandeelhouders slikken, 't publiek heeft tijd nodig. Nu,
die tijd heeft 't gehad. Alles is blijkbaar vergeven en vergeten en 't concern gaat z'n plaatsje onder
de zon weer innemen. Een frappant voorbeeld van lange adem, wijs beleid en goed vooruitzien.Men had 1949 reeds in de bezettingstijd in de plannen verwerkt.
Een ongecompliceerd mens zal zeggen: Ieder op zijn beurt. In de bezettingstijd waren „Trouw"
en „Het Parool" onder water en „De Telegraaf" boven water. Na Mei 1945 kwamen „Het Parool" en „Trouw" boven water en dook „De Telegraaf" onder. Dat is billijk; ieder op zijn beurt.
En ieder brengt z'n offers. „Trouw" en „Het Parool" brachten voorheen offers: mensenlevens. Nu
is „De Telegraaf" aan de beurt met offeren: geld. Wel enig verschil, maar de offers der illegale
bladen werden ook voor ons land gebracht en die van „De Telegraaf" ten koste van het kapitaal
van het concern.
Intussen, de eenvoud van deze zakelijke, verdelende gerechtigheid — waarin we ieder ideëel motief
achterwege lieten, omdat dit het concern niet zal toespreken — ontgaat de mannen van „De
Telegraaf" blijkbaar. Wat zou het anders een kroon op het hoofd der zuivering geweest zijn
indien „De Telegraaf" zou gezegd hebben: „Ik mag wel verschijnen van de zuiveringsinstanties'
maar ik doe het toch niet, want Ik heb mijn recht verspeeld, Ik ben niet meer aan de beurt"!
Eilacie, zo'n heroïsch gebaar kent onze tijd niet meer.
Overigens, wat „De Telegraaf" doet, laat ons koud. Het blad zoeke z'n weg, daar waar 't gelezen wil worden door mensen, die in zaken van eer zijn, als blinden op een schilderijententoonstelling. Maar dit blad en dit concern mogen geen strootje in de weg leggen aan de verschijning
van „Het Parool" en „Trouw"; daarvoor moeten overheid en volk garant zijn, als ze Reen streen
door 't verleden willen halen.
o"ccp
H. v. R,
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Zaterdag 9 April j.1. is de bunker van Seyss
Inquart te Apeldoorn, die door medewerkers
van '40-'45 reeds vorig jaar weer in de
toestand werd gebracht, waarin Seyss hem
achterliet, opnieuw voor het publiek
geopend.
Het vorig jaar bracht de bunker ƒ 50.000,—
aan entreegelden op, wel een bewijs, dat
velen het de moeite van een bezoek waard
vonden.
Dat '40-'45 aan deze bron van inkomsten
een belangrijke steun heeft, zal ledereen
duidelijk zijn. Dat velen de Stichting '40-'45
een warm hart toedragen is ook algemeen
bekend. Waarom zouden zij dit in de
komende zomer niet eens combineren met
een vacantieuitstapje naar Apeldoorn? U
kunt daar onder deskundige leiding deze
ondergrondse bunker bezichtigen en Uw
bezoek betekent voor '40-'45 een financiële
steun.
Aan Seyss Inquart hebben we nooit veel
gehad; laten we het dubbel en dwars uit
zijn bunker hajen!

Grote partij (100.000) cartonnen
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ORANJE SPELDJES ^

geschikt voor straatcollecte of straatverkoop
tegen elk aannemelijk bod. Monsters op aanvraag. Br. onder no. 1415, Advertentie Bureau
J. POEN Kzn., Marnixkade 15, Amsterdam.
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Wanneer de vlag waait van de toren
De klokken luiden over 't land
Om ons de vrede te doen horen
Dan is het feest In 't Vaderland

Markiezen
Zon neschermen
Rolluiken
Vlaggen

Dan tonen wij in alle steden
In alle dorpen groot en klein
Dat wij als volk te zamen horen
Dat we alle Nederlanders zijn

Tuinparasols
Tuinmeubels

Wij wensen voor het Nieuwe Jaar
Vrede voor alle volkeren met elkaar
Nederland weer vrij zal zijn gesteld
Dat het recht zijn plicht zal doen
Elf oranje truien op het groen
Dan allen als Nederlanders voor de dag
En aan ieder huis een rood-wit-blauwe vlag

Klapstoelen
Ligstoelen
Zonnetenten
Tenten
Dekkleden
Touw

't Verhaal is uit! Laat ons U wensen :
Strijk nooit de vlag, maar win de reis, en
Koop een huisvlag voor Uw woning
Aan ons adres, tot lage prijs.

Koord
Staaldraad
Kampeer- en

L

Watersport-artikelen
enz. enz.
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Dit plaatsten we 2 Januari 1941 „Om de moed er in te houden"
Nu: „O m "de Z werver, in stand te houd
en
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MOET DAT NU ZÓ ? *
Verschillende Nederlandse dagbladen,
en daarbij waren helaas ook de oudillegale bladen „Trouw" en „Het
Parool", hebben dezer dagen, het
was nog vóór de rel met het „Telegraaf"personeel, 'n ontstellende ontdekking gedaan.
Zij zijn n.1. tot de conclusie gekomen, dat er
in 1945 in vele gevallen... wèl een Bijltjesdag gehouden is.
Hoe ze tot die wetenschap gekomen zijn?
Door een rapport, opgesteld door een politiek delinquent, die zich nog in gevangenschap bevindt. De naam van hun zegsman
vermeldden de bladen niet, doch later is
uitgelekt dat dit Dr. H. W. v. d. Vaart Smit
was.
Op welke wijze „Trouw" deze zaak tractecrde moge blijken uit het volgende citaat:
„Toen tijdens het proces te Neurenberg het Duitse
volk geconfronteerd werd met de mensonterende
wandaden, welke in de concentratiekampen op
millioenen gevangenen zijn gepleegd, verschool die
bevolking zich achter het algemeen excuus: „Wir
haben es nicht gewuszt", daarvan wisten wij niets.
Die verontschuldiging is door velen onzer het
Duitse volk kwalijk genomen. Nadat wij echter
na lezing van het genoemde rapport inzage van
een vijftal andere rapporten kregen, waarin eveneens ontstellende mededelingen worden gedaan over
mishandeling van politieke delinquenten, in vele
gevallen de dood ten gevolge hebbend, lijkt het
Duitse excuus iets begrijpelijker.
Duizenden Nederlanders weten nog niet, wat gedurende Mei 1945—begin J947, een groot aantal
terecht en ten onrechte geïnterneerden is aangedaan. En indien zij, na er kennis van te hebben
genomen, zouden zeggen: „dat hebben wij niet
geweten", dan is dit alleszins aannemelijk."
Kijk, dat gaat ons te ver. Wij nemen het
een blad kwalijk, als het suggereert, dat
hetgeen hier plaatsvond in zekere mate te
vergelijken zou zijn met wat zich in Duitsland heeft afgespeeld. Dat is misleidend.
Wij nemen gaarne aan, dat hier aanvankelijk
dingen gepasseerd zijn, die niet door de beugel konden. Maar er was toch dit grote verschil met Duitsland, dat Nederland in betrekkelijk korte tijd een einde aan ongewenste toestanden heeft gemaakt, terwijl men
in Duitsland van kwaad tot erger kwam.
Daar was het systeem en hier uitwas. En
aan die uitwassen is een einde gemaakt.
En is de eertijds illegale redactie van
„Trouw" het verleden al weer zo snel vergeten, dat men er niet eens aan gedacht
heeft ook in het licht te stellen hoe het
mogelijk was, dat deze dingen kónden
plaatsvinden? Weet men niet meer, dat bij
vele bewakers, de door de Duitsers en hun
handlangers geslagen wonden nóg zo vers
waren, dat het deze mensen de grootste
moeite kostte zich te beheersen? Weet men
niet, dat de houding van sommigen der delinquenten zo was, dat ze de bewakers schier
tot razernij brachten? Weet men niet, dat
het practisch tot de onmogelijkheden behoorde uit een volkomen uit het lood gesla-

gen samenleving plotseling een apparaat uit
de grond te stampen, dat in alle opzichten
betrouwbaar was en in staat deze uitermate
zware taak tot een goed einde te brengen?
En deze taak was zwaarder dan zich ooit
in onze geschiedenis had voorgedaan. Men
beschikte niet over betrouwbare gegevens
omtrent de mensen, die met de bewaking der
gevangenen werden belast. Daar waren zeer
lichtschuwe elementen onder. En het Militair
Gezag had de grootste moeite betrouwbare
inlichtingen in te winnen omtrent de mensen,
waarmee men in zee ging.
Heeft men er heel niet aan gedacht nu eens
de aandacht te vestigen op het feit, dat het
vandaag de dag in onze samenleving weer
mogelijk is, dat een politiek delinquent, die
zijn straf nog moet uitzitten de gelegenheid
krijgt een rapport op te stellen over wantoestanden, die zich in de kampen hebben
voorgedaan en dat zo iemand niet alleen de
gelegenheid krijgt zijn rapport aan een
parlementaire enquête-commissie voor te
leggen, doch het zelfs aan de pers kan verstrekken.
Wij zouden over dat alles ook wel eens
enkele vragen willen stellen. De bladen
onthullen, dat hier een dusdanig gruwzaam
misbruik van macht is gemaakt, dat de ergste
voorbeelden daarvan niet in een dagblad
kunnen worden vermeld. Uit alles blijkt, dat
er dus vrij veel materiaal uit verschillende
kampen in dit rapport verwerkt is. Wij zouden willen weten hoe de heer v. d. Vaart
Smit in de gelegenheid kwam deze gegevens
te verzamelen, waar het hier toch kennelijk
ook gaat over gevallen, die hij niet zelf meemaakte.
En waarom moest dit rapport aan de openbaarheid worden prijsgegeven, toen de redacties bij informatie bleek, dat bepaalde gevallen bij de Justitie bekend zijn en straks berecht zullen worden?
Wij mogen in dit verband wel een citaat
geven uit de Memorie van Antwoord op het
voorlopig verslag van de commissie van
rapporteurs van de Eerste Kamer over de
Begroting van Justitie (dus een antwoord
op opmerkingen, welke reeds gemaakt werden, toen het rapport van de heer v. d. Vaart
Smit nog niet wereldkundig was gemaakt).
De Minister zegt o.m.:
„Er zijn hoogst betreurenswaardige voorvallen aan
het licht gekomen bij het onderzoek naar de klachten over mishandelingen in kampen van politieke
delinquenten na de bevrijding. Anderzijds bleek
ook, dat diverse klachten sterk waren overdreven
en het is dan ook gevaarlijk, wat dit betreft een
generaliserend oordeel uit te spreken.
Dit wordt meegedeeld in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de commissie
van rapporteurs uit de Eerste Kamer over de
begroting van Justitie.
In sommige gevallen was het resultaat van een
(Vecvolg op pag* 8)

€ koningin juliana c
o'p 30 April verjaart c^
f

j? Koningin Juliana. „De Zwerver" wil op zijn
■fc levensavond niet achterblijven om de eerste verCjaardag van Hare Majesteit in het koninklijke
ambt met zijn gelukwensen vergezeld te doen
J gaan.
^ Een laatste jaar, een eerste jaar; dat heeft
% een diepe zin. „De Zwerver" is meer verP bonden met de moeilijke, maar glorierijke pc» riodc aan het eind van de regering van KoJS ningin 'Wilhelmina, dan met de thans aanbreJL kende ambtsperiode van Koningin Juliana.
J Maar er is een relatie. De regering van Ko^ ningin Juliana bouwt op het fundament van
^j de strijd én de zegepraal in de afgelopen
/> periode, is daarmee onverbrekelijk verbonden.
o? Onze wens is, dat het de Jonge Koningin gege<J ven mag zijn, nog lange jaren in vrede voort
(L te bouwen op dat fundament, tezamen met
^ ons volk.
^ En wat de mannen en vrouwen van „De
9» Zwerver" betreft: zij dienden onder KoninS? gin Wilhelmina; zij willen de trouw aan die
J? historie bewijzen en zich ook in de dienst van
3
Koningin Juliana begeven.
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Het koningschap is in .Nederland geen ornament. Het is waarmerk en waarborg voor de
eenheid van land en volk. Met de daad is dat
bewezen door Koningin Wilhelmina in. haar
lange ambtsperiode; zelfbeheersing en -beperfcing waar de rechten en vrijheden van ons
volk in de practijk moesten blijken; moedig
en wijs ingrijpen, waar diezelfde rechten en
vrijheden zulks vorderden, omdat ze in gevaar
waren. Wij wensen Koningin Juliana toe, dat
God haar de wijsheid zal geven, op dit
spoor van haar Koninklijke Moeder voort
te gaan.
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Zelfs hierin ligt intussen nog niet de laatste
zekerheid en grond voor eenheid en verhouding van vorstin en volk. Wij eerbiedigden en
gehoorzaamden Koningin Wilhelmina niet, omdat zij ons wijs regeerde. Wij eerbiedigen en
gehoorzamen Koningin Juliana niet, als zij
ons wijs zal regeren, maar omdat God haar
over ons stelde. De laatste grond voor haar
gezag over ons is, dat zij dit gezag aan God
ontleent. De laatste grond voor onze gehoorzaamheid aan haar, is onze gehoorzaamheid
aan God. In de erkenning daarvan door vorstin
en volk zal God naar Zijn beloften zegenen
met zijn weldaden.
Ten diepste is onze wens, dat onze vorstin
en haar gezin, ert dat ons volk uit deze erkenning zullen leven en werken; en zo ze ervan
vervreemd zouden zijn geraakt of zullen geraken, dat ze tot de gehoorzaamheid van de
dienst des Heren zullen terugkeren.
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VREDESCONGRES

Op het ogenblik wordt in Parijs een
vredescongres - gehouden, waarop 2000
personen, afkomstig uit 53 verschillende
landen — aldus „De Waarheid" ■— bijeen
zijn onder leiding van de bekende physicus
Joliot-Curie (een schoonzoon van de beroemde Mme. Curie).
Treffend is het, dat juist 50 jaar geleden,
18 Mei 1899, op initiatief van Czaar Nicolaas II in Den Haag de eerste vredesconferentie gehouden werd. Veel resultaat had
deze niet, zij 't dat daaruit toch het Permanente Hof van Arbitrage, zetelend in het
Vredespaleis te Den Haag, voortkwam. De
diensten van dit Hof aan de vrede zijn belangrijk geweest.
De vergelijking van beide internationale
bijeenkomsten is leerrijk. Het opmerkelijkste
verschil is wel, dat in 1899 delegaties van
Staten bijeenkwamen, terwijl in 1949 individuele personen bijeengekomen zijn. Dat zou
er op wijzen, dat het verlangen der volkeren naar vrede zó groot is, dat zij, gelet op
de onmacht der regeringen om de vrede te
dienen, zelf de hand aan de ploeg slaan met
een actie over de hoofden der regeringen
heen.
Men mag het verlangen naar vrede in de
wereld niet onderschatten en ook niet geringschatten. De ellende van twee oorlogen
bre'ngt de massa der eenvoudigen bij het
dreigend gevaar van een derde oorlog bijna
tot vertwijfeling. Het onbeschrijfelijk leed
door deze oorlogen in millioenen gezinnen
gebracht, de oorlogsgeruchten, diev overal
weer opduiken en de cynische berusting bij
de machtigen der aarde, die zo'n ramp niet
kunnen of niet willen voorkomen; dat alles
doet een roep naar vrede uit de volkeren der
aarde zelf opklinken; zij willen vrede, ja,
zij willen desnoods vrede tot elke prijs, tot
de prijs van hun vrijheid en hun rechten, als
er maar geen oorlog meer komt. Zo zal het
ook zijn in het laatste der dagen en toch zullen er oorlogen komen, meer en erger dan
deze en nog zal dit het laatste en ook het
ergste niet zijn.
Maar nu is dan toch die kreet van de eenvoudigen der aarde tot een daad geworden,
tot een congres in Parijs. Daar begint nu
echter juist onze verdenking. Want hoevelen
er ook spontaan om vrede roepen, met z'n
allen is dat nog ^steeds geen congres. Hoevelen er ook spontaan naar Parijs togen, er
moet toch ook een aantal congresleden geweest zijn, dat het congres organiseerde, het
programma opstelde, de uitnodigingen verzorgde, de sprekers uitnodigde enz. Dat alles
gaat niet vanzelf of spontaan, dat gaat volgens plannen. En zij, die de plannen maakten,
bepalen de aard van het congres. Bij deze
z.g. spontaneïteit kunnen nu de plannenmakers geheim, achter de schermen blijven.
Het voordeel daarvan is, dat men het congres neutraal kan blijven noemen. En daar
men ook de uitnodigingen in het duister kan
hullen, behoeft men niet te verantwoorden,
hoe men het voor elkaar kreeg geheel Nederland door 58 personen te laten vertegenwoordigen. Zo kan men dus alle Nederlanders vertegenwoordigd achten en dat zal
de manier wel zijn geweest, waarop men
aan 600 millioen vertegenwoordigde mensen en 53 vertegenwoordigde landen kwam.
De lijn van zon groot congres kan men met
de sprekers en met het presidium in handen
houden. Dat lukt niet op een conferentie
(1899) van enkele personen, waar iedere
deelnemer zijn kans krijgt en gelijke rechten
heeft, en dat is daar ook de bedoeling niet.
Een groot congres als dat van 1949 wordt
gemaakt door het presidium.
„Minutenlang duurde de ovatie, toen de

voorzitter van het Vredescongres te Parijs
bekend maakte, dat Nanking bevrijd is",
schrijft „De Waarheid". Het vredescongres,
dat de oorlog bejubelt: waar het presidium
al niet toe in staat is.
Om een lang verhaal kort te maken: De
plannenmakers op de achtergrond zijn de
communisten, het plan van het congres is
communistisch en het presidium en de sprekers zijn communisten of stromannen daarvan .
Een schitterende zet van Stalin. Ere, wie ere
toekomt. Moskou wenst geen oorlog. Het
communisme wint het zonder oorlog ook, n.1.
door het kweken van binnenlandse onlusten
en revoluties (China). Wat Stalin wenst,
is, de volkeren tegen hun overheden op te
zetten. En het middel, dat hij (nu andere tot
nu toe succesrijke methodes hun effect verliezen) thans toepast, is de uitbuiting van
de vredeswil der mensen, die hij met het
lokaas van de vrede bijeenbrengt en indien
ze bijeen zijn, ter wille van het communisme
resoluties laat aannemen en laat applaudiseren. Wie wel eens een groot congres meegemaakt heeft, weet, dat het zelfs met fatsoenlijke mensen in het presidium moeilijk

is, de mening van het congres in de besluiten
uit te laten komen, daar het zoveel gemakkelijker is, het congres te laten besluiten,
wat het presidium wil. En communisten zijn
althans op dit punt nu eenmaal geen fatsoenlijke mensen.
Zo is dit congres, zoals te verwachten was
en zoals uit de verslagen ook blijkt, een communistische betoging tegen de overheden der
democratische staten, een zet op het schaakbord van Stalin; een bundeling van ontevredenen en van simpele bevreesden voor
een oorlog, die de revolutionnaire kern in de
vrije staten moet versterken; en zo zullen
de verslagen en resoluties van het congres
even zovele mokerslagen op de reeds ontredderde mensheid zijn om haar te dwingen
alsnog te kiezen voor de communistische
vrede tegen de prijs van vrijheid en recht.
Parijs 1949 is als gouden jubileum een hoon
van 1899, Den Haag.
In 1899 een welwillende maar zwakke Czaar
van Rusland, die in het openbaar een conferentie van staten belegt voor de zaak van
de vrede.
In 1949 een kwaadwillende en zeer sterke
dictator van Rusland, die door geheime voorbereiding een groot congres van stromannen
en marionetten belegt voor de zaak van het
communisme en dus ten koste van de vrede.
H. v. R.

DE NATIONALE HERDENKING

op de Erebegraafplaats
Op de avond van de 4e Mei zullen weer duizenden Nederlanders naar de verschillende herdenkingsplaatsen in ons land trekken, om in stilte eer te bewijzen aan
hen, die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven.
Er is waarschijnlijk geen plaats in ons land aan te wijzen, waar een herdenkingsplechtigheid zo tot zijn recht kan komen als op de Erebegraafplaats,in de duinen te Overveen. Hier rusten, in een omgeving, die een bij uitstek Nederlands en vredig karakter
vertoont, 357 illegale werkers van elke politieke en godsdienstige overtuiging.
Er is in de loop der jaren in dag- en weekbladen over dé Erebegraafplaats vrij veel
geschreven. Minder bekend is waarschijnlijk welke groepen der illegaliteit er vertegenwoordigd zijn.
Men vindt daar in de duinen de graven van leden van allerlei verzetsorganisaties,
grote zowel als kleine. Zonder naar volledigheid te streven, noemen wij de LO. en de
LKP.; de groep „Rattenkruid", die betrokken was bij het in brand steken van het
bevolkingsregister te Amsterdam; de groep „Reintje de Vos", die later opging in de
KP.-linie West; de groep CS. 6, die talrijke sabotagedaden op haar naam heeft staan
en een KP. uit Friesland.
Van de Binnenlandse Strijdkrachten rust hier bijna de gehele stootgroep Den Helder—
Anna Paulowna. Ettelijke personen, die zich tijdens de bezetting iiu Nationaal Steun
Fonds-verband bezig hielden met de financiering van het verzet, vonden eveneens hun
laatste rustplaats op de Erebegraafplaats.
Verder dienen niet vergeten te worden zij, die hun medewerking aan illegale bladen
met de dood bekochten. Talrijke kunstenaars vonden tengevolge van hun verzet tegen
de geestelijke onderdrukking door de bezetter de dood, en enigen van hen rusten op
de Erebegraafplaats. Ook uit het Studentenverzet zijn hier verschillenden begraven.
Bij de plechtige inwijding van de Erebegraafplaats in November 1945, werd van haar
gesproken als een „staalkaart" van het verzet. Uit het bovenstaande moge blijken dat
dit beeld volkomen terecht werd gebruikt.
LJTet is naar deze stille plek, dat op 4 Mei a.s. weer de jaarlijkse „Stille
i 1 Tocht" zal worden gehouden, opdat niet vergeten zal worden, waarvoor zij gevallen zijn. Aan deze tocht, waaraan een ieder kan deelnemen, gaat vooraf een korte
herdenkingsbijeenkomst, die aanvangt om zes uur. Daarna, tussen half zeven en kwart
voor zeven, vertrekt de stoet via de Zeeweg naar de Erebegraafplaats. Daar wordt
dan om 8 uur twee minuten stilte gehouden.
Deelnemers aan, de herdenkingsbijeenkomst en/of de Stille Tocht kunnen de plaats van
samenkomst: Brouwerskolkweg, tegenover het gebouw van Publieke Werken te Overveen bereiken: per trein tot het station Overveen, van het Stationsplein te Haarlem af
met buslijn 4. Voor hen, die per fiets of auto komen is parkeergelegenheid aanwezig.
De Stille Tocht kent rang noch stand; evenwel is voor de nabestaanden van de gevallenen het eerste gedeelte van de stoet en het middengedeelte van de Erebegraafplaats
gereserveerd.
Gedurende de week van 4 tot 11 Mei zal de Erebegraafplaats in de avonduren tot
9 uur toegankelijk zijn voor hen, die behoefte gevoelen de graven nog eens alleen te
bezoeken.
De Commissie Nationale Herdenking rekent er op, dat een massale opkomst zal getuigen van de dankbaarheid, die bij allen leeft jegens hen die vielen.
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* HISTORISCHE PARALLELLEN
D£

BEVRIJDING

VAN

1813

Half October 1813 werd Napoleon finaal
verslagen in de Volkerenslag bij Leip?ig. Er was geen Frans leger meer. Heel
Duitsland was in opstand. Uit Bremen en
Hamburg trokken de Franse ambtenaren
over ons land naar Frankrijk terug. Er kwam
deining onder het volk in Holland.
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stuur te vormen en die waren het met Falck
eens: „Het is zozeer niet nodig om ons in gevaar te begeven." Met een zoet lijntje zou de
vrijheid ook wel komen.
Het volk werd ongeduldig. Het werd baldadig ook. Men stichtte brand in koopmansgoederen en binnenschepen aan het Rokin.

D ijltjesdag!
D ledereen kent deze uitdrukking; tijdens de Duitse bezetting was het uitspreken ervan voor velen reeds voldoende om hun wraakzuchtige gevoelens te
uiten. Men stelde zich daarbij een chaos voor, die bij de bevrijding zou
losbreken en waarin de bijl als vergeldingswapen een belangrijke rol zou
spelen.
Maar waar komt de uitdrukking „bijltjesdag" vandaan? En wie of wat waren
de „bijltjes"?
De bekende schrijver K. Norel vertelt het ons in zijn artikelenreeks over
Nederland in de Franse tijd, „Historische parallellen". De „bijltjes" vormden
de K.P. van 1813. Uit deze artikelen blijkt voorts, dat „bijltjesdag" niet het
enige punt is, waar de afgelopen bezettingsjaren grijpen in die van ruim honderd jaar geleden.
L'histoire se répète: in de golfslag van de geschiedenis keert steeds weer, misschien iets anders genuanceerd, terug, wat reeds geweest is. Daarom kan, voor
hen die weten te lezen, de geschiedenis een les zijn.
De arend is geplukt
Zijn veren zijn gevlogen
werd op straat gezongen.
In de kleine kringen van het verzet, bij Job
May en zijn vrienden, ontstond spanning.
Was het nu geen tijd om toe te slaan? De
„Bijltjes", de scheepstimmerlui van Amsterdam, wilden wel. Hun vuisten jeukten om de
Fransen op de kop te slaan. Zij hunkerden
naar de dag der afrekening, die de dag der
Bijltjes werd genoemd, en in navolging waarvan wij in de Duitse tijd over een Bijltjesdag
hebben gesproken. In de kring der illegalen
verschenen mensen, die er zich nooit hadden laten zien, de „Meikevers" en „September-artisten" van de Franse tijd. Falck,
commandant van de nationale garde te Amsterdam, was een van hen. Anti-Frans en
pro-Oranje was hij steeds geweest, verzekerde hij, ofschoon niemand dat ooit had
kunnen merken. Hij wilde meewerken om het
vrije Holland te herstellen. Doch toen May
hem vroeg om aan te pakken: Falck met zijn
garde en hij met zijn Bijltjes, wees Falck dat
af. De Franse troepen waren nog in Amsterdam. Eerst moesten die weg zijn, dan
15 November trokken de Fransen af. Amsterdam kookte van geestdrift. May's Bijltjes
staken 's avonds de brand in de douanehuisjes. In alle vroegte op de zestiende vluchtte
Lebrun, de Franse landvoogd, uit Amsterdam, bespot door het volk, maar niet gemolesteerd: „Die oude sukkel heeft het ons niet
aangedaan," zei een vrouw uit het volk en
daarmee vertolkte ze de goedmoedige opinie
van de burgerij.
May wilde toen de oranjevlaggen op de
torens hebben, maar Falck en kolonel Van
Brienen hielden hem er van terug. De Fransen zaten nog in Utrecht. Ze konden best
terugkeren. Dan zou de stad gestraft worden. Inplaats van de oranjevlag te hijsen, riepen zij 24 notabelen bijeen om het stadsbe-

door

En toen moesten Falck en de vierentwintig
toch wel iets doen. Zij verlieten het stadhuis
en wandelden door de binnenstad met een
oranje-cocarde op de borst.
Dit was hèt middel om de gemoederen tot
rust te brengen. Het volk hield op met brandj[es maken en juichte de vierentwintig toe.
Maar Falck schreef haastig een brief aan
Molitor, de Franse commandant in Utrecht:
Wil ons die demonstratie toch vergeven. Wij
hebben het alleen gedaan om relletjes te
onderdrukken. Wij blijven aan de Keizer
trouw.
En ondertussen was Falck ook wel zo „Nederlands" om te trachten de Franse troepen
buiten Amsterdam te houden. De stad is nog
in rep en roer, schreef hij in dezelfde brief
aan Molitor. Gij zoudt een zeer sterk leger
nodig hebben om hier terug te kunnen keren.
Blijf daarom waar ge zijt.
Van twee wallen aten Falck en de notabelen
en alle fierheid was hun vreemd.
Er et kwam geen oranje-vlag op de torens
vóór er een troep Kozakken voor de stad
verschenen was, die ongehinderd dwars door
Utrecht was getrokken, ofschoon het Sticht
nog vol met Franse troepen zat.
Toen eindelijk vermande het Amsterdamse
stadsbestuur zich en ging de stad over. Maar
toen was Den Haag haar vóór geweest.
ITn Den Haag was Gijsbert van Hogendorp.
■^Zijn ballingsoord in Beverwijk had hij verlaten. De dag, waarop hij van 1795 af gewacht had, was eindelijk gekomen. De Franse troepen waren uit Den Haag vertrokken,
zoals zij Amsterdam verlaten hadden. „Den
Haag is voor de Prins" schreef hij in een
proclamatie en het was zo. Die proclamatie
behoefde slechts aangeplakt te worden en
Van Limburg Stirum, Gijsbert Karel's vriend,
behoefde slechts met een oranje-cocarde de
straat op te gaan om heel Den Haag oranje
te doen dragen en overal de princevlag te
doen verschijnen.
Maar de aanzienlijken waren ook te Den
Haag even weinig geneigd om risico's te nemen als te Amsterdam. Van Hogendorp
nodigde eerste de oud-regenten, later vooraanstaanden van alle richtingen, uit om samen
met hem de regering in handen te nemen. De
meesten verontschuldigden zich wegens

podagra, spithof bezetting van de luchtwegen,
en degenen die al kwamen, wilden toch niet
meedoen. Eerst moesten de Engelsen er zijn
of de Bondgenoten uit het Oosten; eerst
moesten de Fransen verder weg zijn dan te
Gorkum.
Het is de onvergankelijke glorie van Van
Hogendorp, dat hij toen met Van Limburg
Stirum en Van der Duyn van Maasdam,
alléén gedaan heeft wat de anderen niet durfden. Hij gaf zijn tweede proclamatie uit:
De ketenen zijn afgeworpen. Wij hebben het algemeen bestuur op ons genomen
tot de komst van Zijne Hoogheid, de Prins
van Oranje. God helpt degenen, die zichzelven helpen!
De toestand was kritiek genoeg. De Bondgenoten zaten nog in Duitsland, Scheveningse
pinken, die uitgevaren waren om de Engelse
vloot te hulp te roepen, kwamen terug met
één kist patronen en de groeten van een
Engelse commandant. Een Franse afdeling,
uit Utrecht opgerukt, gaf klop aan een troep
Oranjeklanten te Woerden.
Maar Van Hogendorp week niet. Dank zij
deze ene man mag Nederland er zich op beroemen dat het in 1813 zichzelf onafhankelijk heeft gemaakt en niet lijdzaam gewacht
heeft op de bevrijding door de bondgenoten.
«n zijn loon? Reeds de ontmoeting van
E^^Willem
I met Van Hogendorp was vrij
koel en weldra kwam er verwijdering.
Van Maanen, de rechterhand van Napoleon,
en Koning Lodcwijk, was een soepeler
dienaar van onze eerste Koning dan de stugge Van Hogendorp. Willem I bediende zich
gaarne van de voortreffelijke administratie
van Napoleon. Alles vergeven en vergeten
was zijn leus. Van Maanen is vele jaren
's Konings Minister en meest vertrouwde
raadsman geweest.
De trouwe Van Hogendorp, de enige onder
de aanzienlijken die volstandig elke collaboratie had geweigerd, de enige, die Oranje
had durven terugroepen, de man die voor
Willem I de weg gebaand had tot de troon
— moest zich weer terugtrekken in dezelfde
vergetelheid, waarin hij onder het Franse
regime steeds had geleefd.
"ij, mannen van het verzet, klagen wel
eens dat we geen erkenning vinden, en
ik zeg niet dat dit klagen altijd onrechtmatig
is. Maar als we een vergelijking maken met
1813, vooral wanneer we zien op de houding
van het Oranjehuis toen en thans, dan is er
zeker reden om dankbaar te erkennen dat de
waardering nu zeer veel groter is dan na de
Franse tijd.
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elen onzer lezers
zullen zich nog het vervolgverhaal „Verraad loert langs de weg" herinneren.
Daarin maakten wij kennis met de KP.
van „Zwarte Kees',die zo'n belangrijke
rol gespeeld heeft in de verzetsgeschiedenis van de Achterhoek.
De schrijver van dit vervolgverhaal,
G. H. Ligterink, heeft thans voor ons
blad een episode uit de geschiedenis
van de KP. van „Zwarte Kees" fceschreven, n.l. de overval op het gemeentehuis te Andelst in de Betuwe. Het
bijzondere van deze overval ligt in de
rol, die een zestienjarig meisje daarin
heeft gespeeld. Letterlijk en figuurlijk
heeft zij een sleutelpositie ingenomen en
zonder haar medewerking zou de KP.
voor onoverkomenlijke moeilijkheden
hebben gestaan.
Dit historische verhaal wordt in twee
vervolgen opgenomen.

ACHTER haar schrijftafel op het
Gemeentehuis te Andelst zit Gerda te
werken, 't Is werkelijk niet gemakkelijk er
vandaag het hoofd bij te houden. Haar gedachten zwerven telkens weer weg van de
letters en getallen op de papieren voor haar
en verdringen zich rusteloos om „het groot
geheim".
Het geheim — nog maar een paar dagen
oud —, en het zal een geheim moeten blijven tot deze oorlog ophoudt, tot er geen
Duitsers en verraders meer in de Betuwe
zijn
Ze neemt een stempel op en drukt het op
een biljet: 27 Maart 1944. Als die 7 een 8
is, dan is alles achter de rug. Dan is die
stalen kast daar, nu volgestapeld met bonpakketten, leeggehaald!
Werkelijk?
Ze kan het zich-eigenlijk maar moeilijk voorstellen. Maar dat het gebeuren gaat vanhacht, daar twijfelt ze niet aan.
Is het niet komisch, dat ze hier nu allemaal
zo ijverig bezig zijn om de uitgifte voor te
bereiden, terwijl er morgenvroeg niets meer
te vinden zal zijn?
Wat een tumult zal dat geven — de ontdekking! Ze ziet zichzelf hier morgenvroeg al
staan tussen de andere employee's, quasiverbaasd en vragend rondkijkend net als de
anderen
't Zal haar niet moeilijk vallen haar rol-vande onnozele te spelen. Wie zal er haar, een
ding van 16 jaar op aankijken? Wie zal er
erg in hebben, dat zij een van de hoofdschuldigen aan deze sabotagedaad kan zijn?
ll^ijnheer Van Linge van de secretarie is
iVlyan het plan ook volkomen op de
hoogte. Hij is de man, die de zaak hier heeft
voorbereid.
Met Zwarte Kees, leider van een KP. uit

het oosten van de provincie, heeft hij alles
uitvoerig besproken. Samen hebben ze het
plan opgezet. Het zou kunnen slagen op
voorwaarde, dat zich die avond iemand van
het dienstpersoneel op het gemeentehuis
laat insluiten om de KP.-ers de voordeur te
openen.
Het gelukte mijnheer Van Linge echter niet
een geschikt persoon te vinden, die deze
verantwoordelijke rol op zich durfde te nemen
en het hele plan viel hierdoor in duigen.
Gerda hoorde van de mislukking. Ze kwam
al enige tijd geleden met illegaal werk in aanraking. Haar had men niet gevraagd; natuurlijk vond men haar te jong. Maar waarom zou ze daar te jong voor zijn? Zelf vond
ze dat helemaal niet.
Een paar dagen liep ze er mee rond. Toen
was haar besluit genomen. Het plan mocht
niet opgegeven worden en zij zou zich in het
gebouw laten insluiten. Zij voelde zich geroepen, nu er niemand voor te vinden was.
Zij had zich afgevraagd: is dit wat de mensen noemen „jeugdige overmoed"? Was het
enkel de attractie van het avontuurlijke dat
haar tot dit besluit bracht? Wilde zij iefs
presteren, waar anderen de moed voor ontbrak?
Zij kon de impuls niet ontleden. Maar dit
stond vast en daarmee vond ze haar daad
verantwoord: die kerels waagden hun leven
voor een hoge zaak, voor een edele zaak, die
van het vaderland, van de vrijheid. Ging het
niet om het levensonderhoud van duizenden
onderduikers? De hulp moest worden geboden en zij zou het doen.
Toen is ze met Van Linge gaan praten. Hij
wilde er echter niets van weten. Een overmoedige bui van een kind!
„Hoor eens Gerda, ik kan je natuurlijk niet
zeggen, hoezeer ik het waardeer, dat je met
dit voorstel komt. Maar je begrijpt ook wel,
dit is geen zaak voor ee» meisje, en dan nog
wel van jouw leeftijd. Dit is mannenwerk!
Stel je eens voor dat de zaak scheef ging!
Ik zou me aansprakelijk weten voor wat jou
overkwam. Neen, neen, je moet het uit je
hoofd zetten."
Maar Gerda bleef aanhouden. Van Linge
verbaasde zich er over, hoe ze de uitvoering
van haar taak tot in bijzonderheden had overdacht. Zijn vrees, dat het haar aan de vereiste standvastigheid zou ontbreken, maakte
plaats voor vertrouwen: dit was geen bevlieging, geen bluf, maar reële moed en vastberadenheid. Ze wist hem te overtuigen en
zijn bezwaren te ontzenuwen. Hij accepteerde
haar voorstel en beloofde haar, er met Zwarte
Kees over te zullen praten.
Zoals verwacht kon worden, had Kees «r
aanvankelijk helemaal geen oren naar. Het
was toch geen kinderspel? Moest de hele
onderneming met al haar gevaren en risico's
opgehangen worden aan de standvastigheid
van een zestienjarig meisje? Alle kans, dat ze
op het critieke moment haar moed en bezinning verloor en alles aan de grote klok
bracht!
Tenslotte echter won ze ook het vertrouwen
van Kees en, hoewel niet geheel zonder zorg,

stemde hij er in toe, dat aan Gerda deze verantwoordelijke rol werd toegewezen.
Na een reeds eenmaal vergeefs gemaakte
reis naar de Betuwe, werden de jongens van
de KP. opnieuw opgecommandeerd. De
koeriersters brachten alle benodigdheden naar
het afgesproken adres: wapens, kleding, vermommingen, gymschoentjes, enz., zodat de
KP.-ers de reis zonder verdachte bagage
konden maken.
\ 7ijf uur.
V Kasten en laden worden afgesloten en
het kantoorpersoneel maakt zich gereed voor
het vertrek.
Ook Gerda trekt haar mantel aan en gaat
de trap af. Inplaats van het gebouw te verlaten, begeeft ze zich door de raadszaal naar
de andere kant en gaat daar de trap weer op
naar boven. Ze loopt de zolder over en opent
voorzichtig de deur van een kamertje. De
ambtenaar, die hier dagelijks werkt, is ook
in vertrouwen genomen en Gerda vindt de
sleutel aan de binnenkant in het slot.
Dit vertrek zal haar verblijfplaats zijn gedurende de lange avond, die nog voor haar
ligt. Minstens zes uur lang zal ze hier moeten wachten, want Zwarte Kees en zijn mannen zullen pas tussen twalf en één uur arriveren.

Als bij reflex draait ze een leeslamp nit...
In een kamer beneden haar zitten twee NSB.ers, die met een politieagent de bewakingsdienst verrichten. De agent hout verblijf aan
de andere zijde in het gebouw.

Gerda hoort beneden zich gestommel en
gepraat; de bewakers zijn dus al aanwezig
en ze moet zich nu van het eerste ogenblik
' af doodstil houden.
Voorzichtig steekt ze de leeslamp aan. De
gewone electrische lamp mag ze niet gebruiken, want het klikken van de schakelaar zou
haar kunnen verraden. Het zwakke lichtschijnsel zal haar wakker houden. Van het
staren in de duisternis zou ze anders, naar
ze vreesde, sufferig worden en misschien
zelfs in slaap vallen.
Met gespannen geest, maar vrij van angst,
zit ze waaks te luisteren naar elk gerucht, dat
van beneden tot haar doordringt.
Ze weet al gauw, dat er nóg een tegenstander
is, waar ze fel mee te kampen zal krijgen: de
tijd — de traagkruipende seconden
Ze
verzet zich er tegen om telkens op het horloge
te kijken.
Als 't ongeveer zeven uur is, hoort ze iemand
door het gebouw lopen. Het moet de agent
zijn, die zich naar de andere bewakers begeeft. Hij blijft daar een kwartiertje en opent
dan de gangdeur. Tot Gerda's verbazing en
schrik komt hij de trappen op. In een gesprek
met de beide nachtwakers heeft ze een paar
dagen geleden vernomen, dat ze 's nachts
nooit boven komen en de dienstdoende
politieagent evenmin.
Hebben ze misschien toch iets gehoord?
Als bij reflex draait ze de leeslamp uit. Een
lichtstreep onder de deur door zou haar noodlottig kunnen worden. Roerloos wacht ze af.
De agent passeert de deur van haar kamertje
en gaat de zolder op. Ze hoort hem stoelen
verschuiven en dan weer naderbij komen.
Met langzame passen loopt hij de zolder op
en neer; vlak voor haar deur maakt hij telkens
rechtsomkeer.
Het geluid van de regelmatige stappen houdt
haar een uur lang in onrust. Ze vraagt zich
aldoor af, wat de man beweegt om hier deze
avond bij dit kamertje de wacht te houden.
Is het argwaan of heeft de bewakingsdienst
nieuwe instructies?
Gerda zit al die tijd bewegingloos. Stel je
voor, dat hij boven blijft en haar op het afgesproken tijdstip belet het kamertje te verlaten?
De vrees, dat ze ontdekt kan worden gaat
wijken voor de bezorgdheid, dat de overval
niet door kan gaan; dat de KP. straks vergeefs moet blijven wachten
Het is nog vroeg in de avond en ze heeft nog
uren tijd. De hoop, dat de vent de zolder zal
verlaten, blijft leven. En werkelijk, na een
lange tijd van onrustig gepieker — is het één
uur, twee uur of nog langer geweest? —
hoort ze hem de trap afgaan.
Ze is niet weinig opgelucht, als ze een ogenblik later de agent beneden in het wachtlokaal met de anderen hoort praten. Het lukt
haar niet te verstaan wat ze zeggen. Ze steekt
de lamp weer aan: ruim acht uur! Ze zet zich
weer bij de tafel en wacht. En vecht met haar
ongeduld. Ze filosofeert over het begrip
„tijd", de grote beproeving van deze avond.
Hoe beter je kunt vergeten, dat er zoiets als
„tijd" bestaat, zoveel te sneller gaat hij voorbij. Dus niet denken. Maar haar gedachten
zijn de enige afleiding hier. En die vragen
aldoor: hoe laat is 't nu
?
Geroezemoes van stemmen gonst nu en dan
op. Een enkel woord is te verstaan, maar een
redelijke zin is er niet in te vinden.
Haar gedachten gaan naar huis, waar deze
avond de spanningvolle onzekerheid van dit
avontuur het spreken en zwijgen zal regeren;
naar de andere ingewijden, die nu ook met
hun gedachten bij haar zijn.
Negen uur
Tien uur
Moedig vecht
ze door, met de verleiding om wat te gaan
soezen, of ook met de plotseling opkomende
lust om zich eens vrij te bewegen.
(Wordt vervolgd.)

GEVANGENEN EN WIJ *
Als een verblijdend symptoom van de zich
langzaam-aan voltrekkende reorganisatie van het Nederlandse gevangeniswezen,
ontvangen wij sedert enkele maanden een
gestencild orgaan onder de naam: „De
Schijnwerper", weekblad van de gedetineerden in de Bijzondere Strafgevangenis te
Leeuwarden, uitgegeven ten behoeve van
en geredigeerd door de zich in deze gevangenis bevindende politieke delinquenten.
Wij weten het wel, de verschijning van dit
blad (en van gelijksoortige bladen in andere
Bewarings- en Verblijfskampen) staat geheel
los van de officiële reorganisatie door de
welbekende Staatscommissie, zij zal wel
te danken zijn aan' het initiatief van de onmiddellijk bij het politieke delinquentenprobleem betrokken autoriteiten, maar het is
juist dat privé-initiatief, dat zo verblijdend
is bij de sanering van ons gevangeniswezen.
Er is ongeduld merkbaar bij de voor het lot
der gevangenen direct verantwoordelijke personen, een ongeduld, dat niet toelaat om
met het aanbrengen van verbeteringen in de
beschamende toestand op dit gebied te wachten tot daartoe van de allerhoogste hand
officiële instructies worden gegeven.
Niet alleen de verschijning van de gevangenisorganen op zich zelf spreekt daarvan,
duidelijker nog is het ons gebleken uit de
inhoud. Wij lazen — naast de vele uiteraard beschouwende artikelen — mededelingen over muziek- en zangclubs, over ontwikkelingscursussen, filmavonden, sportgebeurtenissen
(zelfs waterpolowedstrijden
maakten er deel van uit, schaakwedstrijden
etc e
- tc. en zelfs troffen wij er in aan een
prijsvraag voor letterkundig geschoolden
voor het samenstellen van een Paasspel.
n\at dit alles voor gevangen medemensen
-L-'eindelijk, eindelijk mogelijk is geworden,
stemt tot grote dankbaarheid; niet omdat
deze ongelukkigen nu eens een partijtje kunnen voetballen of eens een film kunnen gaan
zien — al deze voorrechten liggen op zich
zelf in geen ander vlak dan 't blommetje en
t kanariepietje (!), die reeds jaren geleden
aan goed-oppassende gevangenen konden
worden verstrekt — neen, onze dankbaarheid
betreft de achter al deze voorrechten te voor-

Wat is
SOCIALISME:
Als je twee koeien hebt, dan geef
je er één aan je buurman;
COMMUNISME:
Als je twee koeien hebt, geef je
ze aan de regering en de regering
geeft je een beetje melk;
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FASCISME:
Als je twee koeien hebt, dan houd
je de koeien en geeft de melk aan
de regering; en dan verkoopt de
regering je een beetje melk;
NAZISME:
Als je twee koeien hebt, schiet de
regering je dood en houdt de twee
koeien;
KAPITALISME:
Als je twee koeien hebt, verkoop
je er één en koopt voor de opbrengst een stier.
(Uit! New» Cronlde)

schijn komende erkenning, dat de gevangene,
de misdadiger, of het nu een gewone dief of
een notoire landverrader is, een mens is van
gelijke beweging als wij, een mens naar
God's beeld geschapen, een mens, die Christus ons heeft bevolen zeer lief te hebben,
een naaste, die wij hebben op te heffen in
plaats van, zoals eeuwen lang is gebeurd en
nog gebeurt, hem in gore gevangenissen tot
het diepst te vernederen.
Nog lang niet iedereen is tot deze erkenning
gekomen, laten we maar gerust zeggen, dat
zijn er nog maar heel weinigen. Hoeveel
mensen zijn er niet, die zichzelf in een
aller afschuwelijkste hypocrisie ver verheven wanen boven de slechtaards in gevangenissen; die in gemoede denken, dat het
mensdom valt te verdelen in goeden en
bozen; die riiet inzien, dat het slechts genade of, wil men, geluk is, dat zij nog steeds
in vrijheid rond lopen.
Of is het geen geluk, dat de „keurige" burgerman, die knoeit met de belastingopgaven,
dat de „gewiekste" zakenman, die een ambtenaar omkoopt, dat de zeer „fatsoenlijke"
huisvrouw, die haar kruidenier bedriegt, is
het geen geluk, dat zij, zonder één keer
„pech" te hebben, hun practijken maar kunnen voortzetten? En vergeten we ook niet
de mensen, die enkel het pad der deugd bewandelen, omdat zij zelfs de onzedelijke
moed missen om er van af te wijken; de
mensen, die hun onderdrukte instincten eens
per week uitvieren in het zien van een
obscure film of in het lezen van bedorven
lectuur.
Het is zo gemakkelijk om als een braaf man
door het leven te gaan als Grootpapa ons
zijn goede aanleg heeft doen erven en als
Pa daarnaast nog heeft gezorgd voor een
driemaal daags keurig gedekte tafel, maar
wat zou er gebeurd zijn als diezelfde Grootpapa een dronkelap was geweest en Pa een
lanterfanter met garen en band? Misschien
zou de genade toereikend zijn geweest om
zoonlief voor het gevang te behoeden, maar
misschien ook zouden de ijzeren deuren
voorgoed achter hem in het slot zijn gevallen.
We weten het dikwijls zo goed, ja, we schijnen er wel eens trots óp te zijn, dat we zondaren zijn, uit ons zelf tot niets goeds bekwaam, maar als het er op aan komt, als
we worden geconfronteerd met mensen, die
over de wet gestruikeld zijn, dan draaien
we het hoofd vol huichelachtig afgrijzen
om en laten we de naastenliefde over aan
barmhartige Samaritanen.
En daarom heeft ons de kennisneming van
des „Schijnwerpers" inhoud wel zeer goed
gedaan, want nieuwe inzichten hebben zich
baan gebroken en zijn dank zij het initiatief
van enkelen tot gelding gekomen.
Wij hopen, dat wat in dit opzicht naar
veler gevoelen nu nog overdreven of erger
is, binnen korte tijd zal worden tot een
hoge gemeenschapsplicht en dan niet beperkt
tot de politieke delinquenten, maar tot al die
ongelukkigen, die zich alleen daarin van
anderen onderscheiden hebben, dat zij
publiekelijk zijn gestruikeld over wetten, die
anderen tot nu toe alleen in het geheim
hebben vertrapt.
Wie inbreuk maakt op het recht verdient
straf; de overheid, als dienaresse Gods, heeft
de plicht die straf ten uitvoer te leggen,
maar daarnaast hebben wij, als „begenadigden", de plicht met innerlijke ontferming
over de gestruikelden bewogen te zijn en
hun de hand te reiken, opdat zij staan.
TOON.

MOEILIJKHEDEN
BIJ
D,

óe opspopinq van vepmiste pecsonen

'estijds publiceerde ons blad een verzetsverhaal, waaruit bleek, dat het verzet aan de
heer Van Lanschot niet voorbij ging. Hij is
iemand, die weet wat het offer van zovelen
heeft betekend en die begrijpt, hoe men kan
zitten wachten op enig bericht van een man,
een jongen, die gearresteerd en getransporteerd werd en van wie men sindsdien nimmer
iets hoorde. Die men heeft opgegeven, sinds

WETERINGSCHANS
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Cy n de avond van
4 Mei a,s. van 19.30 tot 20.02 zal op
de binnenplaats van het Huis van Bewaring aan het Kleine Gartmanplantsoen (Weteringschans) te Amsterdam,
een plechtige herdenking plaatsvinden
voor hen, die bij de overvallen tijdens
de Duitse bezetting aldaar zijn gevallen.
In verband met de beperkte ruimte op
deze binnenplaats is het alleen mogelijk
hen uit te nodigen, die behoren tot de
familie van de gevallenen en zij die
tijdens de bezetting zeer nauw met hen
hebben samengewerkt.
Daar echter de adressen van al deze
betrokkenen niet bekend zijn en vele
bekende adressen niet juist blijken te
zijn, wordt verzocht, hen die nog geen
uitnodiging ontvingen, deze alsnog aan
te vragen bij J. v. d. Laan, Kastanjelaan 41, Zwanenburg (N.H.) post
Halfweg. Toezending volgt dan zo
spoedig mogelijk.
Het is te begrijpen, dat het voor velen
een teleurstelling zal zijn deze herdenking niet te kunnen bijwonen, maar in
de eerste plaats moet de mogelijkheid
tot bijwoning worden gegeven aan hen,
die tot de meest intieme kring van de
gevallenen behoorden.
, Daar een gedeelte van deze plechtigheid door de Nederlandse Omroep (in
het te verzorgen nationaal programma)
en door de Wereldomroep zal worden
uitgezonden, kan toch ook door hen
die niet tot de genodigden behoren,
door middel van de radio deze herdenking worden medegeleefd.
Ten slotte wordt er nog opgewezen,
dat alleen op vertoon van een op naam
gestelde uitnodiging toegang tot de gevangenis kan worden verleend, waartoe aan hen, die op grond van de
vorengenoemde relatie recht op een
uitnodiging menen te hebben, verzocht
wordt, de naam en het adres van iedere
deelnemer bij de aanvrage te vermelden.
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ons nummer
van 25 Maart j.l. werden enige moeilijkheden aangestipt, welke zich
voordoen bij de opsporing van vermiste personen. Zijdelings werd in
dit artikel gesproken over de Nederlandse Missie tot opsporing van
vermiste personen. Het leek ons goed
eens nader contact met deze Missie
op te nemen en dus belden we het
Hoofd van deze Dienst, Kolonel W.
C/i. ƒ. M. van Lanschot op, die
onmiddellijk bereid bleek ons te
woord te staan.
^
lange tijd reeds, terwijl men toch heimelijk
hoopt op een bericht, hoe dan ook, en opveert
bij de geringste ritseling daarvan. Ieder zal
begrijpen, dat in een dienst als deze het aanvoelen van deze dingen een noodzakelijke
voorwaarde is.
Ambtenarij of bureaucratie vindt men hier
dan ook niet. Het kantoor is gevestigd in
het gebouw: Vlamingstraat 2, Den Haag,
boven Pander, dus hoek Vlamingstraat—
Wagenstraat. Maar het heeft daarboven
niets van de deftigheid van Panders étalages of de statigheid van een departement.
Veel meer deed de kamer, waarin wij werden ontvangen, mij denken aan één der zo
vele haastig ingerichte kantoren van de LO.
gedurende de bezettingstijd. Geen kleed op
de grond, een paar oude kisten tegen de
wand en een bijeengeraapt stelletje kantoormeubelen. Meer niet! 't Stelde me volkomen
op m'n gemak. Dat was tenminste weer eens
stijl. En toen wij ieder aan een kant van het
bureautje zaten, was het of er voor een
ogenblik weer iets werd opgerakeld uit die
onvergetelijke, door velen nu maar vergeten
tijd, toen wijze en verstandige dingen verborgen bleven, die aan kinderen werden geopenbaard, toen zo vele kleinen nog groot
en groten nog klein waren, datgene, wat
zich laat spellen in dat ene woord: verzet!
/^« root waren de moeilijkheden, die aan het
^J tot stand komen der Missie vooraf gingen,
't Begon eigenlijk zo:
Kort na de oorlog kreeg Kolonel Van Lanschot opdracht van Z.K.H. Prins Bernhard
om een negental officieren, die destijds uit
het kamp Stanislawów waren ontsnapt, op
te sporen. Ze zouden opnieuw zijn gearresteerd en naar kamp Mauthausen zijn overgebracht. Ieder, die nu het verhaal hoort
van deze speurtocht door Europa, over schier
onoverkomelijke barricaden en eindeloze
teleurstellingen, moet wel tot de slotsom
komen, dat men zich als een terriër in z'n
opdracht moest vastbijten om hier uit te
komen. Het slot was, dat na eindeloos tasten
het spoor werd gevonden. De officieren waren in Mauthausen terechtgesteld. Zelfs de
uitvoerder van de terechtstelling kon worden
opgespoord. Het spreekt vanzelf, dat door
deze uitgebreide speurtocht een schat van

gegevens en internationale contacten werd
gevonden, maar ook dat men toen eerst recht
ging beseffen welk een taak men op zich
had genomen.
Juli 1946 werd in kasteel Maurik bij Vught
door Kolonel Van Lanschot het bureau ingericht, welks werkzaamheden zich toen nog
uitsluitend beperkten tot Nederland en dan
nog alleen tot militairen en agenten. Na een
interdepartementale vergadering op 18 Maart
1947 werd bij beschikking van de Minister
van Sociale Zaken met ingang van 1 JuH
1947 de Missie tot opsporing van vermiste
personen uit de bezettingstijd ingesteld. Nu
nam het werk een grote vlucht. Binnen- en
buitenland werden gescheiden. Als uitgangspunt werd niet één enkel vermist persoon genomen — uitzonderingen daargelaten, maar
veel meer massamateriaal, ingedeeld naar
kampen, transporten en deportaties. Door
verhoren en kruisverhoren werden uit de
overlevenden van zulke groepen dan de beste
en betrouwbaarste representanten gezocht,
die op een gezette dag in een vergadering
bijeen werden geroepen, ter aanvulling en
selectie van elkanders gegevens.
Tevens had internationale coördinatie plaats,
zodat dubbele verhoren zoveel mogelijk konden worden vermeden. Een plan werd gemaakt, waarbij elke officier z'n nauwkeurig
omschreven opdracht kreeg. Op een bord aan
de wand is dan ook precies de route van elke
officier, die niet „thuis" is, na te gaan met
vermelding van de zaken, die hij op zijn reis
behandelt.
Men zou kunnen zeggen, dat het administratieve gedeelte der opsporing bij het informatiebureau van het Ned. Rode Kruis, het practische gedeelte bij de Missie berust.
■\/ret klem waarschuwde Kolonel van Lan■LV-lschot tegen telepaten, die de mensen
soms in de grootste verwarring brengen. Men
hoort dan iets van de „wonderen" op „parapsychologisch" gebied en werpt zich in de
armen van een helderziende. Indien zelfs met
een ter zake kundig man als dr. ten Haeff op
dit gebied geen resultaten konden worden
bereikt, wat kan men dan verwachten van
allerlei goedkope dilettanten, die als het
straks op betalen aankomt er niet voor schromen hun slachtoffers het vel over de neus
te halen.
Nog steeds komen er bij de Missie nieuwe
opsporingsgevallen binnen, zodat nog regelmatig nieuw materiaal moet worden verwerkt.
Wanneer men ziet, wat in betrekkelijk korte
tijd hier is verzet, dan hebben wij daar
respect voor.
nr» oen ik weer in de Spuistraat liep, dacht
-«- ik na over de eventuele opheffing van
deze dienst in het huidige stadium. Maar
dat kan immers niet? Wie zou daaraan geloven? Het is eenvoudig niet te geloven, dat
men uit zuinigheidsoverwegingen dit werk,
waar de nagedachtenis van onze gevallenen
beter mee wordt geëerd dan door een of
andere toespraak, zou beëindigen.

H. J.
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in memoRiam

Gerardus Hendrikus Frielink, .
geboren 14 Januari 1912 te Tubbergen,
overleden 28 April 1945 in Wöbbelin.
Bakker-Caféhouder.

Hermanus Bosch,
geboren 5 Januari 1916 te Zwolle,
gefusilleerd 31 Maart 1945 te Zwolle.
Vertegen woordiger.

Wil helen, Heer, de wonden wreed en fel geslagen
door gees'len van geweld en brute dwing'landij.
Leer door gerichten heen de volken naar U vragen,
opdat er waarlijk vree in hart en leven zij.
(Willem van Groningen)
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Als tragisch slot van de overval op de Nederlandsche
Bank te Almelo op 15 November 1944, uitgevoerd door
de Almelose KP., volgde een reeks van arrestaties, waaronder ook de arrestatie van de gebroeders Frielink. Beiden
werden op transport gesteld naar Duitsland, vanwaar
Gerard nimmer terugkeerde.
In 1944 begon Gerard actief aan het verzet deel te nemen.
Dit gebeurde naar aanleiding van een wapendropping te
Hertme, bij Zenderen. Gerard zorgde met paard en broodwagen voor het transport. Ook daarna zorgde hij er voor,
dat de wapens, die gedropt waren bij „Het Molenven"
veilig opgeborgen werden. Van die tijd af, was de KP.Almelo geregeld bij Frielink. De KP. hield er vergaderingen
en bijeenkomsten, bovendien was iedereen er welkom, zelfs
bij nacht en ontij.
Op 15 November 1944 's middags te 2 uur, vond in café
Frielink een vergadering plaats van de Almelose KP. De
familie Frielink wist, dat er iets bijzonders stond te gebeuren, maar niet, dat de Nederlandsche Bank op het programma stond. Van café Frielink uit werd de operatie uitgevoerd. (Zie „De Zwerver" no. 10 d.d. 12 Maart 1948
„Dans om millioenen"). De overval gelukte, doch dezelfde
avond om 8 uur deed de SD. een inval. Gerard werd als
eerste gearresteerd, 's Avonds om half twaalf volgde de
arrestatie van zijn broer Hendrik en van de chauffeur
Meenks uit Rijssen, die was ondergedoken bij Hendrik.
De volgende dag werden ze gedrieën opgesloten in het
Huis van Bewaring te Almelo.
Op 12 December volgde het transport van de twee broers
naar „De Kruisberg" te Doetinchem. Door de KP. werden
nog pogingen in het werk gesteld, om de jongens te bevrijden. „De Kruisberg" was echter een zwaar verdedigde
vesting, bovendien was de tijd van voorbereiding te kort,
want op 1 Februari d.o.v. volgde het transport naar Duitsland.
Half Februari werd Gerard naar Wöbbelin getransporteerd. Op 28 April omstreeks kwart over zes stierf hij,
geheel uitgeput van de doorgestane ellende en ontbering
in de armen van zijn broer. Hij stierf, zoals hij graag wilde,
op een Zaterdag, Mariadag.
Gerard, je levenswandel was oprecht. In tijden van nood
heb je getoond, wat je waard was. Wij zullen dat nooit
vergeten.
Moge God je hierboven een ereplaats bereid hebben, want
je was een dapper en eerlijk kameraad.
R. I. P.
Th. G. W.
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TT et verzet in Overijsel begon in en rondom zijn grote
■*• •'bevolkingscentra: Twente en Zwolle. Vooral de
laatste stad met haar bewust-nationale burgerij kwam
langzaam maar zeker op dreef. Zo was het geen wonder, dat lang voor September 1944 het huis van Herman
Bosch reeds een knooppunt van het verzet was. Er werden bonkaarten en illegale lectuur „verwerkt", onderduikers werden gehaald en weggebracht: zelfs werden
met succes Amersfoortse gevangenen, die door Zwolle
werden getransporteerd, bevrijd en daarna verzorgd.
In enkele woorden is hier het werk getekend van een
Nederlander, die met inzet van zichzelf en zijn gezin alles
heeft gedaan, wat zijn hand te doen vond en wat in zijn
vermogen lag.
^
Ook de „dolle Dinsdag" werkte hij door, ondanks vele
moeilijkheden en persoonlijke teleurstellingen. Zijn huis
stond altijd voor zijn illegale vrienden open; voor zijn
vrouw was geen risico te veel.
Helaas moest ook hij vallen voor de bevrijding van zijn
land, zonder die bevrijding te mogen meemaken. Wij
allen, die dit lezen, zullen hem en zijn andere vrienden
alleen kunnen eren, door met dezelfde onbaatzuchtigheid
en vaderlandsliefde dag en nacht te werken voor een
betere toekomst; Op deze wijze weten wij in Herman's
geest te handelen. De dood is hij op een flinke wijze
tegemoet gegaan. Ik hoop, dat Herman en zijn vrienden later niet alleen zullen worden herdacht vanwege
hun houding in een tijd, toen wij het als volk zwaar
hadden, maar ik hoop, dat zijn zoon later kan zeggen:
Mijn vader is gevallen bij het werk, dat door zijn vrienden werd voltooid. Wij zullen in ons herdenken moeten
trachten de geestelijke winst uit de oorlogs- en bezettingstijd vast te houden. Dan brengt herdenken plicht tot
bezinning met zich mee. Een bezinning, die zal leiden tot
bloei van ons land en volk.

P. v. d. B.
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Ze weten niet waar hun vader is gebleven
toen hij moeder kuste voor hij ging,
wijl zijn laatste zueht door ruwheid werd verdreven
toen hij sprak: „Wees sterk mijn lieveling".
Ze hebben vaak nog voor het raam gezeten
waarlangs wilde winden zijn gegaan:
toen ze van hun vader iets wilden weten,
blonk er in hun moeders oog een traan, Ze hebben met meer met bem feunnen spelen
omdat bun vader voor de Jopen beeft gestaan
en wijl eens de bladeren gingen gelen
zijn ze met moeder naar bet stille graf gegaan. -
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Mei de meest moderne machines REVISEREN wij op
zeer korte termijn alle motoren, met originele zuigers en
lagers. SLIJPEN van KRUKASSEN enz.
RUIL-MOTOREN steeds voorradig.
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Speciaal adres voor draai- en (rais werk.
Werk Van FlenS Vervaardigers van Huish artikelen.
„ speelgoederen en lechn. Houtwaren.
n22f WenS
Massa Houtwaren. - Vraagt offerte.
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GINNEKENWEG 13- BREDA - TELEF. 8863

Kantoor en fabriek,
Noordelnde C 12 Telefoon 347 (K 2984

Wanneer wij, als grote mensen, niet verboeden
dat vele van deez' Jtleinen zwerven gaan,
dan zullen wij voor het sterven van de goeden
eens schuldig voor de Grote Rechter staan.
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Haait men ê^aad bij,
Van der Sterre"
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(vervolg van hoofdartikel)
Ingesteld onderzoek onbevredigend, omdat enerzijds getuigen en eventuele verdachten her en der
waren verspreid — o.m, in het buitenland en in
Indonesië — en anderzijds bij gemelde mishandelingen geen strafrechtelijke aansprakelijkheid van
een bepaald persoon kon worden vastgesteld.
Voorshands lijken de aan het licht gekomen feiten
nog te veel een incidenteel karakter te dragen,
dan dat zij zouden moeten leiden tot een algemeen
onderzoek, dat weinig kans op positief resultaat
zou bieden en overigens zeer tijdrovend zou zijn.
Wel zal elke speciale klacht steeds grondig worden onderzocht, waarbij. het onderzoek zich zo
nodig zal uitstrekken tot het gehele regiem in het
betrokken kamp. Op deze wijze zal naar het oordeel van de minister tevens een ongewenste
mythe-vorming bij de politieke delinquenten worden tegengegaan.

Dat klinkt toch al enigszins anders dan de
toon, die we in de pers beluisterden.
We willen nog op een enkel symptoom
wijzen, dat het vermoeden rechtvaardigt, dat het rapport van de heer v. d. Vaart
Smit allerminst volledig betrouwbaar is te
achten.
De schrijver vertelt o.a., dat in het interneringskamp Borger een vrouwelijke commandant de orde handhaafde door middel
van een zweep, die uit zeven riemen bestond,
voorzien van knopen. De „Kat met zeven
staarten" dus.
Wat blijkt er van dit alles waar? In de
„Noord-Ooster", die dit o.m. publiceerde,
kwam enkele dagen later een ingezonden
stuk voor van een gewezen politiek delinquent uit Stadskanaal, die de heer H. R.
Koornstra ervan beschuldigde, dat met zijn
medeweten bij de internering van politieke
delinquenten in Borger ergerlijke mishandelingen hebben plaatsgehad. De heer Koornstra heeft daarop onmiddellijk gereageerd
door dit als een pertinente leugen te brandmerken. Hij heeft de heer Wolf uitgenodigd
dit voor de strafrechter te bewijzen
en legt een verklaring van de kamparts
Oeseburg over waaruit blijkt, dat hij in geen
enkel geval hulp heeft moeten verlenen aan
iemand, die mishandeld was.
En dit geval staat natuurlijk niet op zichzelf.

Want men zal toch niet mogen veronderstellen, dat de heer v. d. Vaart Smit de
gelegenheid heeft gekregen al deze gevallen,
die hij grotendeels van „horen zeggen" heeft,
nauwkeurig te onderzoeken. Dat zou zelfs
nu nog te dol zijn.
Wij vertrouwen, dat de Regering haar toezegging streng te zullen optreden, tegen
mensen, die beestachtig zijn opgetreden, gestand zal doen. Maar aan de andere kant
betreuren wij het, dat er bladen zijn geweest,
die menen dat zij op deze wijze de wrok en
het ressentiment van de politieke delinquenten kunnen wegnemen. Het is eerder koren
op hun molen.
Wij willen hier enkele voorbeelden noemen
waaruit blijken kan, dat er nog vreemde
dingen in de kampen gebeuren en in de mentaliteit van verscheidene gestraften nog niets
is veranderd.
In een der open kampen sprak iemand van
het D.G.B.R. voor de politieke delinquenten.
Er was gelegenheid tot debat en één van de
„heren" maakte daarvan rijkelijk gebruik en
eindigde met de woorden: „Ik ben uitgesproken, nu kunt u wel weer verder gaan".
En in datzelfde kamp, waar men eens per
maand een weekend naar huis mag, kwamen
onlangs twee „gestraften" zich volslagen
dronken weer present melden. En wij hebben nooit vernomen, dat hier even radicale
maatregelen genomen zijn als in Vught, waar
bleek, dat op de kampdrukkerij pornografische lectuur verscheen. Zijn we goed ingelicht,
dan is zelfs ergens een nat-soc. schrijver,
die nog niet getoond heeft zijn leven te
beteren, bezig met het schrijven van een
roman over het kampleven, alles op Rijkskosten. Hij is vrijgesteld van de kamparbeid
omdat hij een kampblaadje voor zegge en
schrijve 56 man verzorgt. En inmiddels
schrijft hij zijn roman, die straks misschien
weer het nodige stof zal doen opwaaien.

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

1945, maar in 1949 is nog steeds de vrede
met Duitsland niet officieel gesloten.
Zeker, de tyrannie van het nationaalsocialisme is verdreven, maar in het Oosten
bloeit een nieuwe tyrannie op, geweldiger en
verschrikkelijker dan de vorige.
Zeker, de bezette gebieden zijn bevrijd,
maar Estland nog niet, en Letland nog niet
en Litauen nog niet.
Zeker, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije,
Roemenië en Bulgarije werden bevrijd, maar
ze zijn thans alweer bezet door een nieuwe
tyran, meedogenlozer dan de vorige; ook
slimmer, want hij blijft achter de schermen.
Zeker, de gevangenissen en concentratiekampen gingen open en de gevangenen
stroomden eruit, de bevrijding tegemoet.
Maar in Rusland en in de satellietstaten
staan ze ook en nog steeds open en millioenen gevangenen stromen erin, de dood
tegemoet.
Zeker, het laatste schot aan 't front van de
tweede wereldoorlog viel, maar Nanking is
veroverd en de communistische troepen rukken op naar Sjanghai, en in Griekenland en
Achter-Indië woedt de strijd op een nieuw
front.
Zeker, in Nederland keerde de vrede weer,
maar in Indië vallen wekelijks 50 Nederlandse militairen in een uitzichtloze strijd.
Is dit alles een nasleep van de tweede
wereldoorlog? ledere oorlog loopt uit in
twist en strijd, die nog lang na de bevrijding
de gemoederen bezig en de wapenen in de
aanslag houden, totdat ook deze nasleep
weggeëbt is.
Zoiets speelt ook thans een rol, maar niet
de hoofdrol. Niet slechts de lijnen van de
oude strijd lopen door in de na-oorlogse
conflicten, maar daarin beginnen zich duide-

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

•

lijk nieuwe lijnen af te tekenen. Nieuwe fronten worden opgebouwd, nieuwe stellingen
worden ingenomen in een opnieuw onverzoenlijk conflict tussen staten, die niet
rusten zullen, voordat de wereld veroverd
is door oorlog of door revolutie, en staten,
die zich niet door de communisten onder de
voet willen laten lopen.
En dit is het wat de vreugde bij de herdenking van de bevrijding vertroebelt.
Wie durft er feest te vieren om een bevrijding van vier jaren geleden, terwijl een
nieuwe ramp dreigende schaduwen over 't
feest werpt?
Wie durft er echt vrolijk te zijn, terwijl ons
bestaan ondermijnd en ons handelen verlamd wordt door de onzekerheid over wat
ons te wachten staat, en eigenlijk door de
zekerheid, dat het oorlogsspook steeds dichterbij komt?
Als men zijn vertrouwen op mensen stelt,
is er inderdaad niet veel reden tot feest
en zo het toch gevierd wordt, zal met drank
en lawaai de tik van dat onrustige en vertwijfelende hart gedempt moeten worden,
dan wordt het een namaakfeest.
Maar dit feest kan gevierd worden, als we
dankbaar gedenken, dat God ons verloste
van de tyrannie, en als we gelovend vertrouwen, dat we voor de toekomst in Zijn
hand zijn.
Dankbaarheid om het verleden, dat is niet
alleen terugzien. Als we dankbaar zijn voor
de overwinning in onze 80-jarige vrijheidsstrijd, dan zijn we ook dankbaar voor het
bezit van de vrijheid, nu; en dan zijn we ook
dankbaar voor de - geest van verzet, toen
gekweekt, en van 1940 tot 1945 weer tot
uiting gekomen, zo zijn we thans niet alleen
dankbaar voor de bevrijding in^l945, maar
ook voor het feit, dat we daardoor nu nog
vrij zijn; en als, we dankbaar zijn voor het
verzet toen, dan zijn we thans dankbaar
voor de geest van verzet tegen de onderdrukking, die ons een dierbaar bezit zal
wezen, als een nieuwe onderdrukker de vrijheid van volken en mensen wil schenden.
Niemand kan in de toekomst zien en niemand
kan zich volledig daarvoor verzekeren, zelfs
niet met de premie van emigratie. Maar dat
wordt ook niet van ons verwacht. Beslissend
is, of wij voor de toekomst klaar zijn, of wij
bereid zijn iedere toekomst uit Gods hand te
aanvaarden.
En indien we zo Mei 1949 beleven, dankbaar voor de bevrijding van 1945, ons voor
de toekomst met vertrouwen stellend onder
Gods leiding en voor het heden beheerst door
het Verlangen, in een vrij land te kunnen
blijven leven en werken naar Zijn gebod, dan
is er reden om feestelijk te gedenken, dat Mei
1945 een dag van vreugde voor land en volk
was.

H. v. R.
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CAPITULATIE
p Vrijdagavond 5 Mei 1945 sprak Peter-Zuid, de commandant van
het Strijdend Gedeelte der BS. en waarnemend commandant van de
totale Binnenlandse Strijdkrachten via een geheime telefoonverbinding
van de Centrale Inlichtingen Dienst, de CID., met Z.K.H. Prins Bernhard in bevrijd gebied. Van half acht tot tien voor half negen duurde
dat telefoongesprek en in die tijd bracht Peter verslag uit van de stand
van zaken. Reeds enige tijd waren er nl. besprekingen gaande tussen de
illegaliteit enerzijds en de bezettende macht anderzijds, en er was goede
hoop, dat deze onderhandelingen zouden leiden tot een capitulatie van
alle Duitse troepen ter sterkte van 120.000 man in Westelijk Nederland.
De Prins vroeg, hoeveel tijd er nog nodig zou zijn om deze capitulatie
een feit te doen worden. Peter schatte drie a vier dagen en de Prins
antwoordde „Die tijd krijg je nog wel".
Het gesprek werd beëindigd; het was toen tien voor half negen.
Tien minuten later, om half negen, luisterde Peter naar de nieuwsberichten in het Frans. Die brachten het bericht van Duitslands
capitulatie
Toen volgden er enkele dagen van een spannende onzekerheid; zou Von
Blaskowitz, de bevelhebber van de Duitse troepen in het nog bezette gebied — felle vechtjas, onders wiens bevel de Duitse troepen destijds
Polen binnenrukten ■— met deze capitulatie accoord gaan? Zouden SS.
en SD. gewillig de wapens afleggen en toezien, hoe de mannen van het
verzet, waar zij zo op gejaagd hadden, nu gewapend te voorschijn
kwamen?
Bij vele Nederlanders rezen dergelijke vragen en menigeen heeft niet
zonder enige angst de vlag uitgestoken of oranje gedragen.
En hier en daar zijn inderdaad ongeregeldheden voorgekomen; maar de
in het geheim reeds begonnen besprekingen leidden op Zondag 7 Mei
tot het tekenen van de capitulatie-overeenkomst te Wageningen.
Op die dag reed Peter met Von Blaskowitz en diens staf-chef Reichelt in
één auto naar Wageningen, waar in het door de strijd zwaar gehavende
hotel „De Wereld" de bevrijding van ons gehele land werd bekrachtigd.
Van die gedenkwaardige ogenblikken in Wageningen geven wij hier
enkele interessante foto's.
Op de eerste van deze foto's is de Prins in gesprek met Peter, die in
burger gekleed is.
Op de tweede foto neemt Peter afscheid van de adjudant van Von Blaskowitz; Peter heeft later nog wel eens iets over deze foto moeten aanhoren, want de heren zien er uit of zij het uitstekend met elkaar konden
vinden!
De derde foto is een opname van Prins Bernhard en Peter, gezeten in
de bekende groene Mercedes van de Prins.
Op de laatste foto stijgt de Duitse General-Oberst Johann von Blaskowitz, bevelhebber van de Duitse troepen in Nederland, na afloop van
een bespreking weer in zijn auto. Uiterst links op de achtergrond is zichtbaar de overste Van Houten, Hoofd van de afdelingen Binnenlandse
Strijdkrachten van de staf van Prins Bernhard, terwijl de drie figuren
rechts op de achtergrond zijn: Peter — in burger —, daarnaast Prins
Bernhard, terwijl de Duitser waarschijnlijk de generaal Reichelt, chefstaf van Von Blaskowitz is.
Vier foto's; zij herinneren ons aan het ogenblik, waarop er een einde
kwam aan vijf lange jaren van moeite en verdriet.

öe heen WAS ons tot hulp en steukte
in jauen van veRvvoeö qeweló.
hij was het, öie 't vepzet BeweRkte,
zon lof zij altoos öOOR veRmelö.
komt, laat ons ulij en öanksaaR zinqen
van Reööinq uit öes vrjanós macht
hij öeeö aan neêRlanö QROte ömqen,
hem zo öe qloRie toeqeBRacht.
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wii willen nu met eeRBieö öenken
aan hen, öie wReeó qevallen zijn.
óie helóenschaaR kan memanö kRenken,
zij zijn veRlost van smaRt en pijn.
nu zinqen ZIJ in hemelkoRen
in Blank qewaaö hun konmq toe;
of hij hun smeekBeê wou veRhoRen:
in hem te Rusten, stRijöensmoe.
a. w.
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Als ik jou was, sprak ik over Prediker vier
vers twee, zeg ik abrupt tegen de jonge
dominee, die net bekend heeft, dat hij met zijn
herdenkingsrede „in zijn maag zit".
— Wat staat daar dan? wil hij weten.
— Omdat je zo prima bijbelvast ben, zal ik
het voor je opzoeken, antwoord ik luchtig,
en met een gewoontegebaar haal ik de Bijbel
van de schoorsteen, om nog eens de woorden
te lezen, die in deze maand van grote persoonlijke teleurstelling me zo getroffen hebben,
dat ik hen als het ware het enige motto vind
voor onze herdenking.
Ik weet, dat mijn stem cynisch klinkt als ik ze
nadrukkelijk voorlees:
„Dies prees ik de doden, die airede gestorven
waren, boven de levenden die tot nog toe
levend zijn.
Ja beter dan die beiden, die nog niet geweest
is, die niet gezien heeft het boze werk, dat
onder de zon geschiedt."
Zit wat in, knikt de dominee instemmend,
alleen het is zo intens somber en je moet denken, dat al die mensen die op vier Mei in de
kerk komen er op de een of andere manier bij
betrokken zijn geweest, en deze tekst zou zo
ongeveer zeggen, dat alles
— Voor niks geweest is, knik ik, hem in de
rede vallend, voor niets, juist! En ik denk
aan de tocht in de Ardennen vóór deze oorlog, toen we bij het oorlogsmonument in
Dinant stonden. Een lichtelijk aangeschoten
oorlogsinvalide kwam naast ons staan. Driehonderdachttien namen stonden met felle
gouden schitterletters op het zwarte marmer.
Wie en waarom? wilden we weten.
— Pour rien madame, zei de man, pour rien.
En was dit niet het meest onstellende van de
oorlog, van de overwinning, pour rien? Voor
niets. Ik haal mijn schouders op.
— Waarom zou je het ze eigenlijk niet zeggen, vraag ik, dit is toch het lot der partisanen, „een graf in een vergeten hoek, tien
regels in 't geschiedenisboek en hier en daar

door
Jo van Dorp-Ypma
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herdenkingstranen."
Waarom hebben we eigenlijk
Ik kan deze zin niet afmaken, omdat mijn man
zijn hand op mijn arm legt.
— Als je toch met poëzie begint, haal dan
liever Campert aan.
— Wat, vraag ik?
Maar 't hart dat het niet laten konj schuwt
nimmer het gevaar.
Het is stil in onze barak, op de donkere tafel
staat heldergeel de brem, de bloem waarmee
de jeeps waren versierd toen ze vesting Holland binnentrokken, het enige dat we nog
over hadden om onze bevrijders te begroeten.
De eerste bloem in een vrij land, waarin alles
goed zou worden, tenminste, dat dachten we.
Onder de brem ligt een rouwkaart.
Bert is teruggekomen uit Dachau, doch gesneuveld in Indonesië,
Pour rien?
Wat bedoelde mijn man, met dat hart, dat
het niet laten kon
Het is of de dominee mijn onuitgesproken
vraag begrijpt.
— Ik ga spreken, zegt hij langzaam, en zijn
hand maakt de voorzichtige beweging van een
tuinman, die een klein plantje wil beschermen,
ik ga spreken over:
„De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de
Here ziet het hart aan."
Weet je, verduidelijkt hij, terwijl zijn ogen
oplichten, weet je, dit is niet definitief, deze
behandeling geldt niet, geldt au fond voor
God niet. Het is onrechtvaardig, het is gemeen, maar het telt niet mee. Het is alleen
maar wat we zien kunnen, en dan denk je
soms, dat die jongens ongelijk hadden, dat
ze voor niets alles doorgemaakt hebben, dat
het nu nóg een onrechtvaardigheid is die ten
hemel schreit, het recht struikelt gewoon op
de straten.
— 'Er is een laatste oordeel nodig, zegt mijn
man, en zijn stem is donker van toekomstverwachting.
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Ik ben stil, is dit een troost, de troost van
later, later en ik wil tegenspreken, dat is alle^maal goed en wel, maar nu
nu.
Ineens staat de dominee op. Hij is veranderd,
zo heb ik hem nog eens gezien, toen hij het
avondmaal bediende aan de jongens, die zouden crossen met twee piloten.
— Zo is het, zegt hij, en zijn ogen zien ver
weg, verder dan het prikkeldraad van het
kamp der politieke deliquenten, waar mijn
man werkt, en waar ons huiskamerraam op
uit ziet, verder, dan de dijk die er achter ligt.
Er staat: „zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden", en om die verzadiging
bidden de zielen onder het altaar, als zij
vragen of God hun bloed wil wreken.
Met een sober gebaar roept hij ze op, en ik
zie ze staan, zoals ze stonden bij hun
arrestatie. Jan en oom Piet en
zielen
onder het altaar, die ook vragen, smeken, en
God herinneren aan Zijn recht, aan Zijn
wreken van hun bloed.
We hadden dit kunnen weten, denk ik plotseling beschaamd, we hadden dit kunnen
weten, allemaal die hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid, zullen verzadigd worden,
het is zoals in de celdroom staat, dat de
gerechtigheid zal wederkeren, maar niet hier,
niet nu.
God laat dit aan niemand anders over, we
zien wel, wat er van de beste bedoelingen
terecht komt, laat dominee er met een wrang
lachje opvolgen. Dan kijkt hij verschrikt rond.
■— Sorry lui, dat ik me liet gaan.
■— Ik dank je er voor, zegt mijn man, terwijl
ik heftig knik, ik kan nu niets zeggen, ik dank
je er voor, er zijn van die dingen, die we niet
kunnen vergeten of we beroven onszelf.
— Zou ik dit kunnen zeggen, weifelt de
dominee en zijn gezicht is weifelend jong.
— Dit moet je zeggen, beslist mijn man, dit
is ons enige houvast.
Er valt een bremblaadje op de rouwkaart, het
bedekt de woorden — in de hope des
eeuwige levens
Een ziel onder het altaar.
Hoe lang nog Here!

HONGERTOCHTEN

Niets, niets hadden zij
ons gelaten: het land
was kaal, de mannen
waren weggevoerd of
ondergedoken;en langs
de wegen trokken in
eindeloze rijen, met
oude kinderwagens,
karren of rammelende
fietsen, de vrouwen op
zoek naar dat ene belangrijke: Voedsel.
(Foto Cu Oorthuys - Amsterdam)
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i/el,
e/en onzer lezers
zullen zich nog het vervolgverhaal „Verraad loert langs de weg" herinneren.
Daarin maakten wij kennis met de KP.
van „Zwarte Kees ,die zo'n belangrijke
rol gespeeld heeft in de verzetsgeschiedenis van de Achterhoek.
De schrijver van dit vervolgverhaal,
G. H. Ligterink, heeft thans voor ons
blad een episode uit de geschiedenis
van de KP. van „Zwarte Kees" fceschreven, n.l. de overval op het gemeentehuis te Andelst in de Betuwe. Het
bijzondere van deze overval ligt in de
rol, die een zestienjarig meisje daarin
heeft gespeeld. Letterlijk en figuurlijk
heeft zij een sleutelpositie ingenomen en
zonder haar medewerking zou de KP.
voor onoverkomenlijke moeilijkheden
hebben gestaan.
Dit historische verhaal wordt in twee
vervolgen opgenomen.
I ur~« i n^ftji. nin i
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Het is ongeveer elf uur, als plotseling een
van de bewakers een deur opent en met
vlugge stappen de trap opkomt. Gerda draait
vlug de lamp uit. Ze hoort de man boven aan
de trap en een volgend ogenblik heeft hij de
kruk van haar deur te pakken en probeert die
te openen. Het lukt niet, want de deur is op
slot.
De kerel stoot een verwensing uit en gaat
weer naar beneden. Halverwege de trap roept
hij zijn kameraad, die onmiddellijk naar
boven komt.
Samen trachten ze nu de deur te openen,
maar zonder succes.
„En ik zal er in!" roept de eerste, „al breek
ik de deur er ook uit!"
Gerda staat vlak achter de deur. Ze voelt
haar hart kloppen. Wat betekent dit alles?
Het blijkt de bewaker daar aan de andere
kant menens te zijn. Met een bons laat hij
zich tegen de deur vallen. Deze kraakt even,
maar biedt weerstand.
Angstig wacht het meisje af. Het moet werkelijk voor een paar sterke kerels mogelijk
zijn de toegang te forceren, want de deur is
niet bijzonder sterk.
Enkele ogenblikken staan de belagers te
beraadslagen hoe ze met het geval aanmoeten. Dan komt ook de agent de trap op en
vraagt, wat ze daar uitvoeren.
„We willen hier in, maar die akelige vent
heeft de deur op slot gedaan!"
„Wacht jullie maar even", antwoordt de
agent. „Beneden heb ik een bos sleutels en
daar is er een bij, die op deze deur past."
Meteen ga"at hij de trap af.
Het gevaar wordt dreigender. Tot haar ontsteltenis bedenkt Gerda, dat dit kamertje
vroeger een politiekamertje is geweest en dat
het dus inderdaad heel goed mogelijk is, dat
(Ingezonden Mededeling)

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

de agent er een sleutel van heeft.
Is ze nu werkelijk verloren? Als in verstarring zijn haar ogen op het slot gericht. Daar
flitst haar een idee door het hoofd. Als ze
na enkele ogenblikken de politieman met de
sleutelbos hoort rammelen, grijpt ze de sleutel, die aan de binnenkant zit, vast en duwt
die met alle macht waarover'ze beschikt in
het slot.
Aan de andere kant van de deur wordt de
ene sleutel na de andere geprobeerd, maar
zonder resultaat,
„Ah!" roept de agent opeens, „hier heb ik
hem!"
Er volgt weer een poging om de sleutel in
het slotgat te krijgen, maar het wil niet gelukken.
„Vervloekt! Hoe kan dat nou? Ik weet absoluut zeker, dat deze past!"
Weer gemorrei in het sleutelgat. Maar ook
deze laatste weigert de dienst.
De agent weet met het geval geen raad.
Tegenover de beide anderen staat hij bij hoog
en laag te beweren, dat de sleutel altijd gepast heeft.
Telkens bonkt er een met zijn lichaam tegen
de deur. Aldoor houdt Gerda de sleutel stevig
in 't slot, voorbereid op een hernieuwde
poging. Met elke stoot tegen de deur huivert
zè even van vrees, dat deze zal bezwijken.
Tenslotte staken de kerels hun gebeuk.
„We breken de deur er ijskoud uit", stelt er
een voor, „laten we die vent eens een goed
lesje geven! Wat is dat voor een idioot gedoe
om telkens die kamer op slot te doen, alsof
wij boeven zijn!"
De andere twee vinden dat toch te kras. Ze
mopperen nog wat, maar besluiten .tenslotte
maar weer naar beneden te gaan. Als Gerda
de traptreden onder hun voeten hoort kraken, kan ze wel juichen van blijdschap!
Het^gevaar, dat maar een deurdikte van haar
verwijderd was, is geweken! Het beklemmende angstgevoel glijdt van haar af en met een
dankbaar gevoel zet ze zich weer onder de
leeslamp neer. Nooit wordt bekend, wat de
agent en de bewakers juist deze nacht op de
zolder te zoeken hadden.
Het volgende uur verloopt zonder verdere
incidenten. Als haar horloge eindelijk
kwart over twaalf wijst, staat ze behoedzaam
op, ruimt de leeslamp en alles, wat haar verblijf hier zou kunnen verraden, zorgvuldig
weg.
Met Zwarte Kees is afgesproken, dat hij om
kwart over twaalf aanwezig zal zijn onder
het raam van haar kamertje.
In het verduisteringspapier is een gaatje geknipt, waardoor Gerda het teken van zijn
aanwezigheid zal kunnen waarnemen. Driemaal zal hij met een zaklantaarn een wit lichtsein geven. Door de opening zal zij dan tweemaal met blauw licht terugseinen. Dat zal dan
betekenen, dat alles in orde is en de inval
volgens de plannen kan worden uitgevoerd.
Gerda stelt zich achter het kijkgat op, wachtend op het teken. Na enig turen kan ze binnen haar gezichtsveld de vage omtrekken der
dingen onderscheiden. Vervelend is, dat ze
het gaatje zo laag hebben uitgesneden, waardoor ze aldoor in gebukte houding moet
staan.

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

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

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

het van haar vrees. Ze daalt verder. De vierde
trede kraakt onbarmhartig, als ze er zich
even op laat rusten. Even staat ze besluiteloos. De deur van het wachterskamertje is
beneden in de gang en het gekraak zal stellig gehoord ■worden.
Haar oog valt op het latwerk ^van de trapleuning. Als ze eens
Haar besluit is meteen genomen. Ze klemt haar handen om de
leuning, laat haar lichaam hangen en telkens
met haar voet tastend naar een volgend steunsel, bereikt ze de gang. Ze staat nu in 't volle
licht en neemt de zes stappen naar de buitendeur. Die is met drie grendels gesloten.
Onhoorbaar schuift ze de bovenste weg en
daarna met evenveel gemak de onderste. De
middelste zit steviger en piept—.. Met
krachtige rukken komt ook deze los.
Ze grijpt de kruk en opent langzaam de
deur
Voor zich ziet ze de hoge figuur
van, Kees!
Ze fluistert hem in 't oor, waar de wachters
en de agent de wacht houden en dat er nog
geen controle is geweest.
Kees legt de hand op haar schouder.
„Meiske, je hebt je kranig gedragen, ik zal
jou
De rest van de zin heeft Gerda niet meer
verstaan. De mannen van de KP. zijn de gang
binnengekomen en vlug glipt ze tussen hen
door.
Glimlachend en met dankende blik kijken ze
naar haar en een enkele wil haar nog gauw
de hand drukken.
Haastig wipt ze de stoep af, het nachtelijk
donker in. Een ongekend blij en dankbaar
gevoel doorstroomt haar: de taak was volbracht; de Hst gelukt en Zwarte Kees zal
voor de rest zorgen!
Zo vlot als Kees zich de afwikkeling van
de rest der affaire heeft voorgesteld, verloopt het niet. De twee gewone bewakers zijn
gedwee als lammeren. Een van hen heeft last
van een hartgebrek en de ander wordt gesommeerd de agent uit zijn kamer te roepen
onder voorwendsel, dat zijn kameraad een
aanval krijgt. De list gelukt perfect en de
jongens vangen de nietsvermoedende agent
bij het binnenkomen ongewapend op.
Hij wordt vastgebonden in een stoel. Als hij
van de eerste schrik bekomen is, begint hij
zich angstig te maken over de /gevolgen, die
deze geschiedenis voor hem kan hebben. Hij
begint erbarmelijk te schreeuwen en te schelden met het telkens terugkerende refrein:
„Keesje, Keesje, nou ga ik naar Vught!" Met
„Keesje" heeft hij zeker een familielid Op
't oog.
Zwarte Kees, die hem met chloroform behandelen wil, bijt hij vinnig in de hand. Dat
maakt deze woedend en om hem tot zwijgen
te brengen, geeft hij de lawaaimaker een paar
rake klappen met de achterkant van de revolver op het hoofd.
't Gevolg is een bloedende wonde en luid
gejammer van het slachtoffer.
Half spijtig over de veroorzaakte wonde
begint Kees hem nu vaderlijk te vermanen
en brengt hem de stommiteit van zijn houding
onder het oog. Het duurt echter nog een hele
poos voor de man zich de chloroform-behan- '
deling laat welgevallen.
Nog groter moeite bezorgt hun de kluis. Het
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Ik kan U niet zeggen, hoe sterk de Duitse weermacht is. De volle omvang ken ik zelf niet
doch dat wat ik ken, is voldoende.
(Seyss-Inquart, 12 Maart 1941)

kost heel wat tijd en inspanning om de koevoet achter de deurrand te krijgen en als dat
eindelijk gelukt, wordt er een half uur lang
om beurten en gezamenlijk gerukt en gewrongen, maar zonder resultaat.
Als ze een ogenblik pauzeren en met bezwete
gezichten tegenover elkaar staan, denken
allen niet zonder wrevel aan hetzelfde: de
mogelijkheid, dat ze zich onverrichterzake uit
de voeten zullen moeten maken.
Kees kijkt op zijn horloge en terwijl hij de
jongens aanziet, zegt hij met besliste stem:
„We blijven hier!"
Met vernieuwde woede vallen ze op de deur
aan en na enkele heftige rukken bezwijkt
het slot en terwijl ze bijna omvertuimelen,
vliegt de kluisdeur piepend open.
Ze willen wel hoera roepen. Maar bij dit
handwerk hebben ze geleerd zich onder alle
omstandigheden als stoïcijnen te gedragen.
Zakken worden opgehouden en haastig volgestopt. Met de stapels bonkaarten verdwijnen ook heel wat pakketten waardeloze formulieren in de zakken.
De buit is zeer bevredigend: een aantal van
ongeveer achtduizend kaarten is in hun handen gevallen .
Om het meisje, dat de deur geopend heeft,
buiten gevaar te houden, drukt Kees in de
raadszaal een ruit in en zet een raam open.
Voor hij het gebouw verlaat, werpt hij nog
een blik op de geboeiden; ze volharden in
hun narcoseslaap. Prachtig! Daardoor wordt
het afscheid van dit toneel vergemakkelijkt.
Een lange fietstocht ligt voor hen. Bij
Rhenen zullen ze worden overgezet.
Heerlijk verkoelend speelt de nachtwind om
hun verhitte gezichten.
Als ze buiten het dorp zijn, vermindert de
spanning. Geen weet de weg dan Kees. Niemand maakt zich daar zorgen over. Kees is
een onfeilbare gids. Hij vindt altijd en overal
de weg. Rijdend aan de kop van de groep
kiest hij het fietspad langs de spoorlijn westwaarts.
Het wordt weer een van die lange eentonige
nachtritten, waarbij geen woord wordt gesproken. De vracht, die ze vervoeren; de geslaagde onderneming, die achter hen ligt,
geeft een gevoel van volmaakte rust en
tevredenheid en weert alle ongeduld en verveling.
Plotseling, rechts van hen in 't veld, een felstralend licht! Even stappen ze af om te zien,
wat dat kan betekenen. Ze weten 't al gauw:

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

De onbekende Soldaat
T Toewei vrijwel alle landen op het ogenblik
hun graven van onbekende soldaten heb
ben, weet zo goed als niemand, wie oorspronkelijk op het idee is gekomen, een onbekende
soldaat te begraven en zijn identiteit volstrekt
geheim te houden, d.w.z. alle denkbare maatregelen te nemen, dat het inderdaad het
stoffelijk overschot is van een soldaat, die
niet meer zal kunnen worden geïdentificeerd.
Het idee is oorspronkelijk opgekomen bij
David Railton, een Brits legerpredikant, die
als kapitein in Frankrijk had gediend.
Railton wendde zich met zijn suggestie tot
de Deken van Westminster, die de gedachte
aan het Kabinet voordroeg. Het Kabinet
verklaarde zich met het idee accoord, en nadat
Engeland was voorgegaan met eén tombe
voor een onbekende soldaat, volgde men in
vrijwel alle landen, waar aan de oorlog was
deelgenomen.
In Westminster Abbey is het eigenlijke graf.
Boven dat graf hangt een Britse vlag, welke
door Ds. Railton werd afgestaan. Het was
de vlag, welke hij gebruikte als lijkkleed bij
begrafenissen van soldaten in Frankrijk in
de Eerste Wereldoorlog.
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Eén zakelijk getal verzamelt hen, die wij gedenken;
in één getal ligt al het leed besloten.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf, in samenwerking met het Nederlandse Rode
Kruis, het volgende overzicht van dé verliezen aan mensenlevens welke de Nederlandse
bevolking, in de jaren 1940—'45 direct of indirect tengevolge van de oorlog heeft geleden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Koninklijke Landmacht1)
3.900
Koninklijke Marine2)
2.600
Zeelieden ter koopvaardij3)
1.350
Executies en standrecht
2.800
Concentratiekampen in Nederland
2.500
Burgers tengevolge van oorlogshandelingen in Nederland.
20.400
Honger en ontbering in de provincies Noord- en ZuidHolland en Utrecht in 1945
16.000 Krijgsgevangenen in Duitsland
250
Joden in Duitsland
104.000
Politieke gevangenen in Duitsland
18.000
Tewerkgestelden in Duitsland
27.000
Vrijwilligers in Duitse Krijgsdienst
3.700
Vermisten in Duitsland (geschat aantal overledenen) 4)
7.500
Totaal der oorlogsverliezen 5) 210.000

T

TD ij het vaststellen van het aantal oorlogsslachtoffers is geen rekening gehouden met de
LJ hogere sterfte, welke een indirect gevolg is geweest van de oorlog.
In 1938 bedroeg het sterftecijfer per 1000 inwoners 8.6, in 1939—8.5, in 1946—8.5 en in
1947—8.1. Zou het sterftecijfer in de jaren 1940-1945 eveneens 8.6 per 1000 der bevolking
hebben bedragen, dan zouden 468.000 personen zijn overleden. Het werkelijke aantal overledenen in deze jaren is 747.000.
In deze 6-jaarsperiode zijn derhalve in totaal pl.m. 280.000 personen meer overleden, onder
wie 210.000 directe oorlogsslachtoffers.
In bovenstaande cijfers van de directe en indirecte oorlogsverliezen van de Nederlandse bevolking zijn eveneens niet begrepen de in de strijd tegen Japan gesneuvelden en in Japanse
krijgsgevangenschap overledenen van Nederlandse nationaliteit, deel uitmakend van het Koninklijk Nederlands Indische Leger, noch de burgers van Nederlandse nationaliteit omgekomen in
Japanse concentratiekampen.
i) Met inbegrip van de op 1.700 man geraamde verliezen der Binnenlandse Sfnjdkrachfen.
«) Met inbegrip van de offtóeren en manschappen van hef Nederlandse personeel der Koninkliike Marine omgekomen ten Oosten van auez,
'
^ Hief inbegrepen de pijn. 1.650 zeelieden van buitenlandse: nationaliteU, omgekomen bij scheeosramoen van
de Nederlandse Koopvaardijvloot (pl.m, 500 Chinezen, pl.rru 250 Brits-Indiërs. pl.m. 250 Lascaren).
^ T}uh™M8V?9m080en ^

Duitsland

(exclusiei ^oden)' geregistreerd bg het Nederlandse Rode Kruis.'bedroeg op

S) Van de .^S^liezen ten getale van 210.000 zijn pijn. 67.000 in de Nederlandse statistiek verantwoord
als overleden, pl.m. 143.000 zijn ambtshalve of els vertro ken naat het buitenland, afgevoerd van de bevól
kingsregisfers.
,
'"
^ ^t^v«
Onder deze 143.000 personen bevinden zich p/.m. 104.000 Joden, die direct bij deportatie naar Duitsland van de
bevolkingsregisters zijn afgevoerd en in Duitsland zijn omgekomen en pijn. 39.000 overledenen, die bil de reconsimciie van de bevolkmgsregistjs na de bevrijding niet in Nederland werden aangetcolfen en wier afvoerino van
de bevolkingsregisters reeds had plaats gehad, toen hef bericht van hun overlijden
of vermoedelijk overlijden de
J
Nederlandse autoriteiten bereikte.
'
eueji/zc overnjaen ae

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

EEN SOLDAAT
KOMT THUIS
k zag de jongen in Chicago de trein
nemen. Hij was slank en donker met een
regelmatig, haast knap gezicht. Hij had
geen enkele onderscheiding op zijn uniform, droeg alleen nog het kenteken van
de vijftiende Luchtmacht.
Zijn linkeroor was verminkt en er was
een diep, lelijk litteken even boven zijn lip,
zijn rechterbeen was afgezet vlak onder
de knie, hij was nog niet gewoon op krukken te lopen. Zijn gezicht was hard. met
een vreemde gespannenheid. Zijn ogen
keken ver en verloren... Je zag dadelijk,
dat hij liever geen hulp had. Toen hij naar
de laatste plaats in de grote wagen was
gehompeld, zette hij zijn krukken naast
zich en zat daar. Vier uur later stond hij
op en verliet de coupé.
De volgende dag nam ik de trein van
Buffalo naar Scranton. De jongen ook.
Zijn ogen hadden iets koortsigs gekregen
en er was onrust in zijn handen en het
krampachtig bewegen van zijn vingers.
Maar hij hield zich ook nu zo afzijdig
. van de andere passagiers, dat niemand
onderweg er toe kwam met hem te praten.
Toen we Scranton binnenstoomden, vroeg
hij een kruier zijn grote plunjezak over te
nemen. Wij waren in de coupé de twee
enigen die uitstapten. Met veel moeite
kon hij zonder hulp het perron opkomen,
maar toen hij eindelijk zover was, bleef hij
staan en keek; hij keek naar een groepje
van drie mensen een eind verderop en
plotseling wist ik, dat ik een oorlogsinvalide thuis zag komen.
De drie liepen haastig op hem toe.
Toen zag ik een vader, die eensklaps verstijfd bleef staan, starend naar die stomp.
Zijn zoon was verminkt.
Ik zag een jonge vrouw hard op hem toelopen, maar ineens schreeuwde ze: „Oh...
Moeder!" en wierp zich heftig snikkend
in de armen van een oudere dame.
Uit het gezicht van de jongen verdween
alle uitdrukking
En één ogenblik wilde ik die jongen z'n
vader zijn om hem een klap op zijn schouder te kunnen geven en te zeggen: „Kerel,
hoe voel je je nou in onze ouwe stad."
Ik had willen kijken naar zijn gezicht,
niet naar zijn verminkt been.
Voor één ogenblik had ik die jongen zijn
moeder willen zijn om hem in mijn armen
te houden en te kunnen zeggen: „Goddank jongen, dat je weer thuis bent."
En hoe zielsgraag had ik maar voor één
ogenblik de plaats van zijn vrouw ingenomen, om zijn handen te kunnen grijpen en
ze heel innig te drukken, om hem te kussen
en te zeggen: „Lieveling, je weet niet hoe
goed het is, om je weer veilig terug te
hebben."
Maar ik was een vreemde. Ik kon daar
slechts even blijven staan kijken naar het
gezicht van die jongen.
De hel van de oorlog was niets vergeleken
bij hetgeen ik toen zag.
Een soldaat kwam thuis
J. W. HOFWIJK.
(Vrij vertaald o» „Cornet"
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in memoRiam
Zij zijn gegaan; hun laatste sporen,
een foto en een kort herdenkingswoord
gaan stilaan in de snelle ti)d verloren,
tot men ook zelfs hun namen niet meer hoort.
Nu nog, nu nog staan hun gelaten,
hun stem en lach in de herinnering;
maar waarop moet men na ons zich verlaten?
een foto blijft een star en zielloos ding.
Zovel en klagen over dit vergeten,
en krampen in een bitterhard verwijt
hun greep om wat zij nu nog weten
van die voorbije, onheilszware tijd.
Maar zij - en wij - verdrijven op de stroom,
die ons gevoerd heeft langs de levensjaren;
en met dit verder gaan wordt tot een droom,
wat wij eens werkelijk en levend waren.
Soms grijpen wij terug, doch niet voor lang,
want er is niets, dat wij ons kunnen sparen;
en als wij dat beseffen zijn wij bang,
en tellen wat ons resten kan aan jaren.
Zo treft 't aan anderen gericht verwijt
ook ons, die weten evenzeer te falen,
maar die de wroeging en de spijt
met verontwaardiging betalen.

Zij zijn gegaan; hun laatst^ sporen,
een foto en een kort herdenkingswoord
gaan stilaan in de snelle tijd verloren,
tot men ook zelfs hun namen niet meer hoort
Maar schendt de tijd daarmee hun testament?
zijn zij 't, die vroegen omherdenkingswoorden?
zijn zij gevallen voor een monument ?
of lieten zij zich slechts voor roem vermoorden?
Of is hun dood een prikkel tot de haat,
opdat die sterk genoeg zal blijven leven
en boven al ons denken staat,
waardoor wij nooit kunnen vergeven?
Of exploiteren wij de smart,
en wenen in ontroerde zangen
over het zeer-gekwelde hart,
terwijl wij anders niet verlangen ?
>
Wat zoeken wij: de romantiek,
en lopen blind langs de reële waarden ?
of noemen wij hun strijden heroïek,
en kennen niet de schat, die zij voor ons
bewaarden ?
Want zo stilt ieder eigen honger in hun dood,
en schat hun offer naar het eigen denken;
maar boven allen, van geschil ontbloot,
zal steeds de vlag der ware vrijheid wenken.

Zij zijn gegaan; hun laatste sporen,
een foto en een kort herdenkingswoord
gaan stilaan in de snelle tijd verloren,
tot men ook zelfs hun namen niet meer hoort.
Maar blijven zal de vrijheid, die zij dienden,
voor Katholiek, voor Protestant en Jood,
voor hen, die als hun trouwste vrienden,
hun pijn nog weten en hun harde dood.
Voor wie per jaar één dag plichtmatig klagen,
en voor wie durend leven in gemis,
voor wie nooit naar hun naam meer vragen,
en voor wie slechts één foto alles is.
Voor hen, die na ons zullen leven,
en eigen zorgen zullen vinden in die nieuwe tijd,
al is hun dan geen naam, geen beeld gebleven,
al werden zij reeds lang opnieuw bevrijd.
Want zij, die wij gedenken, zijn 't cement
der vrijheid, schakels in een lange keten;
die van 't verleden zijn ons veelal onbekend,
die van de toekomst nu nog ongeweten.
Maar immer als een mens bereid zal zijn,
om voor de vrijheid ongenoemd te strijden,
zal door zijn dood die vrijheid zeker zijn,
voor ieder mens in alle tijden.

KEES BAUER.
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PARACHUTISTEN

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

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

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

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

Moesten we er vast heen of zouden we nog
even afwachten? Stil zaten we in spanning
rond de tafel. Langzaam bedaarde het schieten, om kwart over twaalf was alles rustig
en vredig en om half één gingen we, vol gissingen wat er toch gebeurd was, naar bed.
De volgende morgen kwam de ontknoping.
De mensen hadden lachende gezichten. Nu
alles voorbij was konden ze ook heus lachen,
't Was ook zó mooi geweest.
Het vliegtuig was gierend overgekomen, er
was een lichtflits geweest en toen was er
suizend iets naar beneden gekomen. Een
hele zwerm parachutisten.
Op houten sleedjes waren ze uit 't toestel
gegleden. Hun witte parachuten plooiden
open. Niemand zag het in het donker.
Niemand zag ook dat 't slappe kereltjes waren
van jute, gevuld met zwaar grindzand. Op
hun rug droegen ze een houten kistje. En in
dat kistje zaten zes slagpatronen. Daar
kwamen ze aanzweven. Hun slappe benen
wiebelden zacht in de nachtwind. Onder hen
lag de slapende Smoorhoek.
Bots, daar stootten ze tegen de grond. De
veiligheidspal spatte los en daar begon
het
Pats
pats...... pats
Onwetend van de consternatie rond hen,
lagen ze daar in een greppel, midden in een
moestuin
en met technische regelmaat
klapten de patronen hun knal door de stilte.
Maar de mensen rondom!
Ze schrokken op uit hun slaap, ze luisterden
scherp
Pats
pats.
Er werd geschoten! Vlak bij.
Roets
vlug van bed en weggekropen in
de kelder. Huiverend hurkten ze er bij elkaar
neer. Vreselijk, wat was dat schieten vlakbij!
Even verder, bij de kruisweg, lagen de
parachutisten ook.
Maar daar woonde een dapper man. Wie
knalden daar' zo vlakbij zijn boerderij?!
Voorzichtig sloop hij naar buiten. Ja, daar
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achter de donkere heg was iets zwarts. Zou
daar een van de bevrijders liggen? Zouden
al de vrijheidsgeruchten nu zo plots bewaarheid worden? Voorover gebukt kwam hij
naderbij. Ja, daar lag iemand. En hij voelde
zich dadelijk solidair met die nachtelijke
strijder. Nog verder boog hij zich voorover
en in onvervalst Fries klonk het:
„Als je een Engelsman bent, mag je wel
binnenkomen! "Maar de Engelsman zweeg
in alle
talen
óók in 't Fries. Nee, toch niet, et
kwam antwoord.
Pats!!
Nu deinsde onze onverschrokken vriend toch
terug. En in de veiligheid van de schaarsverlichte kamer wachtte hij het eind van de
strijd.
Het geknal verstilde. En weer ving hij zijn
speurtocht aan.
En toen kwam de ontdekking!
Een kereltje van „zakkengoed!" Een verschroeid en uit elkaar geslagen houten kistje
op de rug. Daar lag er nog al een.
Mee naar binnen. Bij 't schuchter kaarslichtje werd de vreemdsoortige buit bekeken.
Vrouw en kinderen drongen er om heen.
Wie heeft nu toch ooit zo iets vreemds beleefd.
Maar o wee!
Die ene pal stond nog op veilig. Een ongemerkt stootje tegen de tafel en
wat sist
daar
Pats!!
Een blauwe kruitlucht wolkte op. Daar
vluchtten de verschrikte toeschouwers. Eenzaam lag de slappe schutter op de tafel. En
plichtsgetrouw knalden alle patronen met
een keiharde klap af.
Tóén pas daagden de gevluchten weer op.
Wat een consternatie.
't Is te begrijpen dat er de volgende dag
lachende gezichten waren. Mensen, die 't
weten konden zeiden dat 't een afleidingsmanoeuvre was geweest.
Deze pseudoschutters zouden de Duitsers
moeten afleiden, dan zouden de échte
parachutisten ongemerkt neerkomen. De
vliegenier zou zich echter in de plaats van
neerwerpen vergist hebben.
Nu een afleidingsmanoeuvre is het is elk
geval geweest, 't Heeft verscheiden mensen
heel wat afleiding bezorgd. Ja, in de oorlog
gebeuren er vreemde dingen.
Nu ligt de slappe parachutist weer in de
schoongemaakte zolderhoek.
Ik wil 'm toch bewaren.
En de herinnering bewaar ik ook.
J. W. DE VRIES.
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TOCH MOEST HET ZO NIET!
J_J et hoofdartikel in ons nummer van
J~l 29 April „Moet dat nu zo?", heeft
ons heel wat reacties bezorgd. Velen
verklaarden ons, dat het hun uit het
hart gegrepen was. Doch ook de critiek werd ons niet bespaard. „Trouw"
wijdde er een hoofdartikel aan en
elders in dit nummer vindt men een
schrijven van onze medewerker K.
Norel, waarin deze zegt het te betreuren, dat dit artikel — en nog wel
als hoofdartikel — werd opgenomen.
Dit noopt ons tot een weerwoord, want
zowel uit het hoofdartikel van „Trouw"
als uit het stuk van Norel blijkt, dat
hier misverstanden de zaak vertroebelen.

Laat ons allereerst vaststellert, dat wij
niet minder dan „Trouw" en de
heer Norel veroordelen hetgeen zich
in een aantal gevallen kort na de
bevrijding in de kampen heeft afgespeeld.
En wie meent, dat wij zulks in ons vorig
artikel niet deden heeft niet goed gelezen.
Ons bezwaar ging tegen de wijze, waarop
hierover geschreven werd. Wij protesteerden tegen de eenzijdigheid, waarvan deze
hele publicatie blijk gaf. Niet accoord konden wij gaan met de naar onze mening
wankele basis, waarop dit hele betoog gebaseerd was. Wij trekken het niet in twijfel,
dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn,
maar achten toch thans het onderzoek nog
niet in een stadium te zijn, dat verantwoord
schrijven hierover mogelijk is.
De heer Norel schrijft ons, dat het een
eer voor „De Zwerver" geweest zou zijn,
als zij als eerste met deemoed de zonden
van haar eigen leden bekend had gemaakt.
En daaraan had „een woord van verklaring"
mogen worden toegevoegd. Welnu, wij zullen niet schromen met deemoed eigen zonden
te belijden. Maar ik durf met een gerust
hart verklaren, dat ik geen mensen ken, die
illegaal gewerkt hebben en later bij de kampbewaking werkzaam waren, die zich aan
deze zonden hebben schuldig gemaakt.
Nochtans neem ik aan, dat er mensonterende
dingen gebeurd zijn, doch zolang het onderzoek daarnaar gaande is, ben ik niet in staat
de omvang daarvan te bepalen en de mate
van schuld der bewaking vast te stellen. Dat
ons artikel negatief was kon moeilijk anders,
daar het een reactie was op een artikel, dat
subjectief was. Wij gaven het „woord van
verklaring", dat in „Trouw" ontbrak.
„Trouw" schrijft in zijn weerwoord o.m.:
„Natuurlijk hebben er in de Nederlandse
kampen niet die massale moord-orgiën ge-

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

En nu de vraag of dan op dit ogenblik de
vraag naar de misstanden in de Nederlandse kampen rijp is voor behandeling in
de pers.
Wij menen van niet.
Er zijn in verschillende bladen ook gruwelijke verhalen verschenen over dingen, die
zich in Indonesië zouden hebben afgespeeld.
„Trouw" heeft daaraan niet meegedaan. Het
publiceerde zelfs, toen het over het platbranden van kampongs ging, een artikel,
waarin het betoogde, dat men over deze
dingen niet kan oordelen zonder de volledige
feiten te kennen. Terecht. Maar het gaf
daarmede tevens aan, dat elk geval op zichzelf bezien moet worden. Dat men rekening
moet houden met de omstandigheden. En
daar maakt men ons nu een verwijt van. Wat
Indië betreft, vertrouwde „Trouw" op het
onderzoek van de bevoegde instanties. Bepaalde beschuldigingen behoorden niet in de"
pers, doch bij die instanties. Nogmaals terecht. En tenslotte wilde men onze jongens
niet in de rug aanvallen door het publiceren
van incidentele gevallen, die een smet op
heel ons leger zouden werpen; een blaam,
die in z'n algemeenheid zeker niet verdiend
zou zijn.
Toen er destijds veel critiek geoefend werd
op het beleid der Londense Regering, werd
vastgesteld, dat dit een zaak was, die door
de Parlementaire Enquête-commissie zou
worden bezien. En een oordeel schortte men
op, in afwachting van dit rapport.
Maar wat zien wij nu gebeuren in de zaak
van misstanden in de Nederlandse kampen
kort na de bevrijding? Een politiek delinquent brengt een rapport uit, dat blijkbaar
bestemd is voor de Parlementaire Enquêtecommissie en doet daarvan ook een exemplaar aan de pers toekomen. De pers gaat
op onderzoek uit en vindt meerdere rapporten in gelijke geest — van meer dan één
betrouwbare zijde — en gaat deze dingen
onmiddellijk openbaar maken, ongeacht het
feit, dat de Kamer reeds inlichtingen over
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e wereld heeft opgelucht adem gehaald, toen de Russen de blokkade van Berlijn ophieven.
^ Dat is dan toch eindelijk weer eens een lichtpunt en men moet wel een zuurpruim zijn,
als men daar nu ook nog iets bedenkelijks achter weet te vinden.
Dat zijn wij ook niet van plan. maar wij willen wel die mensen waarschuwen, wier opluchting
voortkomt uit de ontkenning en miskenning van feiten rondom deze gebeurtenis, die direct voor
de hand liggen
Wie met deze gebeurtenis zijn sombere voorgevoelens wegveegt en nu doet, alsof alles met
Berlijn in 't reine gekomen is, of minstens alsof we nu op de goede weg zijn, die zal straks tot
zijn schade en schande bemerken, dat hij in een valse gerustheid leefde; en tot ons aller schade,
want ieder, die zich in slaap laat wiegen door het lied van Berlijn, is een uitgeschakelde soldaat aan het front der vrijheid, is een winstpunt voor de communisten. Want voor deze communisten is met Berlijn nog niets in 't reine; zij vallen daarbij in 't geheel niet in slaap; integendeel, de weg en, het doel zijn voor hen hetzelfde gebleven; de weg is en blijft de
ondermijning en afbraak van iedere vrije, iedere niet communistische samenleving; het doel is
de vestiging van de communistische wereldmacht. Wie dat uit het oog verliest, legt zich te
slapen op een vulkaan.
Berlijn dóet ons opgelucht ademhalen. Zeker. Maar niet meer dan dit woord zegt: even respijt
om op adem te komen, om ons sterk te maken voor de volgende fase van de strijd.

D

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

TOCH MOEST HET ZO NIET !
Ver»o g hoofaartikti)
deze zaak aan de Minister van Justitie gevraagd had en zijn antwoord elk ogenblik
kon afkomen. En hoe publiceert men deze
dingen? Zonder enig begrip te tonen voor de
omstandigheden waaronder dit alles voorviel.
Zonder zich te realiseren, dat de massa de
illegaliteit als geheel voor het gebeurde aansprakelijk zal stellen. Zonder zich te realiseren, dat zij voedsel geeft aan, wat de
Minister noemt „ongewenste mythe-vorming
bij de politieke delinquenten". Heeft men
daarmede het eigen leger niet in de rug
aangevallen? Was er hier geen aanleiding
zijn oordeel op te schorten tot hoor en wederhoor was toegepast en bevoegde instanties
rapport uitbrachten?
Om deze dingen gaat het. Niet om de
vraag of „De Zwerver" misstanden vergoelijkt. Want dat doen wij niet. Ook niet
om de vraag of „De Zwerver" dan niet meer
strijdt tegen datgene in eigen kring, wat niet
anders is dan heidens-Duits. Want dat doen
wij wel.
Als er zonden en gebreken te belijden zijn
hopen wij, dat God er ons de kracht toe
geeft. Maar dat doet men toch niet bij elke
klacht, die er terecht of ten onrechte tegen
ons ingebracht wordt. Gaat het om persoonlijke zonden of schuld, dan wil ik met Norel
wel erkennen, dat wij niet beter waren dan
de Bijbclheiligen. En wij willen ook wel met
schaamte en berouw erkennen, dat we na

de bevrijding te veel door andere zaken in
beslag genomen werden om veel aandacht te
schenken aan de wijze, waarop de kampen
beheerd werden. De meesten voelden niet
veel voor de bewaking en streefden andere
doelen na. En daarbij sluit ik mezelf niet uit.
In deze wereld ligt in elke situatie bij iedere
mens een zekere schuld. Maar dat is hier
toch niet in het geding?
Aan een collectieve schuldbelijdenis tegenover de politieke delinquenten zijn we nog
niet toe. Evenmin als we in de bezettingstijd
tegenover de Duitsers daaraan toe kwamen.
En toch zijn er ook tegenover Duitsers wel
dingen gebeurd, die niet door de beugel ikonden. Moeten wij schuld belijden tegenover de
Duitsers, omdat wij niet voorkomen hebben,
dat hun vrouwen en kinderen stierven bij
bombardementen? En aan de Japanners omdat onze verbondenen het vreselijke wapen
van de atoombom hanteerden? En aan Soekarno en de zijnen omdat er Nederlandse
soldaten zijn geweest, die zich misdroegen?
Als dat zo is, dan kan de heer Norel zijn
pen elke dag weer alleen nog maar gebruiken voor het doen van schuldbekentenissen.
Een schuldbelijdenis tegenover de mensen
kan men maar niet op elk willekeurig moment
afleggen. Dat hangt van de grootte van die
schuld af en van de vraag of de ander in een
gemoedstoestand verkeert, die dit rechtvaardi
9tAD.

WER|§DI
MODDER.
„De Waarheid" heeft met diepe verontwaardiging
kennis genomen van de mededeling der Commissie
Nationale Herdenking 1940—1945, dat zij voortaan nog slechts Commissie Nationale Herdenking heet, en dat met ingang van dit jaar niet
alleen de in de strijd tegen het fascisme omgekomen militairen, zeelieden en illegale werkers
herdacht zullen worden, maar ook de militairen,
die na de oorlog in Indonesië gevallen zijn. „Met
diepe verontwaardiging:", want deze naamsverandering — aldus „De Waarheid" — Is er de uitdrukking van, dat de koloniale reactie zich meester wil maken van de vrijheidsstrijd van het Nederlandse volk tegen zijn bezetters en de strijd
voor de vrijheid wil koppelen aan de onderdrukkingsoorlog tegeh 70 millioen mensen in de voormalige Nederlandse koloniën. Het blad protesteert met klem tegen de „ongelooflijke belediging" om de nagedachtenis van hen, die hun leven
gaven in het verzet tegen de Duitsers te „besmeuren met hun koloniale modder".
— Kan men de nagedachtenis der in Indonesië
gesneuvelde militairen groter belediging aan doen
dan door haar aldus te besmeuren?

A

ITALIë.
Onder het motto „De oorlog verandert de mensen
niet. Hij brengt hen terng tot het oerdoel. Oorlog is de natuurlijke levenstrant van de man"
schrijft het Italiaanse blad „Arditi d'Italia" onder
meer:
„Er zijn vier stille jaren voorbijgegaan, zonder
Italië — jaren, waarin Italië ontbrak in elke
sfeer, economisch, sociaal en politiek — en thans
heeft het uur geslagen om „Genoeg" te roepen.
Die kreet komt uit een geheime ondergrondse
beweging, waar eindelijk een massa bijeen is, die
tot alles bereid is om de overwinning te verzekeren". —
„In later tijden zullen de mensen elkaar vertellen, hoe een Angelsaksisch beest bom-taprjten legde op Italiaanse steden, en hoe de god van ons
land de weinige overlevenden wapende en kleedde, die het beest gedwongen hebben Italië met
rust te laten. De verraders verrieden Italië niet
voor een ideaal of om het fascisme te vernietigen,
maar voor smerig Engels geld
Het uur is
nabij
Niemand kan de hand der gerechtigheid
stuiten
de mensen, die wij heel ons leven
moeten haten, zijn de zuiveraars, die eens zullen moeten boeten."
— Zelfs de strijd der wilde dieren wordt gestreden om het herstel van een toestand van evenwicht, harmonie en vrede. Wie de oorlog als de
natuurlijke levenstrant beschouwt, beledigt daarmede niet alleen de mens, maar zelfs het dier.
Want ook de roofdieren zijn edele schepselen
Gods, die hun aard niet verloochenen, maar enkel
strijden ter bereiking van een toestand van rust.

RECHTSSTAAT.
PLYMOUTH, 24 April. Voor de derde maal in
drie dagen heeft de pojitie Harry Pollitt, de secretaris der Britse coirtmunistische partij, in bescherming moeten nemen. Heden, Zondag, sprak
hij, voor een huis staande, een menigte toe. Zijn
stem ging echter na vijf minuten in het rumoer
onder, toen hij over de incidenten met de Britse
marineschepen op de Jangtse wilde spreken. Zeelieden en anderen wierpen stoelen en stenen naar
Pollitt en de politie moest hem in het huis in
veiligheid brengen. Buiten bleven ongeveer 500
mensen wachten tot hij weer te voorschijn zou
komen. Pollitt werd door een stoel getroffen.en
een zeeman wist hem te bereiken en schudde hem
door elkaar. Een gedeelte van de menigte buiten
marcheerde naar het hoofdkwartier van de communistische partij van Devon en Comwall en
wierp alle ruiten in.
— De rechtsstaat vordert inderdaad dat ook
landverraders en andere misdadigers tegen de
volkswoede in bescherming worden genomen. Hij
vordert echter evenzeer, dat de gemeenschap beschermd en de veiligheid gewaarborgd worden.
Gebeurt dat laatste niet, dan kruipt het bloed
toch ^waar het niet gaan kan.

HET GROTE ZWIJGEN
„HERSTELT HET ONRECHT 1"
Direct bij de inval der Duitsers hebben de Nazi's, te beginnen op 10
Mei 1940, in Zuid-Limburg en
overal elders op onwettelijke en
onmenselijke wijze laten huishouden onder
de Nederlandse Staatsburgers. Hoegenaamd
geen politiebescherming was aanwezig tegen
het optreden van de Nazi's, hun trawanten
en andere duistere machten. Integendeel,
maatschappelijk hooggeplaatste personen uit
allerlei standen stonden toen lachend toe te
kijken met over hun borst gekruiste armen
of -applaudiseerden bij de arrestaties, mishandelingen en opsluitingen, welke de
slachtoffers van de Duitse regeringsproducten ondergingen. Diezelfde Duitse verordeningen hebben sedertdien jarenlang Nederland geregeerd en de geest van millioenen
Nederlanders aangetast. Deze millioenen
kunnen noch zullen vergeten wat de rechtsovertuiging en goede zeden van de Nederlander is aangedaan.
Rechtvaardigheid en Recht eisen, dat herstel geschiedt aan allen, die onrechtmatig
zijn getroffen en dat een veroordeling wordt
uitgesproken over hen, die verantwoordelijk
zijn voor het aan zoveel millioenen Nederlanders aangedane onrecht.
Deze eis, die ik in de bezettingsjaren herhaaldelijk in de illegale pers heb uitgesproken en gemotiveerd, moet thans nog in het
openbaar herhaald worden zolang niet alle
schuldigen zijn opgespoord en veroordeeld
en zolang als barmhartigheid wordt voorgesteld wat herstel van recht is.
De Duitse verordeningen hebben de misdrijven tegenover de duizenden gefusilleerde en doodgeranselde goede Nederlanders
mogelijk gemaakt en uitgelokt.
Waarom zwijgt een professor juist hierover?
Uit angst of schaamtegevoel?
Gelukkig heeft de Nederlandse regering een
krachtig Tribunaal en Bijzonder Gerechtshof
benoem"d met door een Koninklijk Besluit
geregelde buitengewoon grote bevoegdheden, zodat de schuldigen kunnen worden
opgespoord en anderen kunnen worden verplicht onder ede te getuigen, waardoor
weerzinwekkende waarheden, in een voor
de meesten ongekende omvang, te voorschijn komen. Publicatie daarvan heeft
^ Nederland de gelegenheid gegeven a^ te
rekenen met die misdadigers, welke verantwoordelijk zijn geweest. Moreel medeschuldig zijn zij, die in de oorlogsjaren bij alles
lijdelijk hebben toegezien en alleen aan hun
eigen ,,ik" dachten. Moreel schuldig is ook
die jurist, die het waagde in de bezettingstijd de hulp in te roepen van een Duits
advocaat, toen een cliënt van die jurist gevaar liep veroordeeld te worden door een
Nederlandse instantie, in verband met een
door deze cliënt gedreven zwarte handel
waarbij de goederen tevens aan de Duitsers
werden geleverd.
In de bezettingsjaren heb ik illegale protestbijeenkomsten belegd, doch het was niet
steeds mogelijk tot krachtig ingrijpen te
komen.
Er waren te veel S.D.-ers, N.S.B.-ers, provocateurs, collaborateurs, profiteurs en zovele anderen die te egoïstisch dachten;
steeds bleef het onrecht voorttieren.
De feiten waren sedert jaren bekend. Ook
de zo juist genoemde groepen van personen
waren hiervan op de hoogte. Stelselmatig
heeft de bezetter de publicatie der wreedheden trachtten te verhinderen. Tegen de
schuldigen werd niet opgetreden. Degenen,
die rechtstreeks of zijdelings bij de gruwelen
betrokken zijn geweest, welke zich in alle

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

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

naar de bestraffing is een practische aangelegenheid.
Nooit zal de Hoogheid van het Recht in
Nederland hersteld worden, zolang de burger weet, dat noch rechter, noch overheid
tot de veroordeling zijn overgegaan van alle
N.S.B.-ers, provocateurs, collaborateurs en
alle overige schuldigen.
„COMMISSIE VAN ONDERZOEK".
De Duitse bezetter heeft voor de onwettige
verordeningen, regelende de politieke gevangenen een beroep gedaan op de nazi-overtuiging en die van haar trawanten, welke
zou eisen, dat honderdduizenden Joden en
strijders voor recht en vrijheid zouden gestraft worden in strijd met het Volkeren- en
Oorlogsrecht. Die zogenaamde overtuiging
was een conglomeraat van hartstochten der
laagste soort, een beroep op het plebs waarvan Pythagoras zeide: „Ontwijk de menigte,
de olifant verlaat de weg, indien hij een
kudde varkens ziet naderen". Die zogenaamde nazi-overtuiging, uitingen ener
plebswoede, heeft zich geuit in vrijheidsberoving, mishandeling, moord, doodslag en
verkrachting van de besten onzer vaderlanders. Diefstal en roof, omkoping, valse
aangiften en andere misdrijven, die ons
Wetboek van Strafrecht wel kende, werden
toegestaan, omdat dit de bezetter ten goede
kwam.
Het gezelschap, waarop de N.S.B.-ers, provocateurs, collaborateurs en overige schuldigen zich beriepen, was niet een uitverkoren
schaar.
De voortschrijdende tijd zal het toen heersende onrecht niet doen vervagen, de gepleegde schendingen niet met de mantel
der vergetelheid bedekken.
Steeds scherper komt de voor rfftht voelende juristen en ook het goed denkende
deel der overige bevolking in de geest, dat
Nederland bij de inval der Duitsers in handen is gevallen van boze machten, die de
vrijheden der burgers met de laarzen hebben vertrapt en een onmetelijke ellende over
millioenen hebben gebracht. Het rechtsgevoel van de Nederlander zal daarvoor
rekenschap eisen, te meer omdat het slechte
voorgaan van de N.S.B.-ers, provocateurs,
collaborateurs en overige schuldigen zoveel
zedelijk kwaad heeft gesticht.
Allen die thans fel strijden tegen de rechtspleging, uitgevoerd door P.R.A. (C.) of de
Fiscale Recherche verdienen zelve dat hun
een gelijk lot als de schuldigen overkomt; ik
wens hun dat niet toe; wellicht, neen zeer
zeker, hoe paradoxaal dit ook moge klinken,
zou het ten goede komen aan het algemeen
welzijn, daar het herstel van de rechtsstaat
zou worden bespoedigd.
Een Bijzonder Gerechtshof en een Tribunaal
zijn in staat gesteld de waarheid omtrent in
de oorlog gepleegde gruwelen op te sporen,
irtstanties derhalve die inderdaad de opdracht en de macht hebben gekregen de
waarheid aan de dag te brengen. Indien de
regering geen voorzitter had geweten, die
daartoe in staat was, dan was ik wel bereid
geweest er haar een aan de hand te doen.
M. N.
fingezonden Mededeling)
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EEN HISTORISCH VERHAAL
TTier jaar geleden, op de vijftiende September 1944. werd de illegaliteit in
y Utrecht opgeschrikt door het bericht, dat het hoofdkwartier van de O.D. door
Duitsers was overvallen, 't Bleek later niet het hoofdkwartier van de O.D. geweest
te zijn en velen schrokken ook pas, toen het gevaar al weer voorbij was. Maar
wanneer de slag, die de heren op het punt stonden te slaan, geslagen was, — en
zij hadden er hun hand maar voor toe te knijpen — dan zou er van illegaal werkend Utrecht niet veel meer overgebleven zijn. Want de namen van 2400 onderduikers stonden op de lijsten, die de landwacht reeds triomphantelijk in een tas
geborgen had, mét een opgave van de belangrijke illegale knooppunten en een paar
plannetjes voor na de oorlog.
Wanneer de heren met het groene jasje en de zwarte broek wat minder in de wolken geweest waren over hun eigen voortreffelijkheid, dan
dan was er een zware
dag geweest voor Utrecht. Maar ze waren in de wolken. En daarom gaven ze alles
— óók hun arrestant — maar aan een paar KP.-ers. Op verzoek. Of liever
auf Befehl I
'
Maar het kostte de KP. zeven minuten van uiterste spanning, minuten, die als
jaren zo zwaar wogen.
■^

Een onzer K'Pers schreef — op verzoek van het Nieuw Utrechts Dagblad — enige tijd geleden een verhaal
over een overval van de Utrechtse KP.
Dit tot in de kleinste bijzonderheden
historische verhaal werd voor ons blad
door de schrijver op verschillende punten gewijzigd en uitgebreid, en met de
welwillende toestemming van bovengenoemd blad biedt de redactie van De
Zwerver thans haar lezers dè beschrijving van deze overval aan.

Heb je posten uitgezet?"
„Ja. Aan de overkant, in de school. Ze
zullen direct rapporteren als er wat aan de
hand is."
„Hoeveel man zit er?"
„Vijf. Landwachters. En dan die ene, die niet
meer uit de voeten kon. Arme kerel."
„Cor! Telefoon!"
Cor rende weg. Kwam twee minuten later
terug. Hij was lijkbleek.
„Verrek", zei hij. Hij gebruikte niet vaak
krachttermen. Maar nu herhaalde hij dat
woord en hij veegde met z'n mouw over zijn
gezicht.
„Hoe staat 't er mee, Cor?"
Hij keek me aan. „'t Is erger dan ik dacht,
Ben. Lijsten met namen en adressen."
„Hoeveel?"
„Tussen de twee en de vier en twintig honderd, 't Is wel verkeken. Maar we moeten
er op af."
Er op af. Zonder plan? Zonder hoop?
Het leek me een dwaze onderneming.
Maar de tijd drong. Er moest een tegenzet
komen voor de boel daar weg was. Als de
paperassen er tenminste op dit moment nog
waren. Want er was een ruime tijd verlopen tussen de „overval" van de Duitse
officieren op het huis aan de Kanaalweg en
het betrekken van de uitkijkpost aan de
overzijde door onze mannen. Een ruime tijd,
die op het conto stond van tegenstrijdige berichten. Wat er in die tijd was voorgeval-

len kon niemand weten. Maar het ergste
kon reeds gebeurd zijn.
We bespraken de situatie en ik boog me
over het krabbeltje dat Cor maakte met een
potlood. De vier knokploegen die in de stad
Utrecht waren samengetrokken, waren hier
present, in de garage van Van Loon, die
diende voor contactpunt en wapenbergplaats. Voor de meesten waren de gezichten nieuw — een dergelijke vergadering was
er nog niet geweest. De leden van deze
vier ploegen, bijna allen jonge kerels, voelden meer dan zij precies wisten, wat er op
het spel stond en zij deden hun best om de
anderen niet te laten merken wat er in hen
omging. Zij wachtten op hun orders en voor
hen stond één ding slechts vast: dat zij die
zouden uitvoeren, hoe zij ook mochten
luiden.
Het krabbeltje bracht wel een verduidelijking van de situatie, maar weinig perspectief. De aardewerkfabriek waar de overval had plaats gevonden, toen enige illegale
werkers daar vergaderden, lag met de voorzijde naar de kant van het kanaal naar Jutphaas, met de achterzijde naar een volkomen
open terrein, zodat de mogelijkheid om, van
welke kant ook, ongezien te naderen, gelijk

nul was. Aan de overkant van het water
zaten volgens onze inlichtingen een paar
mitrailleurposten van de Duitsers. Eveneens
was er een Duitse bezetting in de Jongeriusfabrieken die niet ver daarvandaan lagen
en ook de andere kant van het gebouw werd
bestreken door Duitse wapenen. In het
woonhuis van de fabriek zelf zouden we te
maken krijgen met vijf landwachters — op
z'n minst, want de mogelijkheid was groot,
dat er reeds een paar mannetjes van de
S.D. zaten te wachten op een kennismaking
met mensen van onze soort. Bovendien liepen we de kans, voor niets te komen. De
registers konden reeds weggevoerd zijn.
Daar stond tegenover — wel, daar stond
het einde van alles wat in Utrecht illegaal
was, tegenover.
„Doen?" zei Cor. Het klonk niet als een
vraag, maar als een conclusie.
„Doen" bevestigde ik.
Het aanvalsplan werd niet buitengewoon
gecompliceerd. Ook Henk was er voor,
om het eerst met list te proberen. Geweld
zou hier tot het laatste moeten worden uitgesteld, want een schot kon naar menselijke
berekening alleen een bloedbad inluiden. We
behoefden elkander niet te vertellen, dat de
kans, dat er niet geschoten zou behoeven te
worden, eigenlijk uitgesloten was. Maar dan
toch, om binnen te komen, was de list nummer één.
Cor bekeek de namaak-Duitse papieren, die
ik hem liet zien: van Henk, een sinds jaar
en dag ongeldige S.D.-legitimatie, van mij
een* wit papiertje met duistere strekking,
waaruit blijken kon dat ik tot een zekere
O.K.H, behoorde. Er lag een aarzeling in
zijn houding toen hij ze ons teruggaf en ik
las van zijn lippen de woorden: ik ga mee.
„Jij blijft hier, Cor," zei ik. Ik wilde er aan
toevoegen: „Er moet toch iemand zijn om
te zien wat hij van de brokken straks bijelkaar kan vegen", maar ik slikte die woor-

Ik boog mij over het krabbeltje dat Cor maakte met een potlood.
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van de vergadering van de INTERPROVINCIALE RAAD
van de GOIWN., gehouden op 19 Maart 1949 te Utrecht
f\ p deze vergadering waren aanwezig 15 per^-^ sonen, waaronder de afgevaardigden van de
provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Drente en Friesland, de afgevaardigde van
de efd. Vlaardlfcgen en voorts de heer R. G. van
der Haar voor „De Zwerver" en de heer K. L. de
Vries voor de Stichting 1940—1945.
Voornaamste punten van behandeling:
„DE ZWERVER",
De door de GOIWN. aangewezen Commissie van
drie had overleg gepleegd met vertegenwoordigers
van de LO-LKP. De Commissie stelt voor het reeds
bekend gemaakte plan, volgens hetwelk het laatste
nummer van „De Zwerver" met Kerstmis 1949 zal
verschijnen, goed te keuren. Na ampele bespreking,
waarbij nog verschillende suggesties om het blad
langer te handhaven onder de ogen worden gezien,
ziet de Raad zich — hoezeer ook de opheffing van
ons orgaan betreurend — op zakelijke gronden genoodzaakt dit plan te aanvaarden.
Pe Interprovinciale Raad hoopt en vertrouwt, dat
alle leden van de GOIWN. die tot nu toe „De Zwerver" hebben gelezen, het blad tot het einde getrouw
zullen blijven,
FINANCIëN.
De begroting voor het eerste halfjaar 1949 is kloppend en wordt aanvaard. Voor de tweede helft zullen bezuinigingen moeten worden gevonden, die door
het Dagelijks Bestuur onder de ogen zullen worden
gezien en uitgewerkt. Een kascommissle wordt aangewezen voor het controleren van de boeken.
NATIONALE VERTROUWENSRAAD.
Van Mr. H. B. S. Holla is bericht ontvangen dat hij
zich wegens drukke werkzaamheden gedwongen
ziet, het voorzitterschap neer te leggen. Met dankzegging voor de bewezen diensten wordt het voorstel van Mr. Holla aanvaard. Na enige bespreking
wordt Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve tot voorzitten benoemd. Deze neemt de benoeming aan.
^■^^^**MMN^^^

den in en vroeg hem om twee van zijn beste
mannen voor ons. Ze werden aan ons voorgesteld: Jo, als chauffeur. Leen, die potsierlijk-krijgshaftig probeerde te doen in het
Landwachterspakje waarin hij voor ons de
slaafse lakei zou spelen. De stengun die op
zijn buik bengelde leek een beetje tegen te
stribbelen bij deze voorstelling.
Cor sprak de anderen toe, terwijl wij met
z'n vieren overlegden. Alles werd op één
kaart gezet. Ongeveer vijf en twintig man
zwermden eerst uit om langs verschillende
richtingen op de fiets zich naar de Kanaalweg te begeven. Daar zouden zij verspreid
blijven totdat de auto, waarin wij met ons
vieren, arriveerde. Daarop moesten „de
troepen" zich samen trekken om direct wanneer een schot klonk of gevaar van buiten
af dreigde, in te kunnen grijpen. Veel meer
viel er niet te bespreken.
Die twintig minuten wachten in de garage,
voor we er met de wagen van door konden,
werden de zwaarste minuten van dit karweitje. Daar waren we het later alle vier over
eens
Het was een opluchting toen eindelijk de
motor startte en de deuren van de garage
openzwaaiden. We waren er binnen de vijf
minuten. Ik had een droge keel en een zeer
koud gevoel in de hartstreek. .
(Wordt vervolgd).

KONINKLIJKE GOEDKEURING.
De door het Ministerie van Justitie gemaakte open aanmerkingen op de statuten van de GOIWN.
worden besproken en accoord bevonden, nadat besloten is het juridisch advies van de heren Mr. H. B.
S. Holla en Drs. A. Raaijmaakers op te volgen. Er
zal gestreefd worden naar spoedige afwerking van
deze kwestie.
STICHTING 1940—1945.
Er wordt een commissie aangewezen die een voorlopig voorstel van de heer Voorhoeve, dat tot doel
heeft een diepgaande vereenvoudiging van de organisatie van de Stichting te bereiken, zal bestuderen
en uitwerken.
De heer de Vries geeft aan de hand van het jaarverslag over 1948 antwoord op vele aan hem gestelde vragen, welke betrekking hebben op de organisatie, werkwijze, kosten, propaganda en geldmiddelen van de Stichting. De vragen worden bevredigend beantwoord en het blijkt, dat contact met de
Stichting in vele gevallen verhelderend kan werken.
STEUN WETTIG GEZAG,
De meningen over deze instelling lopen nogal uiteen
en geven aanleiding tot een diepgaande discussie,
waaruit duidelijk naar voren treedt, dat enkele leden er niet veel voor voelen daaraan hun krachten
te geven en een afwachtende houding wensen te blijven aannemen. Anderen zijn van oordeel — en deze
categorie heeft de meerderheid — dat de leden van
de GOIWN. de plicht hebben hieraan mede te werken en er naar moeten streven in de provinciale en
plaatselijke comité's zitting te hebben.
Na rijp beraad komt de vergadering tot formulering
van de volgende conclusie:
Teleurstelling over de gang van zaken na de bevrijding en verschil van politiek inzicht mogen ons niet
weerhouden om aan het wettig gezag actieve steun
te verlenen. Hoewel voor de GOIWN. als organisatie
op dit terrein geen directe taak ligt, worden de leden van de GOIWN. opgewekt het Nationaal Instituut S.W.G. daadwerkelijk te steunen. Provinciaal
en plaatselijk moet naar vertegenwoordiging in de
organen van het Instituut worden gestreefd, onder
voorwaarde dat men zich voorneemt in deze organen ook werkelijk positieve arbeid te verrichten.
*> Door een misverstand kan dit verslag eerst nu
geplaatst worden.

MOET DAT NU Zó. AD?
Het spijt mij dat de redactie van „De
Zwerver" het artikel van Ad, waarin
deze protesteert tegen de publicatie van
ongerechtigheden, voorgekomen in de kam'
pen voor politieke delinquenten, geplaatst
heeft, en nog meer dat zij het als hoofd'
artikel heeft geplaatst.
Want als één blad tegen zulke publicaties
protesteren moest, dan juist „De Zwerver*'
niet.
Waartegen is onze strijd gegaan in de jaren
1940~1945?
Tegen onrecht, tegen willekeur, tegen mis'
bruik van gezag!
Daartegen vochten wij met al de middelen,
die wij hadden, legale en illegale. Daarvoor
zijn onze vrienden bij honderden gevallen.
En als nu van de onzen na de bevrijding in
het verschrikkelijk kwaad gevallen zijn, dat
wij te vuur en te zwaard bestreden, dan past
ons geen verheimelijking daarvan. Integendeel.
Het zou de eer van „De Zwerver" zijn ge'
weest als z<j als eerste blad de zonden van
haar eigen leden had bekend gemaakt, met
deemoed.
Daar had een woord van verklaring aan
mogen worden toegevoegd. De zenuwen van
velen onzer illegale vechters waren kapot na
vijf jaar vechten. Er werd wraak gedaan
voor nog veel gruwelijker onrecht, gepleegd
aan eigen makkers. Het grootste part van
de wreedheden komt wellicht voor rekening
van „Meikevers" en „Septemberartisten".
Maar verontschuldiging is dit alles nauwe'
lijks. Wij zijn gevallen in het kwaad, dat wij
op leven en dood bestreden: machtsmisbruik,
willekeur, onrecht. Dat is het verschrikkelijke.
En inplaats van dit te bemantelen of te vet'
doezelen, moesten wij een voorbeeld nemen
aan, de Bijbel, die van Gods liefste kinderen
de zonden onbarmhartig bloot legt.
Abraham, Izak en ]acob, aartsvaders en
aartsbedriegers, David, overspeler en moor'
denaar. Petrus, verloochenaar en vervloeker
van zijn Heiland.
Het is heus niet erg dat de wereld weet dat
de mannen van het verzet niet beter waren
dan de Bijbelheiligen.
De eer van onze doden en de eer van het
verzet worden juist verhoogd wanneer wij de
moed hebben eigen zonden en gebreken te
belijden.
K. NOREL.
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Gister was het de dag van de herdenking. Velen hebben de graven van hun gevallen
familieleden of vrienden bezocht, sommigen overdag, anderen des avonds. Want niet
iedereen was overdag in de gelegenheid en ook doet men dat niet vlug, vlug in schafttijd.
Na de twee minuten stilte om 8 uur, waren nog enkele KP'ers naar de algemene begraafplaats aan het Schapedijkje te Leeuwarden gegaan. Toen zij daar kwamen, was
het tegen kwart over acht. Vele bezoekers waren nog op het kerkhof aanwezig en nog
steeds kwamen er meer.
Welk een teleurstelling, toen hun de toegang tot het kerkhof geweigerd werd. De oppasser bij de ingang vond het nu welletjes. Het had de hele dag al gelopen en het moest
nu maar eens uit zijn. Uitleg van zaken, bidden en smeken, niets hielp. Slechts enkele
dames, die met bloemen in de armen ook bij de ingang aankwamen, kregen bij de
gratie nog even de gelegenheid om gauw, gauw, haar bloemenweelde op de graven
uit te spreiden „omdat het vooraan was". De anderen bleven buiten, kregen onheuse
woorden te horen en ten slotte werden zij bedreigd met de politie.
Het was herdenking! De KP'ers, inwendig woedend, hebben in de geest van hun overleden provinciaal leider Krijn v. d. Helm, op de algemene begraafplaats begraven, gehandeld en geen scène gemaakt. Maar het was een bittere ervaring, dat de herdenking
van de grootsten van ons volk op een dergelijke wijze door gemakzuchtig gemeentepersoneel gesaboteerd wordt.
(Uit: Friésch Dadblad - 5 Mei 1949)
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DE KAARTEN KOMEN OP TAFEL
De rel tegen de bijzondere rechtspleging
is in volle gang. De publicatie van gegevens uit het rapport van Dr. v. d.
Vaart Smit vormde er de inleiding van. Het
is nu in brochurevorm verschenen met een
voorwoord van Prof. G. M. G. H. Russel,
de man die al lang vecht tegen de na-oorlogse „politieke rechtspleging". Een enkel
citaat uit het woord van Prof. Russel toont
voldoende duidelijk zijn bedoelingen:
,J1et is noodzakelijk de getroffenen geestelijk en financieel te helpen. De Staat
moet zorgen, dat over de gehele lijn het
onrecht wordt hersteld. Dit omvat de opheffing van de onschuldig of te zwaar gestraften en van al diegenen, die mishandeling hebben ondergaan, en/of wier vermogen is geroofd; bestraffing van hen die in
de na-oorlogse politieke rechtspleging zich
hebben misdragen. Een uiterst spoedige
beëindiging van de gehele bijzondere
rechtspleging, onvoorwaardelijke invrijheidsstelling van alle politieke delinquenten
met uitzondering van de eigenlijke zogenaamde
criminelen, herstel van alle
ontnomen rechten, met inbegrip van
toekomende pensioen-aanspraken en van
ingegane pensioenen, vergoeding wegens
veroorzaakte schade, zijn onafwijsbare
eisen. De zogenaamde criminele gevallen
moeten opnieuw onderzocht worden door
de grondwettelijke justitie."
Daarnaast begint men nu ook van zekere zijde
de huidige kampen voor politieke delinquenten verdacht te maken.
„De Gelderlander" (R.K.) schrecjf over het
kamp „De Slikken" in Groningen en noemde
het een strafgevangenis, een *dwangarbeidsoord, een ware hel voor de gedetineerden,
waar de gevangenen als „levende lijken"
rondwandelen.
Ook hier enkele citaten:
„Vooral de intellectuelen voelen zich daar
als in Siberië of op het Duivelseiland.
Vaak zonder medische keuring worden
mannen van zestig, zeventig jaar het wad
ingestuurd. Des morgens is het om 5 uur
opstaan. De mannen marcheren op klompen naar het wad. Op de dijk aangekomen krijgen ze lieslaarzen aan. Dan gaat
het het wad in. Tot over hun middel gaan
de mensen in de Tuigende modder en een
zekere doodsangst overvalt hen. Met de
uiterste kracht kunnen zij zich staande
houden. StSeds verder zakken ze weg in
de modder. Daar staan ze de gehele dag
in weer en wind, in ijzige kou tot 's avonds

J'
Sensationele Vliegdemonstratie

V

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

^

r

5 uur. Het brood eten ze staandebeens en
ook de rustpauzes moeten staandebeens
worden doorgebracht. En dat voor mensen van wie de meesten nooit zwaar werk
hebben gedaan en voor ouden van dagen,
die bij enige medische keuring zouden
zijn afgekeurd."
En de schrijver verhaalt dan van mensen
die met maagbloedingen, hartkwalen en
zenuwziekten uit het kamp kwamen en
van een gedetineerde die zich had verhangen.
„FeJ" (lees: onredelijk) wordt daarna
over de „bloedmars" geschreven, een
strafexcercitie om 't stuksnijden van een
deken, waarbij bewakers met stenguns en
revolvers de mensen uit een barak joegen en ze, hondsmoe als ze waren des
avonds na hun werk nog 20 km op klompen lieten tippelen. Hoe er een opstand
dreigde door algehele uitputting en hoe
een der gestraften na mishandelingen in
een rivier trachtte te springen."
De beschuldigingen, welke hier geuit werden zijn weinig minder ernstig, dan die
van Dr. v. d. Vaart Smit. Doch hier was
onmiddellijke controle mogelijk.
Het Katholieke blad „Ons Noorden" en
het P.v.d.A.-blad „Het Vrije Volk" zijn
onmiddellijk op onderzoek uitgegaan. Ze
hebben gesproken met de beide geestelijke
verzorgers, een Katholieke geestelijke en een
Gereformeerde predikant. Maar ook met de
gedetineerden zelf.
Het gehele verhaal blijkt van a tot z gelogen.
De zegsman van „De Gelderlander", Pater
Arts M.S.C., is nooit in het kamp geweest
en blijkbaar afgegaan op verhalen van lieden, die trachten de atmosfeer in dit kamp
te vertroebelen. Er zijn voor kort veroordeelden uit andere kampen in „De Slikken"
gekomen, afkomstig uit opgeheven kampen
en zij hebben getracht onrust te zaaien. Zij
hitsten de boel op, insinueerden en strooiden
praatjes rond. Het gevolg was een strafmars van 16 KM, collectief opgelegd aan een
kamer, die kankerde en de boel bevuilde.
De ergste gevallen werden overgeplaatst.
De mars is voor menigeen moeilijk geweest,
maar de opzwepende franje van uitputting *
en mishandeling is ontstaan in het brein van
enkele ophitsende elementen. Stenguns zijn
er zelfs in het kamp niet aanwezig. Er heeft
zich in dit kamp ook niemand van het leven
beroofd.
En wat het vreselijke werk betreft, de heren
werken onder dezelfde voorwaarden als de
DUW-arbeiders, in totaal 28^ uur per
week. Dat houdt verband met het getij. Het
is zelfs niet mogelijk van 's morgens vijf tot
's avonds vijf in het Wad te zijn. Van
doodsangst behoeft geen sprake te zijn. Er
kan hoogstens 7 uur per dag gewerkt worden. De werkmeester heeft menige nieuweling, die niet geschikt was, teruggestuurd.
Er zijn zelfs gedetineerden, die niet in het
Wad mogen werken, terwijl ze het toch
graag zouden willen. Er zijn wel mensen,
die trachten een dagtaak in enkele uren te
volbrengen om het verdere van de dag vrij
te hebben. Voor de cursussen over allerlei
onderwerpen bestaat grote belangstelling.
Het eten is in dit kamp uitstekend en de
maagpatiënten krijgen zelfs de gelegenheid
een uitstekend dieet te houden.
De eerste symptomen zijn er van ^en
groots-opgezette aanval op de bijzondere rechtspleging. Men zal geen middel
onbeproefd laten om de berechting en de behandeling der politieke delinquenten in discrediet te brengen.
De „ongewenste mythe-vorming onder pi-ditieke delinquenten" blijft niet langer tot de

kampen beperkt. De mensen van „de Linie"
zijn het offensief begonnen. En wij moeten
paraat zijn. Een onpartijdig onderzoek naar
onregelmatigheden, die zouden hebben
plaatsgevonden zullen wij toejuichen. Doch
men hoede zich ervoor nu hals over kop zich
te laten spannen voor een karretje, dat een
heel andere bestemming h^ft dan rhen
vermoedt. Die uiteindelijke bestemming ts:
vrijlating van alle politieke delinquenten.
En men poogt dit te bereiken door het in
discrediet brengen van alle instanties, die na
de bevrijding bij berechting en bewaking
betrokken waren.
Gelukkig wordt dit streven ook elders reeds
onderkend. In „De Volkskrant" schreef
Prof. Romme een uitstekend artikel, waarin hij erop wijst, dat de oorlogsdelinquenten reeds in meer dan één opzicht in gunstiger positie verkeren dan de gewone veroordeelden.
Prof. Romme vervolgt zijn beschouwing aldus:
„En wanneer men nu op nog veel verder
gaande maatregelen ter bevoordeling van
de oorlogsdelinquenten boven de anderen
aandringt, dan geloven wij, dat men op
meer aandringt dan gerechtvaardigd is.
Dit zou natuurlijk anders wezen, wanneer tal van misdragingen, waaraan de
oorlogsdelinquenten zich hebben schuldig
gemaakt, niet zo ernstig zouden zijn te
nemen, als tot uitdrukking komt in de hun
opgelegde straffen. Wij vermelden in dit
verband een uitlating, die wij dezer dagen aantroffen, nog wel van een hooggeleerde jurist, dat „geen ontwikkeld mens
zat durven beweren. Hat het bestaan van
de Staat, de veiligheid en het leven van
medeburgers in gevaar zijn gebracht door
sympathiserende of andere leden van de
NSB en collaborateurs en profiteurs, die
geen verraad of andere misdrijven hebben
• gepleegd en derhalve geen hulp verleend
hebben aan de vijand in de zin zoals deze
door een normaal mens als strafbaar worden aangevoeld". Een dergelijke opvatting vinden wij meer dan lichtelijk verbijsterend. Alsof het behoren tot een vijfde colonne, of het medewerken met de
vijand of onder zijn dekking profiteren
ten koste van het volk. zeker in een moderne oorlog en tegen een totalitair-ingestelde vijand, geen strafwaardige hulpverlening aan die vijand zou zijn!
Een dergelijk vrijbriefje aan al degenen,
die zich nu al opmaken om in een toekomstige oorlog zich te scharen in een vijfde
colonne of hun dekking daarachter te
zoeken, gaat naar onze mening ook met
het oog op de toekomstige veiligheid van
de Staat alle perken te buiten. Alles wat
communist is of achter het communistische schild zijn slag wil gaan slaan, kan
zich hierover bepaaldelijk verheugen.
En hier raken we aan een andere overweging, waarom wij gekant zijn tegen
een amnestie, als waarom door dr. v. d.
Vaart Smit, en op zijn voetspoor door
anderen, wordt gevraagd.
Zeker, wij kennen oorlogsdelinquenten,
voor wie hetgeen zij hebben gedaan, een
..eens en nooit weer" betekent, -ook al
hebben zij hun straf niet uitgezeten. Maar
men make zich niet de geringste illusie,
dat het gros hunner zich veel inzicht zou
hebben verworven in het innerlijk-verkeerde van hun gedragingen tijdens de
oorlog."
Ad.
(Ingezonden mededeling)
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Op Dinsdag 5 September 1944, toen de bevrijding zeer nabij was, werden in het kleine
Brabantse grensplaatsje Dorpleinzes mannen op beestachtige wijze door de SS vermoord.

Theo Stevens

Antoon v. d. Putten

Geboren 20 SepL 1923 te Budel.
Fabrieksarbeider.

Geboren 9 April 1920 te Budel.
Fabrieksarbeider.

Leo Looymans

Martin Looymans

Geboren 18 Jan. 1925 te Budel
Fabrieksarbeider.

Geboren 2 Dec. 1918 te Budel.
Fabrieksarbeider.

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

Kees Kappers
Geboren 25 Juli 1916 te Winterswijk
Douane-arflbtenaar.

$

in\oor de afgelegen ligging van
Hierdoor ondervond het vervoer van
•^-^Dorplein, het kleine plaatsje op
de SS'ers belangrijke stagnatie.
de uiterste Zuidgrens van Brabant,
Intussen waren enige NSB'ers van
waar reeds van oudsher connecties
een mislukte vlucht naar Duitsland
met het Belgische grensgebied bein Dorplein teruggekeerd. Zij werstonden, kon gedurende de bezetL
den prompt door Zandvliet, Kapting een goede verbinding met de
pers, Stevens en Van der Putten
Allen door de SS ter dood gebracht
Belgische verzetsbeweging tot stand
gearresteerd, die hen als gevangenen
op 5 Sept. 1944 te Dorplein (N.B.).
komen. De uitstekende samenwerwilden behandelen tot de geallieerking tussen sommige politiemanden zouden zijn gearriveerd. Enkele
nen en douane-ambtenaren maakte het passeren van de grens
NSB'ers waren echter ontsnapt en zij brachten verslag uit aan
mogelijk, terwijl meerdere onderduikers het eenzame Dorplein
de SS'ers, die bij de spoorlijn wachtten, tot de lijn weer zover
tot een schuilplaats hadden gekozen.
hersteld zou zijn, dat zij hun reis konden vervolgen. De SS'ers
Johan Zandvliet en Kees Kappers vormden reeds vroeg een
omsingelden Dorplein en gingen op zoek naar de gearresteerschakel tussen de in Dorplein bestaande verzetsorganisatie en
den en hun bewakers, die zich inmiddels in het riet van het z.g.
de Witte Brigade in België, terwijl zij zich voorts voornamelijk
Ringselven, een 'groot water bij Dorplein, hadden verborgen. De
bezighielden met het vervoeren van piloten, ontsnapte Franse
SS'ers dreigden het gehele dorp te zullen vernietigen, indien de
krijgsgevangenen en Joden. Theo Stevens, Antoon van der Put„terroristen" niet te voorschijn kwamen, en zij zochten ook buiten en de gebroeders Looymans maakten deel uit van een sabo- ten het dorp, doch zonder resultaat. Plotseling zag één der getageploeg, welke vanuit België opereerde. Ook assisteerden zij
vangenen kans om te roepen: „Hier zitten ze", waarop onmidbij het overbrengen van piloten enz.
dellijk een vuurgevecht volgde. De strijd was echter te ongelijk
en de vier mannen moesten zich al spoedig overgeven. Zij werOok in Dorplein heerste er op Dinsdag 5 September 1944. de
den ter plaatse, zonder enige vorm van proces, met bajonetberuchte Dolle Dinsdag, een sfeer van gespannen verwachsteken, kolfslagen en enkele schoten vermoord.
ting. In een snelle opmars hadden de geallieerden België bevrijd
De gebroeders Leo en Martin Looymans waren niet betrokken
en reeds waren in de omgeving van Breda tanks gesignaleerd.
geweest bij de arrestatie van de NSB'ers, doch bij de komst van
Toen het bericht kwam, dat een trein met 500 SS'ers Dorplein
de SS waren ook zij gevlucht naar een ander gedeelte van het
zou passeren, gingen onmiddellijk enkele mannen er op uit om te
Ringselven. Toen na de schietpartij alles rustig scheen, begaven
trachten deze trein te doen derailleren. De pogingen om de rails
zij zich weer naar het dorp, maar daar vielen zij in handen van
los te schroeven mislukten en de mannen keerden terug. Doch
enkele achtergebleven, nog patrouillerende SS'ers, die hen naar
Johan Zandvliet — wiens strijd tegen de Duitsers reeds begonde gederailleerde trein voerden.
nen was op de Grebbeberg, waar hij in de Meidagen van 1940
De volgende dag was de trein met de SS'ers vertrokken; langs
streed — ging er nogmaals op uit, nu geheel alleen, en het geluk- de spoorbaan vond men de deerlijk verminkte lijken van de gete hem de trein tot stilstand te brengen.
broeders Looymans

«2/1 zwexf, de weiML
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In ons laatste nummer t.g.v. de bevrijding, zijn enkele foto's opgenomen
over de capitulatie te Wageningen.
Deze foto's waren ons destijds door
een bevriende verzetsrelatie ter hand
gesteld.
Het blijkt nu, dat ze waren vervaardigd door het

„Op een zonnig licht kantoor is plaats voor
een pientere jongedame, als assistente van
de boekhouder. Op gezond verstand zal
meer gelet worden dan op diploma's. Ze
moet een opgewekt gezicht hebben, doch
mag niet de naam „Jansen" dragen." ,
(Adv. in de Arnhemse bladen.)
In de oorlog noemden we Hitler „mijnheer Jansen". Hij had geen gezond verstand, geen diploma's (of het zou een schildersdiploma moeten
zijn) en geen opgewekt gezicht. Ook was hij
geen jongedame, maar een hysterisch „oud
wijf" (denk maar eens aan z'n radiotoespraken
over „de kapitalistisch-plutocratisch-bolsjewistische Londense emigrantenregering", of over
de Duitse soldaat, die de plaats, waar hij eenmaal stond, nimmer zou verlaten), maar om
nu als boekhouder alle Jansens (zelfs een
pientere opgewekte boekhouders-assistente)
over één kam te scheren, nee, dat vinden we te
gortig, ook al waren we „fel-anti".
*
„Mijn gezin teld 12 personen en dit is aan
het huis niet meer te verhelpen."
(Uit een brief aan een burgemeester).
Zelfs niet door woningruil.

*

FOTO-ATELIER ACHTERBERG
te HEERLEN,
waarvan de eigenaar terecht aanmerking maakt tegen onze opname zonder
bronvermelding.
Het copyright van deze foto's berust
bij hem.
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AANGEBODEN
TE WOLFHEZE (VEL.)
I zit- en 2 slaapkamers,
str. water m. gebruik v.
keuken of met pension.
Tot 6 pers. Van 14 Mei
t/m September.
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DA- TELEF. 8863

Met de meest moderne machines REVISEREN wij op
zeer korte termijn alle motoren, met originele zuigers en
lager». SLIJPEN van KRUKASSEN enz.
RUIL-MOTOREN steeds voorradie.

er cj
Dr akker
ii cX^abilor3
(A. H. PASMAN)
Telefoon K 3400-17995
AMSTERDAMSESTRAATWEG 705

-

kettingkast monteren!
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Levering geschiedt via den erkenden groothandel
aan gevestigde rijwielhandelaren.

Toonbankrollen
in maten
30-40-50-60-70 cm.
Zwaar verchroomde
Papiersn ij apparaten
voor bovengen. maten

LITHO "ZAANLANDIA"
OFFSETDRUK
ZAANDIJK * STEENDRUK
CARTONNAGE
Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

Zijdepapier
Golfcarton

KONIKG's Papiergroothandel

FEL 32239
SINGEL 281 AMSTERDAM-C.

PERIODIEKEN EN
HANDELSORÜKWERK

UTRECHT

P. VAN TILBURG-BASTIANÈN I
:LjrB_E

WOERD -

Stationstraat 37
AMERSFOORT

REVISIEBEDRIJF
GINNEKENWEG 13

Laat op Uw rijwiel een

ALS DE HEIDE BLOEIT

Voor leden van de Vuürtoren-aerie
kost dit boek in geheel linnen band,
met omslag en tïtelplaat In 6 kleuren,
slechts f 2.45 franco huis U kunt
zich als lid opgeven in elke boekhandel en bij

broodjes

*

Af. Apperloo

Een liefdesgeschiedenis aan de rand
van de Friese heide. Eten rijke boerenzoon en een meisje ..van achter
de Kiekenberg vandaan". Een wedstrijd voor de armsten om een zij
spek. Een nachtelijke jaeht op een
otter. Veel zware vooroordelen. Tot
de helde bloeit en het frisse heldekind haar overwinning viert: een
klein maar nieuw begin.
224 bladrijden mooi wit papier met
talrijke tekeningen.
Gebonden f 4.50

Voor Uw

Anthonius Fibbe (Ton), geb. 13-2-1919 te Haarlem.
Gearresteerd plm. 30-8-43 in Strelitz (D).
Werd 7-12-43 naar Mauthausen vervoerd en zou
aldaar op 9-12-43 gefusilleerd zijn.
Wie heeft Ton Fibbe na zijn arrestatie gezien?
Lodewijk Fibbe (Lou of Ludwig) geb. 19-9-1917 te
Haarlem. Gearresteerd plm. 15-9-43 te Markranstddt
bij Leipzig; via Mohabid en Berlijn (Tegel) naar
Charlottenburg vervoerd. Zou aldaar op 6-10-'44
zijn overleden.
Wie heeft L. Fibbe in een van bovengenoemde gevangenissen/kampen meegemaakt?
Inlichtingen te richten aan J. N. Halenbeek, Adm.
de Ruyterweg 17611, A'dam-W. Tel. 81160.

Het verheugt ons en wij zijn er de eigenaar zeer dankbaar voor, dat hij genoegen wil nemen met deze rectificatie.

heerlijke
koek

belegde

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN?

COPYRIGHT

ZUILEN (UTRECHT)

/. W. Ooms

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

Houtwarenfabr. P. FLENS, CV.
OOSTZAAN
Kantoor en labrlelc,

fliaUan Au&eAi

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

DAGGELDERS

1

De geschiedenis van „de kleine
man" die ploetert en zwoegt om
groot en onafhankelijk te worden,
en die de knellende banden van de
armoede wil verbreken.
Reeds verscheen de 4e druk van
dit boelende verhaal van Ooms, de
schrijver van het eveneens zq bekende „Zorgen om Geertje",

Dirk Sraitsstraat 26 b

Jet werk van Flens
is altiiil naai wens"

(bovenhuis)

Rotterdam, Tel. 20235
RUIM 40 JAAR GEVESTIGD 1

Potent geneesmiddelen
Elastieken kousen

4e druk f 3.90

Breukbanden

In elke boekhandel

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

J.N.VOORHOEVE, DEN HAAG

Noordetnde C 12 • Telefoon 347 (K 2984)

">

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

1 Bergselaan 322, tel. 46294
) _
| Stadhoudersweg 106, tel. 46274 \ Ro«e'dam
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WAT, WIE, WAAR?

Wat, wie en waar brak het Koninkrijk?" De vraag is duidelijk. Het
antwoord van Prof. Schermerhorn
komt in feite neer op een keuze tussen „wie"
en „wat" en op een ontkenning van het
„waar". De schrijver kiest als oorzaak der
ontwikkeling het „wat" en plaatst de vraag
naar een „wie"' — een mens of mensen —
geheel op de achtergrond. Hij meent verder,
dat het Koninkrijk niet gebroken is ■— dus is
er geen „waar" —-, indien men het maar goed
ziet.
Deze beschouwing trekt om meer dan één
reden onze aandacht. Immers, indien een
„wie" voor de ontwikkeling in Indië verantwoordelijk gesteld zou moeten worden, dan
in iedere geval de schrijver, die in 1945
minister-president werd en die zijn stempel
zette op de politiek inzake de republiek en
inzake geheel Indië; een man, die later, tot
aan de eerste politiële actie, in Indië zelf
de koers in belangrijke mate bepaalde. En
overigens heeft Prof. Schermerhorn er recht
op, de aandacht van „De Zwerver" te trekken. Hij was immers in 1945 lid van de
adviescommissie der LKP.
Stel eens, dat de breuk van het Koninkrijk
te wijten was aan de politiek van Prof.
S. Is het dan billijk hem dit te verwijten?
Hij heeft zichzelf immers niet op die leidende
post geplaatst? Een vraagstuk, dat de aandacht verdient.
Inderdaad is Prof S. op zijn hoge post geroepen door de Kroon, maar de Kroon luistert
voor zo'n keuze nauwlettend naar de politieke koorzang van ons volk en met name
naar die van zijn volksvertegenwoordiging.
Dat laatste was in 1945 helaas niet mogelijk. Zodoende kon de Koningin slechts een
vrij willekeurig samengesteld koor te horen
krijgen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke partijen en van de
illegaliteit.

„DE ZWERVER "
weekblad der
GOIWN. en L O. - L K P. - Stichting
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Pro/. Schermerhorn heeft in een artikel: Wat, wie en waar brak het Koninkrijk?, in Vrij
Nederland van 21 Mei 1949, een nabetrachting gegeven op het treurspel, dat zich sinds
1945 in Indië ontrolt.
Aan die willekeur heeft de illegaliteit, tezamen met het Vaderlands-Comité van politieke partijen, gepoogd paal en perk te stellen. Men richtte een Nationale Advies
Commissie op, die direct na de bevrijding
de Kroon zou adviseren over de kabinetsformateur en over zijn programma. Een gewichtige opdracht, want het eerste ministerie
na de oorlog zou beslissende stappen doen
voor de toekomst van het Koninkrijk.
Welnu, de N.A.C, was er na de bevrijding,
maar — hoewel de regering in Londen
reeds in 1944 om haar oprichting vroeg in
verband met de hierboven gestelde taak —
de nieuwe minister-president was er eerder
en zijn programma was klaar, toen de
N.A.C, door de Regering geïnstalleerd werd.
Dit betekent, dat de waarborg, die de illegaliteit in de N.A.C, in het leven geroepen
had, genegeerd werd en dat de Kroon op
basis van de adviezen van hen, die het
dichtst bij het vuur zaten, deze ministerpresident met zijn regeringsprogramma aanvaardde.
Onnozele illegaliteit. Gij hebt geijverd voor
een goed advies, voor een advies, waarin
de stem van ons volk en de stem der illegaliteit in zijn rijke schakering zou doorklinken, maar toen gij Uw stem wilde aanheffen, zei Prof. Schermerhorn: Ik ben er al;
en toen gij politieke lijnen wilde uitstippelen,
zei Prof. Schermerhorn: Die heb ik al.
De conclusie is eenvoudig. De kring rondom Prof S., die een sector uit de illegaliteit
vormde en die het dichtst bij het vuur in
Londen wist te komen, is verantwoordelijk
voor de keuze en daarmee voor de politiek
in Indië. Er zullen er nog meer verantwoordelijk zijn, maar deze groep, de vernieuwingsgroep, zeker. De regering Gerbrandy
is eveneens verantwoordelijk. Zij had tot de
N.A.C, geadviseerd; zij had dus geen oor
moeten lenen aan de mannen, die fluisterden: „Schermerhorn moet je hebben"; zij
had de N.A.C, snel moeten installeren en
op haar officieel advies moeten wachten,
in plaats van zich door de officieuze stemmen te laten verlokken. Een ernstige fout,
want gebleken is, dat de illegaliteit in haar
grote meerderheid niet achter deze vernieuwingsgroèp stond. De vernieuwingsgroep
stelde zodoende de wet voor de toekomst,
zonder het recht daartoe te hebben.
Dit alles is van belang voor het volgende,
want op de vraag: „wie het Koninkrijk
brak", moet — als er een „wie" aan te
wijzen is
in eerste instantie niet het

Nederlandse volk noch de illegaliteit aangewezen worden; hun stem kon pas doorklinken, nadat — tegen de afspraak in —
alle? al in kannen en kruiken was. Voor dit
beginpunt ligt de verantwoordelijkheid bij
Prof. Schermerhorn en zijn vrienden.
Maar voor de ontwikkeling in Indië wil
Prof. S. toch geen „wie" aanwijzen. Hij
werpt de schuld op het „wat", op de feiten,
die ons in de ontwikkeling stuurden en
dwongen.
De narigheid in Indië doet ons naar een
schuldige zoeken. Prof. S. schrijft:
„Deze irrationele reacties van talloze
Nederlanders doen ook telkens weer
naar zondebokken zoeken'.
Maai dat is onnodig, meent hij, want een
„wat" heeft ons gedwongen; de feiten zijn
verantwoordelijk:
. „Hoeveel energie is aan dit soort discussies al besteed en verdaan, terwijl de
geschiedenis zich voltrok en feiten een
taal spraken, die al deze onzakelijke
scheldpartijen (Belonje c.s.) als steriel
en vruchteloos brandmerkten."
En voor die feiten kan men nog dieper in het
probleem duiken:
„Men kan natuurlijk ook dieper graven
en nagaan, waaraan de stroomversnellingen van het Indonesische nationalisme
rondom de Japanse bezetting zijn toe te
schrijven."
De onderstroom heeft het gedaan en het zoeken van een schuldige is een dwaasheid, bij
welke uitspraak Prof. S. zich beroept op de
historici van de toekomst, die dat wel prettig
zullen vinden.
„Ik noem slechts dit als een bijdrage
tot een ontwikkeling waarvan de bronnen zo diep liggen en de onderstroom
zo machtig, dat dergelijke vragen als in
de titel gesteld, in de ogen van een beoefenaar der historie straks een dwaasheid zullen blijken te zijn. Alleen'het
verzamelen van de feiten, die mede hun
invloed op de gang van zaken hebben
gehêd, is op het ogenblik van belang."
Dit betoog is belangrijk, want als 't juist is.
treft Prof. S. geen schuld voor wat er in
Indië gebeurd is.
Het betoog is intussen onjuist. Zeker, wij
leven en werken in feiten en omstandigheden en daar hebben we rekening mee te
houden. Maar wij houden daar in die zin
(Vervolg pagina 2)
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rekening mee, dat wij onze plannen in die
feiten verwezenlijken. En ook Prof. S. had
plannen. Als hij zegt, dat de regering
„onderwerping van de nationalistische
revolutie niet kon overwegen", omdat a.
wij geen leger hadden en b. Indië militair
operatie terrein was, dan zeg ik, dat de
regering, die onderwerping, alsieen gezagsherstel, in de eerste plaats niet wilde. En
omdat zij niet wilde, stelde ze ook geen
categorische eis aan de Geallieerden om in
Indië te doen, wat deze moesten doen: de
rechten en vrijheden van volk en overheid
daar herstellen, door herstel van het gezag,
dat de Japanners onder de voet liepen en
dat deze vijanden listiglijk in handen van
revolutionnairen speelden. Ziet ge, men
moet staan voor wat men deed en jiiet de
feiten in de schoenen schuiven, wat in de
plannen zat. „Laat de nationalistische
onderstroom zijn gang gaan, dan komt alles
goed, ook de samenwerking met Nederland"; dat was de achtergrond van de plannen der regering, de achtergrond van
Linggadjati, dat de republiek de facto deed
erkennen. Als men de eis aan de Geallieerden gesteld had, dat orde en rust in heel Indië
door gezagsherstel verwezenlijkt moesten
worden, dan had men iets anders bereikt
(en veel meer), dan nu men de geallieerden
de impressie gaf, dat men door overleg en
samenspreking met de opstand de ontwikkeling wilde sturen, onafhankelijk van, althans
voorafgaande aan gezagsherstel. Niet de
feiten, maar de plannen wijzen de verantwoordelijkheid aan.
Prof. S. maakt de gebeurtenissen gecompliceerd met allerlei feiten en met verwijzing
naar de bekende „nationale onderstroom",
maar wij willen slechts de vraag stellen,
wat Prof. S. en zijn vrienden in die ingewikkelde materie als hun plannen verwezenlijkten. En die plannen willen we niet schuil
zien gaan achter de feiten. Ze waren gebaseerd op de miskenning van de rechten
en plichten van de Ned.-Indische overheid
op republikeins gebied en zodoende liepen
ze uit op miskenning van de rechten en
plichten van de bevolking van Indië, die
daarvan in vier jaren ellende en wanorde
weet heeft gekregen, b.v. door de laat ingezette en onafgemaakte politiële acties, die
de plannen, ondanks de plannenmakers,
maar dank zij de wet der revolutie, gingen
begeleiden, toen de uitwerking der plannen
vastliep.
Merkwaardig, dat Prof. S. die de Indische
ontwikkeling compliceert, de standpunten in
Nederland vereenvoudigt tot een wit-zwart
schema.
„Ook zij, die de weg van Rijkseenheid
niet aanvaarden en de weg van het
overleg verkiezen, blijken op het laatste
ogenblik soms te schrikken van de consequenties."
(Blijkens het voorgaande is dan Rijkseenheid
de verpersoonlijking van de bezitshartstocht). De tegenstelling is dus „dienen" of
„hebben", zoals ook blijkt uit het volgende
citaat in ander verband.
„Maar dan zal dat niet aan enkelingen
en bijzonderheden te wijten zijn, maar
. aan dp geesteshouding van een heel
«*>'*; da* niet wilde dienen, maar „hebben","
Nu na zoveel jaren weet Prof. S. nog niet
of wil hij nog niet weten, dat er ook men•cn ia Nederland zijn, die Indië wilden
{Ingezonden mededeUng)

van zenuwen?
Mijfikstdt's Zcnuwtablcttca
helpen U er overheen.

dienen door gezagsherstel, door opheffing
van de revolutionnaire republiek.
Waarom de complicatie van feiten in Indië
en tegelijkertijd die vereenvoudiging van
standpunten hier? Is dat geen miskenning
van de verantwoordelijkheid in Indië en
miskenning van het standpunt in Nederland, dat de vinger op die verantwoordelijkheid legt en kan leggen, omdat het van
meetaf een andere weg van oplossing bood,
een weg, waarop onze roeping in Indië verwezenlijkt kon worden?
jn\ie weg is door de plannen van Prof. S.
■L-'nu na vier jaren gebarricadeerd. Het
Koninkrijk is gebroken. Neen, zegt Prof. S.,
het Koninkrijk is niet gebroken:
„Belangrijker is tenslotte de vraag: is
het Koninkrijk werkelijk gebroken? Wie
gelooft, dat het leven zich altijd in dezelfde vormen moei blijven manifesteren, zal hier ja op zeggen. Wie gelooft
dat het wezen boven de vormen uitgaat
en weet, dat het om de verwerkelijking
in nieuwe vormen gaat van het wezenlijke in de verbinding tussen Indonesië
en Nederland zal weten, dat men ook
het recht heeft die vraag ontkennend
te beantwoorden."
En met Van Randwijk vraagt hij om 1000
Nederlanders, die willen dienen in Indonesië; zijn die er, dan is het nieuwe Koninkrijk
er ook, dan is 't dus niet gebroken.
Wij zeggen maar: er zijn er minstens honderdduizend ter uwer beschikking geweest
deze vier jaren, die wilden dienen, die
iedere kans om te dienen schitterend gebruikt hebben: ons leger (ook het K.N.I.L.,
dat een trap na krijgt in 't artikel). 100.000
man, dus 100 maal zoveel, dan U vraagt.
Niet nu, maar al die tijd (en daaronder zeker
1000 vrijwilligers uit het verzet). Nu is
't alweer wat anders. Dank zij de plannen,
staan ze na vier jaren tegen de muur en
vechten ze voor hun leven, worden ze vermoord door de guerilla's, die kracht putten
uit het feit, dat de Republiek er volgens de
plannen nog steeds is en niet zal verdwijnen. Ik wees daarop reeds maanden geleden. De tweede politiële actie is niet mislukt door de feiten, maar door de plannen,
onmiddellijk na die actie in werking gezet:
het overleg met de republikeinen, de erkenning van de U.N.C.1.
Afgedwongen? Heeft men ooit geprobeerd
deze vier jaren de wereld te laten horen,
wat onze plicht in Indië is, waarom de republiek radicaal weg moest? Nu dit niet geschied is, heeft men geen recht, die wereld
buiten ons verantwoordelijk te stellen en
voor te wenden, dat men onder dwang
handelde, door de feiten gestuurd werd.
Tl^Taar tenslotte dan dat Koninkrijk. Nu
iVl hebben we dus nog maar 1000 man
nodig. Met 100.000 lukte het deze vier jaren
niet, maar met 1000 zullen we 't nu gaan
proberen. Wat? Uit een gebroken Koninkrijk een nieuw Koninkrijk te bouwen, op
vertrouwen gebaseerd. Is dat onderling vertrouwen het wezen van een Koninkrijk?
Ziet ge, daar zit het verschil. Het wezen
van een Koninkrijk is, dat er een overheid
is en dat er onderdanen zijn; en van ons
Koninkrijk: dat rechten en plichten van
overheid en onderdanen bij de wet geregeld
zijn. Prof. S. negeert dit en daarom zegt hij,
dat het Koninkrijk niet gebroken is, terwijl
toch de overheid geen gezag meer z^l hebben in Indië en terwijl de bevolking in Indië
geen rechten en vrijheden zal ontlenen aan
de wet, die daar gold, en daarin geen waarborg zal hebben in de overheid.
Het z.g. Koninkrijk van Prof. S. is een
fictie. Vertrouwen moet overal zijn ia de
samenleving, wil men kunnen samenwerken.
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Op het Holland-Festival, dat deze
zomer in Amsterdam en Den Haag
zal plaats vinden, zal naast vele uitvoerende kunsten ook de filmkunst
een plaats krijgen. Twee speelfilms
zijn daarvoor gekozen en het behoeft geen betoog, dat de leiding
van het Festival zich beijverd heeft
door haar keuze zo goed mogelijk
voor de dag te komen.
Het doet ons bizonder genoegen,
mede te kunnen delen, dat de keuze
op onze L.O.-L.K.P.-film is gevallen.
Dat is dus, terwijl met koortsachtige
haast de laatste hand aan het product gelegd wordt, reeds een compliment op crediet.
Op Zaterdag 9 Juli, 's avonds draait
de film in Scheveningen, in 't Kurhaus en op Dinsdag 12 Juli, 's avonds
in Amsterdam, in Tuschinski.
Wij hopen, dat onze lezers, onze
vrienden uit het verzet, met ons en
met de regisseur Max de Haas
straks een film zullen zien, die ze
als hun geestelijk bezit kunnen beschouwen en als een waarachtig getuigenis van de Nederlandse strijd
om de vrijheid. Want dat was het
plan van deze film.

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

over de psychische hygiëne
der ILLEGALITEIT
Voor werkers in illegaal verband bestond geen keuring, geen liehamelijke
en zeker geen geestelijke. Er moest
veel geïmproviseerd worden. Daarbij slopen in de illegaliteit elementen binnen,
die uit onevenwichtigheid daar heen trokken;
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nen. Men kan zich de moeilijkheid van de
onervarene voorstellen. Met één steek, onhandig toegebracht, was het niet klaar. Er
waren er vele voor nodig. Ook tegenover
de verrader werd de mensverbondenheid gevoeld. Daar bleef iets hangen in 't geweten
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Het woord illegaliteit is een woord, dat ons voor de oorlog niet veel meer zeide
dan zijn letterlijke vertaling. Thans is het 't kenwoord en symbool geworden der
dappere daden van burgers- en burgergroepen in bezette landen. En terecht is
er na de oorlog een streven gekomen, hen, die 't leven inzetten en het vaderland
alzo dienden, te eren, meest met onderscheidingen: ook in ons land.
De ideale toestand zou het daarbij zijn, dat alle daden uit de oorlogsjaren nauwkeurig gekend werden, wat de bedoelingen en wat de mate van opoffering betreft, en wat het positief gewin voor de victorie aangaat. En dan zou voor elk
in de mate' van zijn werken de vrucht in de schoot geworpen moeten worden in
de vorm van eerbewijs en wierook.
In de practijk kan het natuurlijk alzo niet. Ten einde een practische honorering
mogelijk te maken, moeten er compromissen gemaakt worden. Men weet niet alles
en men doorgrondt niet alles. Toch is een weinig meer analyse geen onjuiste
wens. Onze na-oorlogse tijd kenmerkt zich toch reeds door een gebrek aan analyse
en doorgronding. Dat geldt in de keus van personen, regeringspersonen en beambten. Dat gold tegenover de Indische toestanden. Dat geldt ook voor de
illegaliteit.

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

van een schuld, die tegen alle logica in een
benauwenis bleef. En toen na de oorlog de
moeilijke nachturen; het beeld van de stervende voor ogen; 's nachts opstaan en naar
buiten lopen om het kwijt te raken.
Hij werd innerlijk steeds meer geëmotionneerd. Toen de opname wegens de nachtelijke buien. En wat kan dan de Katarrhsis
en het uitspreken reeds veel goeds doen!
Er zijn illegalen, bij wie de oorlog felle
registers heeft opengemaakt. De aggressiviteit, de haat, de duvel is uit de doos
gekomen en wil er niet meer in. In het milieu
van de familie, van het gezin, de maatschappij, blijven ze illegaal in positie. Ook
in het ziekenhuis is het zo: illegaal roken
(op bed), illegaal in opstand zijn, illegaal
weglopen, illegaal dreigen. Waar is het eind?
Er is een man, die 3 jaar na de oorlog zijn
woning nog vol wapens had — onder de
grond, achter het behang enz. Hij leefde
in de voortdurende gedachte, dat een heroptreden van de illegaliteit voor de deur
stond.
Het zal mede door deze instelling, die in
groteske, en in lichte vormen voorkomt, wel
zo zijn, dat velen zo moeilijk aan de slag
komen. Het verworven baantje is te gering;
het gewenste ligt boven de psychische
krachten. In werkverband met anderen komen moeilijkheden.
Er is nog meer. Voor hen, die in de stralenkrans der verrichte daden wilden blijven
lopen, was geen honorering eer genoeg. Wat
zegt men van de man, die het kruis van
verdienste in Engeland verdiend op de borst
droeg en toen aan de Belgische koning
schreef om een ridderorde?
En de illegaliteit is dermate geëerd, dat van
hogerhand op zulk een verzoek ingegaan
wordt — in elk geval het moeizaam onderzoek begonnen, dat na zo'n verzoek moet
volgen.
Toch is het psychologisch beter iemand, die
op de toppen van de tenen loopt, niet omhoog te trekken. Men schaadt de mensen
geestelijk door dat te doen.
Velen dier eenvoudige mensen zijn als kinderen, die om verwenning vragen en die

men dat toch niet te veel doen moet. Zoals
er een eind moet zijn aan blaam en straf,
moet er ook een eind zijn aan lof en eer.
De hulp zij zakelijk en deskundig; de belangstelling niet overdreven. Ook dienen
hoog geplaatsten zich rekenschap te geven,
dat vooral voor neurotische illegalen uitbundige belangstelling de neurotische positie
versterkt en de genezing belemmert.
Zij (de patiënten) zijn reeds vol van het
feit, dat het hoofd van de staat hen ontving
en toesprak, en de generaal telkens naar
hen laat informeren. Waarom mensen met
een slecht geestelijk evenwichts-apparaat
duizelig gemaakt? Waarom hen rond te
draaien in de draaistoel hunner verdiensten?
Men helpt er hen niet mede.
Feitelijk betekent de na-oorlogse roem
voor vele naturen een grotere belasting
dan de oorlogse gevaren. Er is bij een aantal hunner een nurkse, quaerulatorische houding gekomen, die niets aanvaarden kan van
het na-oorlogs maatschappelijk leven. Het
acht zich misdeeld en achteruitgezet en
wanneer die misdeling en achteruitzetting
werkelijk plaats vonden, kan het er niet
los van komen. Men kan zich het stof niet
van de voeten schudden en voortgaan, en
medewerken aan de opbouw. Men kan niet
meer verwachtend tegenover het leven staan,
al is men jong. Zo groot en diep grepen de
oorlogs-ervaringen in. Er zijn er, die hun
illegale daden met rustige doodsverachting
verrichtten. Er zijn er ook, die met intense
angst voortgingen. Terug kon niet meer; dan
voort. Hun beleven is existentieel schokkend
geweest. Ze hebben de dood niet slechts
voor ogen, doch in de ogen gezien. En het
resultaat bleef de existentiële neurose.
Men verstaat dit woord. Het hele bestaan,
de existentie is in de crisis geweest. Een
diepe vitale angst was het gevolg. En die
angst wil maar niet wijken. Men kan niet
goed meer vooruit.
En de bevrijding is voor deze overmatig geschokten geen bevrijding geweest, geen
positief psychisch gewin werd geput uit de
veranderde omstandigheden: geen levensopbouw, geen diepe sociale verbondenheid.
Daar vluchtte men in de roes — die van het
vele roken, of van het in opstand zijn, of
van de glorieuze levenshouding,
Ik heb zo ook Joodse mensen gekend, die
niet meer zijn kunnen als vroeger. Uit het
genealogisch verband van rijk met kinderen
gezegende families zijn zij de enig overgeblevene. En steeds komen hun weer de
verschrikkingen te binnen van de verwoestingskampen.
Ook dit zijn existentieel geschokten, die zich
niet los kunnen rukken van de keten der
herinneringen. Wij begrijpen hen sneller dan
we hen helpen kunnen.
Toch is de weg terug naar het psychisch
evenwicht wel te vinden en kan de grote
diepe wonde wel helen.
Daarvoor zijn in dit geval meest geen analyses nodig, doch het diepe appèl op de
regenererende krachten, die uitgaan van het
religieus vertrouwen eh de overgave aan
de hogere leiding. De psychotherapie moet
hier zielzorg zijn, alhoewel toch meermalen
ook terug gegrepen kan worden naar houdingen, die vóór de schokkende belevenissen
ook wel al bestonden.
Een essentieel element is evenwel de geestelijke leiding. Ik moet er evenwel aan toevoegen, dat wij een verdienstelijk illegaal,
die zijn evenwicht 3 jaar na de oorlog flink
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Korte inhoud van het voorafgaande:
Op de vijftiende September 1944 werd
de gehele illegaliteit te Utrecht opge'
schrikt door het alarmerende bericht,
dat Duitsers een inval hadden gedaan
in het huis van een medewerker, waarbij zij o.m. lijsten met twee- tot vierentwintig honderd namen en adressen
hadden
buitgemaakt.
Onmiddellijk
stond de KP. onder hoogspanning, want
hier moest iets gebeuren.
Vier KP.-ers, waarvan één in Landwachtuniform en de anderen gewapend
met slecht vervalste papieren, begaven
zich met een auto naar het adres. Hun
consigne luidde: Zoveel mogelijk list
gebruiken, zo min mogelijk schietenl
e

V\7
zijn er hier, geloof ik. Ja, Jo, het
" " klopt — draai het pleintje maar op."
Jo stopte voor de deur van het kleine woonhuis en we stapten uit. De chauffeur bleef in
de wagen — de zwaarste taak, dit wachten.
Er was geen mens te bekennen, maar toen
we de oprit op kwamen, hadden we een
landwachter uit de tuin hard naar de achterkant van het huis zien lopen. We waren dus
al aangekondigd. Ik belde en, voor de galm
weerklonken was, gaf ik een tweede ruk aan
de belknop. Op hetzelfde moment draaide
ik me om en ik kon een glimlach niet weerhouden. De lopen van drie karabijnen kwamen voorzichtig, centimeter na centimeter,
om de hoek van de muur heen en toen ze
ver genoeg uitstaken volgden, centimeter
voor centimeter drie baardige tronies onder
Landwachtkepi's. Het geheel was zo komisch-sinister, dat het een geslaagde scène
had kunnen zijn in een ouderwetse WildWestfilm. Ik stapte op de tronies af met een
air van „Koest beestje, 't is de baas maar"

Een onzer K'Pers schreef — op verzoek van het Nieuw Utrechts Dagblad — eni^e tijd geleden een verhaal
over een overval van de Utrechtse KP.
Dit tot in de kleinste bijzonderheden
historische verhaal werd voor ons blad
door de schrijver op verschillende punten gewijzigd en uitgebreid, en met de
welwillende toestemming van bovengenoemd blad biedt de redactie van De
Zwerver thans haar lezers de beschrijving van deze overval aan.

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

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

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

Sicherheitsdienst.,

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

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

Wir haben es nicht gewollt
Ja, ieder schot en iedere bom deed hun pijn
en ze deden alles om ons land te sparen!
Nu, negen jaar na de donkere Meidagen
van 1940, komen de Herren van het toenmalige Obefbefehl der Wehrmacht met deze
.smoes aandragen om zich tegenover de
wereld te verontschuldigen en te rechtvaardigen. Ze betreuren het in en boven ons
land te hebben moeten vechten!
Neen, Herr Offizier, het spijt ons zeer, maar
we trappen er niet in, omdat we wel beter
weten, ook al staat U nu met sentimentele
tranen in Uw Germaanse ogen en geeft U
blijk van Uw medelijden. We zouden Wel
respect voor U hebben geh^d, als U open
en eerlijk ongelijk had bekend, als U had
gezegd hoe de feiten zich hadden toegedragen, dat Uw land het mis had, dat het bombardement op Rotterdam onmenselijk was.
Kijk, dan was U een kerel geweest, maar nu,
nu Uw Duitse geweten is dichtgeschroeid
en U in Uw colbertje even arrogant bent
als in 1940 in Uw feldgraue beritterkreuzte
uniform, nu stelt de werkelijkheid U in het
ongelijk. Want de Duitse militair had geen
medelijden met het Nederlandse „broedervolk". Zelfs de in 1941 uitgegeven officiële
Duitse publicaties beschuldigen U. Voor ons
liggen twee uitgaven, de ene met een voorwoord van niemand minder dan Herman
Goering, het andere boekwerk wordt ingeleid door Rcichsminister Dr. Seyss-Inquart.

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

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

We citeren uit het eerste boek een gedeelte uit een verhaal, geschreven door
Hauptmann der Fallschirmjager Schulz. Hij
schrijft:
Toen wij in de vroege morgen van 10 Mei
startten, wisten we niet dat we een tocht
zouden hebben die we nooit mooier beleefd
hadden. Het ging naar het Westen, tegen
Holland. Mijn bataljon had de opdracht het
vliegveld Waalhaven te bezetten. In de
nacht vóór de aanval liep ik door de slaapzalen om me er van te overtuigen dat ieder
zich in de slaap sterkte voor de komende
aanval.
Ze sliepen niet allen. „Waarom slaap je
niet, kerel?" „We kunnen niet slapen Kapitein, we zijn te blij". Ik verbeet een glimlach
en liet hen alleen met hun vreugde. Dan
beschrijft hij hoe de transportvliegtuigen de
grens passeren en onder hen de bruggen
worden opgeblazen. Hoe de bommenwerpers,
die sneller zijn, hen passeren. Ze kijken vooruit:
In de verte zien we de rookwolken en we
verheugen er ons over dat de bommenwerpers hun taak al hebben gedaan.
Het andere verhaal is, zo mogelijk nog
misselijker en geeft een verslag van het
bombardement op Rotterdam, 14 Mei 1940:
„In een brede boog hebben batterijen langeafstandskanonnen hun stelling betrokken.
Ze zijn klaar om te vuren.
Op het grote plein voor het Stadion rijden
onze auto's. Alles lijkt een oefening in
vredestijd, niets stoort onze opmars.
Dan verschijnt plotseling een Nederlands
verkenningsvliegtuig boven de daken om
snel weg te zwenken. Te laat! Een paar
goedgerichte machinegeweersalvo's jagen
hem na. Ze raken en vleugellam valt het
toestel in de haven. Dan is het overal weer
stil, angstwekkend stil! De stilte voor de
storm!
De compagnie krijgt bevel om op te rukken.
Het is bijna 14.30 uur, dan komen de Duitse
bommenwerpers, die samen met de artillerie
de stad stormrijp zullen maken. We kijken
vol spanning op onze horloges. Het is zover,
precies 14.30 uur.
De bommenwerpers komen! Twee- tot drieduizend meter hoog komen ze aanstormen.
Naast hen de pijlsnelle Messerschmittjagers.
Het geluid der motoren wordt steeds sterker. Uit het Zuiden en Oosten stormen ze
op Rotterdam toe. Het is als een parade,
rustig en zeker.
Volgens het plan zoeken de machines hun
doelen. De bestuurders drukken de bommenllnaezonden mededeling)

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

werpers dieper naar beneden en jagen met
donderende motoren over de daken van de
stad.
Spoedig brandt het centrum op vele plaatsen. In enkele minuten is de binnenstad gehuld in zwarte en zwavelgele rookwolken.
De omtrekken der huizen zijn nauwelijks
meer te onderscheiden.
Intussen begint de artillerie zich in te schieten. Het duurt niet lang of ook dit vuur
gaat op de stad los.
Andere compagnieën worden voor de brug
verzameld. De tanks rukken op.
Plotseling een kort bevel.
Rode lichtsignalen stijgen overal op.
Ze geven onze vliegers het teken: gevechtshandelingen staken! Geeft de stad zich over?
Het is nog niet duidelijk.
De bommenwerpers vliegen nog boven de
binnenstad. Ze vliegen erg laag. Een heerlijk
schouwspel van kracht en onoverwinlijfcheid.
Dan komt het bericht: „Rotterdam heeft
gecapituleerd! De hoeksteen van de Vesting \
Holland is gevallen."
Herr Offizier, kunt U in deze citaten
menselijkheid ontdekken? Wij met de
beste wil van de wereld niet, geen greintje
zelfs. Ook lezen wij niets van die soldaten
en vliegers, die het zo te kwaad hadden toen
Holland aangevallen moest worden. Wel van
vreugde en enthousiasme, omdat het eindelijk op Nederland los ging, omdat er bommen
op ons land waren gevallen en omdat de
aanblik van de laag vliegende bommenwerpers zo'n „herrlich" schouwspel was, ondanks het feit dat honderden leden van Uw
broedervolk op datzelfde ogenblik de dood
vonden en tienduizenden alles wat zij bezaten in vlammen zagen opgaan.
Neen, Herr Offizier, U slaat de plank mis,
dat weten wij allen. Het is alleen zo jammer
dat de Amerikaanse journalist slechts Uw
na-oorlogse woorden aan zijn lezers doorgaf
en daarbij niet iets citeerde over de gevoelens
van Uw volk over de strijd in Holland, zoals
die werden gepubliceerd in de tijd toen er
nog overwinningsfanfares door de luidspreker schetterden. Nu zou er misschien aan
de andere zijde van de Oceaan een wanbegrip kunnen ontstaan, dat alleen maar de
misdaden die door Uw volk in 1940 werden
bedreven, zou vergoelijken. En we vragen
ons soms toch al af, wie deze oorlog nu
eigenlijk heeft gewonnen
FREEK.
De In Memoriam-pagina van ons vorige
nummer was gewijd aan zes verzets-l
slachtoffers uit D o r ple i n. De burgemeester der gemeente B ud el verzocht ons er in „De Zwerver" op te wijzen, dat D or plein tot zijn gemeente behoort.

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

De gemoederen zijn de laatste weken
wel bezig gehouden met de toestanden in de interneringskampen. Blijkens
de reacties van vele lezers zijn de artikelen die ons redactielid AD over dit onderwerp heeft geschreven, met veel instemming begroet. De redactie heeft gemeend thans nog een tweetal lezers,
die krachtens eigen ervaring een woordje kunnen meespreken, over dit actuele
onderwerp aan het woord te moeten
laten. De eerste brief is van een oudgeïnterneerde; de tweede van één der
leden van de zgn. Commissie van
Onderzoek voor het interneringskamp
Amersfoort.
ENSCHEDE, Mei 1949.
Geachte Redactie,
Als trouwe lezer van Uw blad neem ik de
beleefde vrijheid U deze brief te schrijven, naar aanleiding van het stuk getiteld
„Toch moest het zo niet" in no. 19, dd. 20
Mei 1949.
Ik zelf heb 2 jaar internering medegemaakt
van 1945 tot 1947. Na verschillende kampen
o.a. Enschede, Beenederribben, Ommen.
Dalfsen doorgemaakt te hebben, kom ik tot
de volgende feiten:
Direct bij de bevrijding van Enschede, Ie
Paasdag 1945, werd ik bij de dienst, die ik
deed als luchtbescherming, aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau. 2e Paas~
dag werden wij overgebracht naar het Gemeentelijk Slachthuis en daar in een stal opgesloten zonder drinken of eten. Dinsdag na
Pasen werden wij overgebracht naar de fabriek van Scholten aan de Haaksbergerstraat.
Er deden zich dingen voor die niet goed zijn
te praten, maar Redactie — en dit heb ik
herhaaldelijk gezegd — van de eerlijke illegalen heb ik persoonlijk nooit enige hinder
ondervonden. Wel van de z.g. Septemberof April-illegalen. Dezen sloofden zich uitermate uit en waarom? Uit angst! Velen hunner kende ik uit de bezettingsjaren: ze waren
niet bij de Duitsers weg te slaan, omdat zij er
aan verdienden, drinkpartijen meemaakten,
enz. Velen hunner hadden ruim 4 jaar vrijwillig bij de Duitsers zowel in Enschede als
in Duitsland gewerkt en niets was hun te
veel. Wij, de z.g. „verkeerde landgenoten",
hebben wel eens tegen elkander gezegd: „als
de NSB.-ers zo hun best deden, dan was het
in orde". Ik herinner mij een illegale strijder
uit Enschede, een zekere H. De vader van
deze jongeman was als gijzelaar door de
Duitsers gefusilleerd. De vader en de jongen
waren eerlijke strijders van de SDAP meen
ik en hadden mijn volste respect en eerbied,
ook van andere geïnterneerden. Als deze
jongeman mij bij de bevrijding of tijdens mijn
internering eens een pak slaag had gegeven
of op een andere manier het leven moeilijk
had gemaakt, dan had ik dat die jongen
niet kwalijk genomen.
Maar hij deed het niet, nimmer heb ik gehoord, dat deze jongeman iets onbehoorlijks
heeft gedaan, maar steeds trachtte hij als
mens op te treden. Eerbied en bewondering
voor dezulken. Maar de anderen, de z.g. meelopers, die nimmer een daad hadden gesteld
tijdens de bezetting, als alleen de hakken
gelikt van de Duitsers, die deden of zij de
bevrijders waren van Nederland. Hoe hebben
die soms huis gehouden bij onze vrouwen dié

alleen achter waren gebleven. De goederen
uit de huizen van de aangehoudenen halen
(ook bij mij): ruw optreden tegen weerloze
vrouwen en kinderen, neen Redactie dit
waren geen mensen voor zulke dagen, zij
hebben een smet geworpen op de eerlijke verzetsstrijders, zij zijn de schuld dat men soms
zo met minder respect over deze mensen
praat. Wij die aan de lijve ondervonden wat
internering was, wij wisten na één dag al of
het een verzetsstrijder was of een meeloper.
Nu is het mijn bedoeling niet om op alle slakjes zout te leggen: ik kan mij heel goed indenken, dat na 5 jaren geknecht te zijn geweest,
het iemand goed doet om zijn gal eens uit te
storten, maar dat het een wildeboel was, dat
is zeker.
Hoe kwam het, dat men 14 dagen na de bevrijding zo weinig „echte illegalen" nog bij
de bewaking zag. Ik heb het hun gevraagd
en kreeg van allen hetzelfde antwoord: „aan
die bende doen wij niet mee".
Geachte Redactie, ik ga eindigen en hoop.
dat U deze brief zult begrijpen. Ik schrijf U
dit niet uit een of ander motief voor mij zelf.
ik ben na 2 jaren internering ontslagen van
rechtsvervolging, maar ik schrijf dit alleen uit
eerbied en respect voor hen, die deden wat zij
meenden als hun plicht te moeten zien. Zij
waren voor ons in de kampen de vraagbaak
en velen staken ons een riem onder 't hart.
Als U een^of ander hieruit wilt doen plaatsen in Uw blad, dan geef ik U daarvoor het
recht.
Inmiddels hoogachtend.
N. A. L.
«
AMERSFOORT, Mei 1949.
Geachte Redactie v. d. Zwerver,
Allereerst wil ik de Heer AD hartelijk
dank zeggen, voor de manier, waarop hij
„Trouw" en de Heer Norel van antwoord
diende.
Zijn artikel: „Moet dat nu zo?" en „Toch
moet het zo niet!", daar ben ik het volkomen
mee eens.
Ik wil er nog wel iets aan toevoegen en dat
kan ik wel van de daken afroepen.
Ie. Dat ik zelf vanaf juni 1945 tot Januari
1946 door het gehele interneringskamp
Amersfoort heb gezworven. Ik was toen met
nog 2 heren, lid van de Commissie van Onderzoek van de P.O.D. Ik heb dus die beruchte begintijd meegemaakt. Vanaf deze
plaats verklaar ik. dat er van mishandeling
van de landverraders en provocateurs in het
kamp Amersfoort geen sprake was.
2e. Wel hadden we moeite om voldoende
betrouwbare bewakers te vinden: daarom
moesten minder goede ons helpen, met het
gevolg, veel vrijerij van bewaking met de
gevangenen. Veel te veel vrijheid voor de
gevangenen.
Deze dingen gaven aanleiding tot allerlei
excessen in het kamp. b.v. gevangenen werden buiten gelaten, met bewakers mee in
auto's, bewakers namen pakjes en brieven
mee. in het kort, een te soepele bewaking.
Maar mishandeling, daarvan was nooit
sprake. De Commissie van Toezicht was
dagelijks in het kamp, hield spreekuur, liet
bezoek toe, en sprak en kwam in alle barakken.
•
i
De Heer Norel is zeker geen Arrestatiecommandant geweest. Anders had hij geweten,
dat de oud-illegale werkers, vele N.S.B.-ers
beschermd hebben tegen een woeste burgerij.
Ik heb als commandant van een arrestatieploeg, wel meer dan eens gestaan, tussen een
woedende menigte en een sidderende landverrader. Een landverrader waarvoor, naar
ik meen, geen plaats meer zou zijn in Nederland.
Hoogachtend,
C DÉ JONG.

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

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

Cornclis van Bergeijk - „Kees'

Willem de Nie - „Wampie'

Student.
Geboren: 16 October 1919 te
Utrecht.
Gefusilleerd: 30 Augustus 1944
te Vught.

v
Student.
Geboren: 10 Augustus 1919 te
Geertruidenberg.
Gefusilleerd: 30 Augustus 1944
te Vught.

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

Student.
Geboren: 12 October 1919 te
Den Haag.
Overleden: 15 November 1944
te Neuengamme.
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het Bioeö
öGR mARtelARen
Gods liefste tot den dood getrouwe kind'ren
Zijn stervende den Anti-Crist te sterk.
Want hun vergoten bloed is 't zpad der kerk.
Wat macht ter wereld zou zijn bloei verhinderen?
En geen seizoen zal ooit den oogst doen mina'ren
Der jonge ranken, kenbaar aan het merk
Van 't daag'lijks snoeien, 's Landsman teerste werk.
Als sappen van de wijnstok hen doorzind'ren.

Zij zijn verkoren gave vrucht te dragen.
De nieuwe wijn van 't god'lijk vüelbehagen;
Vit al hun pijnen heeft hun God bereid
Voor hem te bloeien tot in eeuwigheid.
In 't oogstgetij zijn 't meest vruchtbaar bevonden
De ranken door Zijn tnoeimes 't meest geschonden.
A. WAPENAAR

m

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

W.

OVER DE PSYCHISCHE HYGIËNE DER ILLEGALITEIT
iVecuolg van pag. 3i

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

kwijt was, met een slaapkuur in orde kregen.
Er is dus wel reden bij zijn ingrijpen streng
te individualiseren en zich niet op één therapeutische schablone vast te leggen.
Nu mag men zich niet verbazen, dat de
psychiatrische kijk op de illegaliteit een
eenzijdige kijk is. Natuurlijk is ze dat. Het
gezonde van het verzet in alle lagen en
groeperingen van het volk wordt er niet door
aangetast. Doqh een psychiatrische zijde
hebben de moeilijkheden toch ook. En vanuit deze hoek gezien, worden enkele fouten
in de houding der illegaliteit na de oorlog,
zij het eenzijdig, toch belicht!
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geallieerden midden in bezet gebied en de
verbinding met dé geallieerden tot stand
bracht. En hij spreekt er niet van. Zijn 3
kameraden zijn gegrepen en gefusilleerd.
Hij betreurt ze en verzonk in een depressie.
Doch spreken deed hij niet. Ik zou een
monument willen voorstaan voor de onbekende illegaal.
Zoals vele landen na de wereldoorlog een
graf voor de onbekende soldaat hadden —
zo een stille hulde aan de man, die eenvoudig zijn plicht deed van verzet en vaderlandsliefde, en die wij niet kennen, hoewel
hij er duizendvoudig is — een stille hulde
voor de onbekende illegaal.
Ik meen, dat deze daad de psychische
hygiëne van een onevenwichtig deel der
na-oorlogse illegaliteit zou steunen.
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BESCHERMING VAN PARTISANEN
C

door Prof. Mr L W. G. Scbolien

J

door een internationale conventie.

Een der problemen, door de tweede
wereldoorlog opgeworpen, is wel het
vraagstuk van de partisanen.' Natuurlijk heeft men ook vroeger vrijheidsstrijders gekend. Zij kwamen voor als
individueel optredende
figuren,
meestal
franc-tjreurs genoemd. Men zag ze ook optreden in min of meer geordend verband.Toch kwamen zij nimmer in zulk een groot
aantal voor als in de jongste krijg. Juist
omdat zij in deze vorm een betrekkelijk
nieuw verschijnsel waren in de oorlogvoering, hebben zij nieuwe vraagstukken opgeroepen. . Kon men ze gelijkstellen met
legale strijders wat betreft behandeling als
krijgsgevangenen, verzorging als gewonden,
uitlevering enz.?
Als regel beantwoordde men deze vragen
ontkennend, zodat duizenden met hun leven
hebben betaald, voor wat zij als de hoogste
plicht tegenover hun vaderland beschouwden.
Het was dan een schrale troost, dat van de
' zijde van de overwinnaar met lof gesproken
werd over de moed en de trouw van de
betrokkenen. Zij werden ter dood gebracht,
wellicht na bloot gesteld te zijn geweest aan
de gruwelijkste martelingen.
Nu moet men dit alles in de eerste plaats
zien in historisch licht. De oorlog als middel
tot beslechting van geschillen tussen de
volkeren blijft altijd een instrument, dat gepaard gaat met uitgieting van leed . en
jammer. Geleidelijk heeft de mensheid daarvoor oog gekregen, vooral toen de oorlogswapenen in vernielende kracht toenamen.
Zo brachten bijvoorbeeld de conflicten in
de Middeleeuwen nog niet zo veel onheilen
mee. Men had betrekkelijk weinige en dan
nog kleine steden en de grond, de voornaamste vorm van rijkdom, was onverwoestbaar. Besmettelijke ziekten sleepten veel meer
mensenlevens weg dan een der vele oorlogen. Geleidelijk werd dit anders. Om nu
de gevolgen binnen enigszins beperkte afmetingen te- houden, ging men er toe over
alleen de regelmatige krijgsmacht als instrument van oorlog te houden. Al wat daar
buiten stond, behoorde — zoveel dit moge-

rssooc;»
„DE ZWERVER '
weekblad der
GOIWN. en L O. - L K P. - Stichting
Adres Bedactie en Administratie:
Prins Hendrikkade 152 — A'dam-C.
Telefoon: Redactie
: 44566
Administratie: 41063
Giro: No. 109588 t.n.v. LO.-LH.P.Stichting; (hetzelfde adres).
Abonnementsprijs f. 1.50 per kwart.
Luchtpostabonnem. f. 4.50 per kwart.
Advertenties: per m.m. ƒ 0.15.
Contracten...: prijzen op aanvraag.

X

SC iSOSOOOC J!C^!C3IC>C>C3IOCX;>C3Ï(

lijk was — ongedeerd te blijven. Daar stond
tweeërlei tegenover, In de eerste plaats, dat
nu ook die krijgsmacht, die aan de gevaren
bloot stond, ook afzonderlijk werd beschermd.
In de tweede plaats, dat optreden van de
burgerbevolking inbreuk gerekend werd op
het oorlogsrecht en dus met de zwaarste
straffen werd bedreigd. Dat laatste was dus
volkomen logisch. Enerzijds zou de burgerbevolking buiten de gevolgen van de krijg
worden gehouden, tenminste zover dit mogelijk~ wös. Anderzijds mocht de burgerbevolking, die onder dit voorrecht viel, niet tegen
de vijand optreden. Deze tweezijdige constructie was de achtergrond van het volkenrecht op dit punt.
,
Tn de laatste oorlog kwam hierin wijziging.
■Hn de eerste plaats hebben de Duitsers niet
geaarzeld de burgers, in strijd met deze
opvatting, in te schakelen in de oorlog, de
totale oorlog. Honderdduizenden werden
als slaven weggevoerd. Zij werden tewerk
gesteld in de oorlogsindustrie. Eveneens
honderdduizenden werden op grond van ras
of overtuiging weggerukt uit hun omgeving,
opgesloten om hun invloed op het volk te
breken, of vergast dan wel langzaam doodgemarteld in de concentratiekampen. Tenslotte werd het instituut van represailles
ver uitgebreid buiten hetgeen indertijd als
gerechtvaardigd werd beschouwd. In koelen
bloede werden duizenden vermoord voor
daden, waarmede zij niets te maken hadden.
Dit alles is zo duidelijk en zo vaak gebleken, dat verdere omschrijving overbodig is.
Dat betekent dus, dat Duitsland zelf de
grenzen tussen reguliere weermach en burgerbevolking heeft weggewist. Juist dat
onderscheid had de grondslag gevormd voor
de strenge maatregelen tegen de burgers,
die zich gewapender hand tegen de vijand
verzetten.
Het is dus volkomen begrijpelijk en tevens
volkomen logisch, dat de burgers, ziende, dat
zij feitelijk als strijdende tegenstanders werden beschouwd, de consequenties trokken.
Als de Duitsers hen niet wilden zien als nietmilitairen, dan zouden zij zich als militairen
gedragen. Zij grepen naar de wapenen en
werden verzetsstrijders. Op deze grond heb
ik altijd betwist, dat de maatregelen tegen
franc-tireurs toepasselijk waren tegen verzetsstrijders, die behoorden tot een bevolking, welke door de Duitser zelf waren
ingeschakeld in het oorlogsapparaat. Zo
spoedig de bezetter zelf zich vergrepen had
aan de rechten van de burgerbevolking,
had hij het recht verbeurd zijn eigen weermacht te beschermen door de meedogenloze
strengheid, welke alleen tegen franc-tireurs
verdedigbaar was. In het nieuwe recht van
de totale oorlog beschouwde de overwel-

diger ieder als vijand. Hij bewerkte daardoor
zelf,, dat hij ieder als vijand tegenover zich
kreeg.
Op deze grond zou dus behandeling als
krijgsgevangenen van
verzetsstrijders
verdedigbaar zijn. In elk geval zou deze
redenering elke rigoureuse represaille veroordelen. Bij de toepassing stuit men echter
op grote moeilijkheden. Immers alleen voorrechten welke bij de achtereenvolgende overeenkomsten aan krijgsgevangenen waren
verleend, waren van toepassing op bepaalde
nauwkeurig aangewezen groepen. Dat was
ook de reden, dat voor de oorlog op zee
andere regels golden dan voor de strijd te
land. Maar welke grenzen had men te trekken, waarbinnen de verzetsstrijders waren
begrepen? Toch zou een behoorlijke onder. scheiding nodig zijn, wilde men bij de toepassing-niet voor onoverkomelijke bezwaren
, komen te staan.
Eigenlijk is dit probleem een onderdeel van
het veel grotere vraagstuk van de bescherming van de burgerbevolking. Ook daar kan
men bezwaarlijk vast stellen, hoe groot de
kring is van de mensen, die men beschermen
wil. En het wegvallen van alle grenzen, zou
dan weer het karakter van voorrecht doen
verdwijnen.
Toch waren de vraagstukken zo ernstig, dat
men reeds voor de capitulatie van Duitsland
een herziening van de conventies van Genève
is gaan voorbereiden. In de zomer van 1946
vond zo plaats in Genève een conferentie
van Rode Kruisverenigingen, gevolgd in het
volgend jaar door een conferentie van Regeringsdeskundigen. De internationale Rode
Kruisconferentie van 1948 in Stockholm kreeg
de resultaten van deze besprekingen in voorstellen samen te vatten. En thans is een
diplomatieke conferentie in Genève bezig
met het uitwerken van internationale conventies ter bescherming van de slachtoffers
van de oorlog.
Het ontwerp, dat thans dus zijn laatste
redactie zal ontvangen, voorziet in de eerste
plaats in de nauwkeurige afbakening van
de kring van personen, die onder de term
krijgsgevangenen worden begrepen.
Men gevoelt, dat hier het vraagstuk van de
partisanen tot oplossing moet worden gebracht. Men wil nu de conventie betreffende de behandeling van krijgsgevangenen
doen strekken ten gunste van gevangenen,
die behoren tot een militaire organisatie of
tot een georganiseerde verzetsbeweging, die
zich gevormd heeft in bezet gebied, om te
strijden tegen de bezettende mogendheid.
Maar deze verzetsbeweging moet dan voldoen aan de navolgende voorwaarden. Haar
leden moeten onder de bevelen staan van
(Vervolg pagina 2)

Waarom geen Communisten
IN ONZE RIJEN
Jn de bezettingstijd hebben wij de waarde
van godsdienst, vaderlandsliefde en vrijheid hogelijk leren waarderen. Het leek
ons een slavenbestaan onder de tirannieke
dictatuur te leven. Wij hadden ons bloed
veil voor de verdediging van die grote
levenswaarden. Tirannie en dictatuur wensten wij nooit meer terug.
In het licht van die stemming en waarden,
dulden wij ook geen communisten meer in
onze rijen. Immers, zonneklaar hebben zij
zich uitgesproken voor hetgeen wij verfoeien:
Dictatuur, vernietiging der vrijheid, eventueel verraad aan het vaderland.
In hun „Beginselverklaring" huldigen zij
openlijk de „dictatuur van het proletariaat". Hun geestelijke vader, Lenin, heeft
ons eerlijk uit de doeken gedaan, wat hij
daaronder verstaat: „De dictatuur van het
proletariaat is de meest onbeperkte, de
meest medogenloze oorlog van de
nieuwe klasse tegenover een machtiger
vijand, tegen de bourgeoisie" (De linkse
stroming, A'dam '46, 5). In zijn „Bijdrage
tot het vraagstuk van de dictatuur" lezen
wij verder: „Het wetenschappelijk begrip van
de dictatuur betekent niets anders dan een
door niets beperkte, zich aan generlei wetten,
absoluut aan generlei regels storende, zich
rechtstreeks op het geweld steunende
macht''. Deze leer — en ze wordt elke dag in praktijk gebracht — snijdt het laken met de
communisten reeds door!
Maar, zult u zeggen, de communisten huldigen toch de „democratie" en wel de beroemde „volksdemocratie"! Inderdaad, maar
dictatuur van het proletariaat en „volksdemocratie" zijn twee woorden voor eenzelfde ding!
De communisten beweren, zoals destijds de
N.S.B.-ers, dat wij eigenlijk leven onder de
dictatuur van de kapitalisten, van een kleine
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(Vervolg hoofdactkel)
een daarvoor aangewezen 'verantwoordelijk
aanvoerder. Zij moeten voortdurend een
vastgesteld
onderscheidingsteken dragen,
waardoor zij op behoorlijke afstand kenbaar
zijn. Zij moeten de wapenen openlijk dragen.
Zij moeten zich houden aan de wetten en
gebruiken van de oorlog en de gevangen
genomen tegenstanders behandelen in overeenstemming met de bepalingen der conventie.
Terstond ziet men. dat het gros der Nederlandse verzetsstrijders niet onder deze conventie zou vallen. Daarvoor zijn de voorwaarden te scherp. Eigenlijk behelst dit
ontwerp te dezen aanzien niets meer dan
een uitbreiding van het begrip militair. Aan
de andere zijde zal men moeten erkennen,
dat men moeilijk alle verzetsstrijders zonder
meer met militairen gelijk kan stellen. Daarvoor is hun optreden te verschillend van
dat van de werkelijke militairen.
Wanneer men echter uitgaat van het begrip
totale oorlog, ook in de zin zoals de Duitsers
die tegen hun vijanden hebben gevoerd, en
de consequenties daarvan trekt, zonder dat
men poogt te komen tot een volkomen gelijkstelling van militairen en verzetsstrijders,
dan moet het mogelijk zijn, om bepaalde
voorwaarden voor de dusgenaamde partisanen te stellen. Op deze wijze zou men dan
niet algehele gelijkstelling met militairen
behoeven na te streven, maar toch wel tot
een status voor de verzetsstrijder kunnen
komen, die aanmerkelijk beter is dan de
toestand van volslagen rechteloosheid, die
thans geldt.

door
DrA.v d Wey.
O. Carm.

minderheid. Zij willen de ware democratie
brengen voor de meerderheid, het proletariaat, maar meteen de dictatuur over de
rest. Lenin zegt dit uitdrukkelijk: „Democratie voor het „volk", doch „een reeks
vrijheidsbeperkingen voor de onderdrukkers,
de uitbuiters, de kapitalisten. Hen moeten
wij onderdrukken om de mensheid van de
loonslavernij te bevrijden, hun tegenstand
moet met geweld worden gebroken"
(Staat en Revolutie, A'dam '46, 71 v.).
De staat wenst men te gebruiken als
onderdrukkingsmiddel: „Zolang het proletariaat de staat nog gebruikt, gebruikt het
hem niet in het belang van de vrijheid, maar
om er zijn tegenstanders mee onder de duim
te houden", schreef Engels in een brief aan
Bebel, welke Lenin met instemming citeert
(ib. 73).
Dictatuur van het proletariaat of volksdemocratie beduidt dus onderdrukking van
allen, die het niet eens zijn met de communistische macht en orde. Deze democratie is
geen haar beter dan de „biologisch-aristocratische" van de Nazi's!
Ook de „klassenstrijd" en haat kunnen wij
toch niet aanvaarden. Het geeft immers
weinig verschil of men „rassen-haat" of
„klassen-haat" zaait en uitbuit! Beter is het
naar verzoening en harmonie te streven
door een goede en vreedzame sociale politiek.
Voor de meesten onzer zal de besnoeiing
van de godsdienstvrijheid ook een onoverkomelijk obstakel vormen. Het communisme
is officieel nog steeds materialistisch en
atheïstisch. (Uit opportunisme laat het hier
en daar bepaalde godsdienstige uitingen nog
vrij, maar het worgt het confessionele schooien verenigingsleven, pers en caritas om van
de politiek niet eens te spreken. Het wordt
een vrijheid van het graf, minstens zo erg
als onder het Hitlerianisme.
Met het nationale eergevoel en welzijn is
het niet minder droevig gesteld. Bij en enige
tijd na de bevrijding hebben de communisten
de vaan der nationale verheffing gehesen,
maar de Kominform heeft beslist haar weer
in te halen. In de meeste landen — ook in
Nederland — haastten de partijleiders zich
aan deze oekaze gehoorzaam te voldoen.
Men legde zelfs verklaringen af van potentieel landverraad. De Sowjet-Unie kiest men
boven eigen vaderland.
Kan men de vroegere N.S.B.-ers iets verwijten wat de communisten niet treft? Heeft
Hitler millioenen in de concentratiekampen
ten verderve gevoerd, in het Rode Rijk en
achter het IJzeren Gordijn gaat deze tragedie lustig verder. De Baltische staten,
schandalig en gemeen van hun vrijheid beroofd, kwijnen weg in terreur en slavernij.
Er is echter nog iets te zeggen- over de
communstische jn o r a a 1. Deze is een
klasse-moraal. Men meet goed en kwaad
enkel af naar het vóór- of nadeel voor de
proletarische revolutie. Hier heiligt het doel
alle middelen. Wij behoeven hiervoor slechts
een greep te doen uit de bekende rede van
Lenin voor de Communistische Jeugdbond
(1920); „Onze zedelijkheid is volledig ondergeschikt aan de belangen van de klassenstrijd
van het proletariaat
Wij zeggen: zedelijk — dat is datgene, wat de vernietiging
van de oude uitbuitersmaatschappij en de
vereniging van de werkende massa's om het
proletariaat dient; — zedelijk is datgene, wat
de nieuwe maatschappij der communisten
schept"!
Wie dit alles onderschrijft kan niet meer
tot onze rijen behoren, want het betekent
verloochening van de waarden, waarvoor
wij streden en nu nog willen leven: Godsdienst, vaderland en vrijheid!

WER|§DI
SYMBOLISCH?
„De zetel van de Raad van Europa zal gevestigd
worden te Straatsburg, gelegen in het gebied,
dat vanouds een twistappel is geweest in
Europa. Hiermede heeft men een symbolische
uitdrukking willen geven aan de opzet van deze
nieuwe vorm van Europese samenwerking. ..."
— Aldus de wonderlijke motivering van de
Memorie van Toelichting op het wetsontwerp
tot goedkeuring van het Statuut van de Raad
van Europa.

DUITSLAND.
HAMBURG. Velt Harlan, de Duitse filmregisseur, die onder het „Derde Rijk" de anti-Joodse
film „Jud Süss" maakte, is door een Duits hof
vrijgesproken van misdaden tegen de mensheid
door het steunen van de nazi-campagne tegen
de Joden. De uitspraak werd door de publieke
tribune luid toegejuicht.
— Wir haben es nicht gewuszt.

TENTOONSTELLING
van werken van de overleden
Drentse kunstschilder

REiHHART DOZY (1880-1947)
Op veler verzoek vestigen wij de aandacht
op een tentoonstelling van de in 1947
overleden Drentse oud-verzetsman .
REINHART DOZY.
Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij
in het verleden — nog onlangs in onze
bevrijdingsuitgave — meer dan eens een tekening uit het kamp Vught van deze kunstschilder hebben opgenomen.
Dozy werd om zijn vele illegale werk (zijn
huis was een centrum van het ondergronds
verzet) door de Duitsers gevangen genomen
en naar Vught gevoerd. Hij. de oud-officier,
droeg zijn lot gelaten en verloor de moed
niet. Ook in gevangenschap tekende hij, zette
hij zijn werk zo goed en zo kwaad als het
ging voort. Maar, de gevangenschap heeft
hem, fijngevoelig mens, hoe kan het anders,
veel kwaad gedaan. Toen hij, na zijn vrijlating het eerste bij ons kwam (zo schrijft
één zijner vrienden), schrok ik en overviel
me de gedachte: een gebroken man. Hij was
niet zo jong meer, maar we hoopten van
harte, dat hij zich eens helemaal zou herstellen. En werkelijk, het begon er op te
lijken,, dat hij het halen zou, langzamerhand
kwamen de krachten terug, hij werkte weer,
was enthousiast, als vroeger; ik had alle
hoop dat we de vroegere Dozy weer langzamerhand terug zouden zien keren.
Het heeft niet zo mogen zijn. Op het stille
Kerkhof in Westcrbork, waar hij zo graag
schilderde, rust hij nu — in zijn geliefde
Drentse land.
Deze w^ek is in „Kunstliefde", Nobelstraat
12a te Utrecht, een expositie geopend over
de werken van Dozy. De tentoonstelling
wordt gehouden t.m. Zaterdag 3 Juli.
Reinhart Dozy heeft op zo treffende wijze
„de oude Landschap" Drenthe op het doek
gebracht, dat men hem kan indelen bij de
schilders van klasse. Zijn schilderstukken
getuigen van een verfijnde geest en zijn een
waardevol bezit. Zij tonen hoe schoon
Drenthe was, vóórdat door de moderne
techniek veel verloren ging.
Laten velen deze tentoonstelling bezoeken!
{Inqezonaen mededeling)

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grofe rol.
Een rusiig examen doei U mei

Mijnhardt Zenuwtabietlen

* GEMEENSCHAPPELIJKE ARMOEDE •
Ons land is arm, armer dan veel
Nederlanders zich bewust zijn; zo
waarschuwden sociale en economische deskundigen kort na de
bevrijding. Maar er waren mensen, die er
natuurlijk minachtend hun schouders voor
optrokken en hun neus in tegenovergestelde
windrichting staken.
De ,,zwart-gejasten" genoten van een wereld vol schone schijn, bedrog en zelfbedrog.
Zij beleefden een droomtijd van heerlijk
niets-doen met gemakkelijke transacties en
lucratieve malversaties. Geen wonder, dat
deze boemelbaronnen zich desnoods stuiptrekkend aan hun duiten en gemakkelijk
leventje vastklampen. In de deskundigen
zagen zij onheilsprofeten, die hun zwarte
markt trachtten te ondermijnen en hun bankroet voorspelden.
Dit stuk openbare onderwereld verliest terrein en ondervindt schoorvoetend het bestaan van de armoede.
Een ijverige dienaresse van dit moderne
O.W.-ers gilde, die soms meermalen per
week een slordige duizend gulden per dag
verdiend had, klopte onlangs bij een instantie aan voor haar noodzakelijk levensonderhoud. De plotseling ongekende weelde vreet
dus blijkbaar als een kreeft zich-zelf op.
Anderen, het is hun te vergeven, leefden
na de bevrijding in een roes en verdroegen
de pessimistische, of beter, objectieve blik
niet. Het geleidelijk aan ontwaken uit de
beneveling en de ontnuchtering door de
harde levenswerkelijkheid, dwongen hen om
de waarheid te aanvaarden. Zij deden dit
niet altijd met christelijke gelatenheid, maar
dikwijls wel ,,op hoop van zegen". De troost
op betere tijden en nieuwe welvaart misgunnen wij hun niet. Tot velen drong het
besef onderhand wel door, dat we inderdaad
armer zijn, dan ze dachten.
Het zal talrijke, overigens geen kwade,
mensen moeilijk gevallen zijn en nog
moeite kosten om, als weleer Franciscus, de
armoede als een bruid te omhelzen. Het
voorbeeld van deze zanger voor God en
tevens grote sociale hervormer inspireert niet
allen om de armoede met bl'ijheid en overgave tegemoet te treden. Daarvoor moet
men als het ware buiten en boven het tijdelijke kunnen treden.
Zij, die het wel kunnen, zijn de kinderen
uit de Stad Gods, die vol vertrouwen opzien
naar de Vader in de hemel en Hem dagelijks bidden om de gave van het brood. Het
{[npezonden mededeling)
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öe film
Wij maken er onze lezers opmerkzaam op, dat zij reeds thans kaarten
kunnen bestellen voor de voorstelling
van de LO.-LKP.-Film op 9 Juli a.s.
in he.t Kurhaus te Scheveningen. De
voorstelling begint om 8 uur n.m. Na
de pauze, waaraan een grote en een
kleine film voorafgaan, zal de LO.LKP.-Film draaien.
- Op 12 Juli wordt de film vertoond in
Tuschinski te Amsterdam. Aanvang
10 uur n.m. Het programma der voorstelling is gelijk aan dat in het Kurhaus.
Voor deze voorstelling, die officieel als
première geldt, zijn eveneens reeds
thans telefonisch (30800) bij Tuschinski
plaatsen
atsen te bespreken.
♦

zijn vaak ook niet de minst beproefden in
het leven, vooral niet als wij aan de voorbije
oorlogs- en bezettingsjaren denken. Het
zal niet op de eerste plaats de armoede of
welke tijdelijke nood ook zijn, die de oorlogsweduwen en wezen het zwaarst op het
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Als Christenen hun roeping daadwerkelijk verstaan, zal uit de gemeenschappelijke armoede het ontwaken van een nieuw leven geboren
worden, dat het aanschijn der aarde
zal veranderen.

hart drukt, die de slachtoffers van het verzet, wachtend op geestelijk of lichamelijk
herstel het diepst treft. Als men vrijwillig
het grootste offer van het leven durft brengen, als nabestaanden dit offer mede durven
dragen en zich onderwerpen aan de wil van
God; als men de kroon van het levensgeluk
stuk ziet liggen aan zijn voeten, dan heeft
men vrijwillig zwaarder offers gebracht, dan
de gemeenschappelijke armoede van onze
dagen kan vergen. En hier bewaart men een
eerbiedig stilzwijgen om de nagedachtenis
van de onbekende helden te eren, om geen
nieuwe wonden te maken in de harten van
hun dierbaren. Mensen, die de zin van leven
in het licht van het geloof zien, zullen in
het besef van de gemeenschappelijke armoede hun vertrouwen in de „Oneindige Goedheid" eerder bevestigen dan verminderen.
Wat anderen noodgedwongen aanvaarden,
nemen zij vrijwillig aan: de versobering van
levenswijze, of met andere woorden: de
arbeidzaamheid gepaard aan spaarzaamheid.
Neen, dit is geen pleidooi voor het strikt
noodzakelijk levensonderhoud of hef minimale levenspeil. Dit is geen afwijzen van
het gezonde streven naar redelijke welvaart
en passende welstand. Het levenspeil kan
niet beter gehandhaafd worden dan door
levenszekerheid en vreugde. De hoop op
betere tijden draagt niets onchristelijks in
zich, want in het evangelie staat geschreven:
,,Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en het
overige zal u toegeworpen worden."
De sociale rechtvaardigheid kan en mag om
de algemene, vrijwillig of onvrijwillig aanvaarde armoede, niet in de weg getreden
worden. Men kan en mag deze armoede
van de ene bevolkingsgroep niet afwentelen
ten koste van de andere.
Denkt u eens aan de kleine man, die zich
na de bevrijding (en vandaag nog) aan
de sociale zekerheid vastgeklampt heeft; aan
de hoop, dat een der vier beloofde vrijheden,
de vrijheid van gebrek, stellig in vervulling
zal gaan. Nog niet door een breuk in. zijn
hersenen kunt u er deze gedachte en overtuiging uitstoten. Hij stond altijd en staat
nog het dichtst bij de armoede-grens en
observeerde de sociale evolutie daadwerkelijker, zij het niet wetenschappelijk, dan misschien menigeen wil toegeven.
De bonafide vakbonden hebben in dit
opzicht prachtig sociaal werk verricht.
Wij weten trouwens allen, werkgever of
werknemer, dat de hedendaagse wereld
wordt beheerst door het sociale vraagstuk,
dat zich onweerstaanbaar opdringt tot een
oplossing, die' medebepalend zal zijn voor
het godsdienstige, zedelijke en culturele Ie- v
ven van de mensheid.
Een eerste en mooie vrucht uit de gemeenschappelijke armoede van ons land en de
andere West-Europese landen is hfet groeiend
besef, dat dit vraagstuk slechts opgelost
kan worden in het licht van het Christendom

en de steeds krachtiger uitgesproken overtuiging, dat dit kan, als wij allen de roeping
van het christendom verstaan.
Eens werd gezegd: het licht scheen in het
Oosten. Wij weten nu dat achter het
hermetisch afgesloten Oosten de duisternis
van de totale afgrond dreigt. Daarom is het
goed te bedenken, dat het laïcisme niet
dood is.
De „verleking" van de christelijke gezichtshoek moet niet alleen uitmonden in eén
verlaging maar tevens in een verbanning
van de christelijke grondbeginselen, waarnaar wij te leven en dus ook sociaal te handelen hebben. De laïcist draait de orde om.
Hij stelt de tijdelijke orde boven de eeuwige,
de natuurlijke orde boven de bovennatuurlijke. Hij doet dit met een misleidend bewustzijn, Tartuffiaans, dat in wezen niets
anders is dan minachting voor de door God
ingestelde orde en misprijzing voor de mensen, die deze orde erkennen en aanhangen.
Zij stellen de wetenschap boven de godsdienst en schijnen nooit te achterhalen, dat
de kerken de vrijheid van de wetenschap
erkennen, hetgeen niet wil zeggen, dat de
wetenschap zich niets aan de godsdienst
behoeft gelegen te laten liggen. De laïcist
handelt lijnrecht in tegen Christus woord:
„Geeft aan God wat aan God toekomt."
De Christen, die naar dit woord leeft, geeft
de armoede van God en de rijkdom van
God aan God terug. Dit is de sleutel tot
de oplossing van het sociale probleem. Als
armen en rijken aan God geven wat aan
God toekomt, vindt er een verschuiving en
verspreiding plaats zowel van de rijkdom,
als van de armoede, zonder het eigendomsrecht geweld aan te doen, zonder de tijdelijke orde omver te stoten, zonder de persoonlijke vrijheid of andere rechten van de
mens aan te tasten. Deze verschuiving en
verspreiding, of met andere woorden: het
vergemeenschappelijken van de armoede en
de rijkdom, zou een tastbaar bewijs zijn van
'Ingezonden Mededeling)

Zuivere huid
zacht, soepel, gaaf en gezond.
Purol doet wonderen. Doos 30 cent.

het levend christendom, van een leven in
God in Wie wij allen één moeten zijn;
van een leven met God, Die voor alles zorgt.
Laïcisme en christendom verdragen elkander
niet. „Verleekte" christenen zijn wangedrochten. Maar de leken, die bewust als
christenen handelen, zullen het sociale probleem kunnen, oplossen. Mensen met een
afgetakelde liberale geest en egoïstische
mentaliteit zullen dit als wartaal betitelen.
Laat hen rustig betijen. Voor dezulken
schrijven we bij voorbaat niet. Zij houden
star vast aan beginselen, waarop de woorden van Bevin ten opzichte van het communisme evenzeer gelden: onwetenschappelijk, onmodern en ondoelmatig. Evenmin
schrijven we voor de bezeten geesten, die
de armoede uitbuiten als het middel bij
uitstek om mensen onder elkander op te
hitsen en om hen als een domme onnadenkende massa te spannen voor de rode staatskar uit het verstaliniseerde Oosten.
„JAN PATRIOT".
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Tot onze grote spijt is door een fout onzerzijds
vergeten in het voorlaatste nummer van „De
Zwerver", bij het artikel: „Over de psychische
hygiëne der illegaliteit", de naam van de
schrijver te vermelden.
De schrijver was Dr. A. Hutter te Zeist.
Wij vertrouwen, dat onze lezers dit abuis
willen verontschuldigen. Ook van deze plaats
ons excuus aan de schrijver zelf.
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Korte inhoud van het voorafgaande:
Op de vijftiende September 1944 deden
de Duitsers een inval op een illegaal
adres in Utrecht; zij maakten hier
een gevangene, maar bovendien vielen
o.m. lijsten met twee- tot vierentwintig
honderd namen en adressen in hun
handen. Onmiddellijk begaven vier
KP'ers, één in Landwachtuniform en de
anderen gewapend met slechts vervalste papieren, zich in een auto naar het
adres. Hier troffen zij een bezetting
van vier Landwachten aan, die voorlopig de gevangene en de buit moesten
bewaken. De KP'ers gaven zich uit
voor SD'ers, die de zaak kwamen overnemen, terwijl zij zich onderwijl afvroegen, waar dit alles op zou uitdraaien.
•
Duizenden gedachten schoten door me
heen, terwijl ik naar de keuken beende.
Een zeer krachtige gedachte die telkens probeerde op te duiken maar die ik telkens weer
weg trachtte te duwen, omdat zij te veel
emotie met zich meebracht, was „Wat een
bof dat de S.D. niet hier op ons zat te wachten." 't Was waar, als ze nu kwamen, hadden wij het eerste woord. Maar ik mocht
nog niet in een overwinningsroes komen.
We hadden het hoogstens nog maar voor
vijftig procent gewonnen, je kon de hele
situatie nog niet overzien, wat er als de volgende stap moest komen wist ik nog niet.
Ik stond voor de gevangene. Er was geen
mens in de buurt
ik boog me -naar hem
toe en fluisterde: „'t Zit rustig. Hou je goed,
wat er ook gebeurt". De man begreep direct.
Hij keek me aan met een paar ogen, die ik
mijn leven lang niet meer vergeet.
Buiten
ik was bijna in de lach geschoten. Voor Leen hoefde ik niet bezorgd te
zijn, merkte ik. Hij zat op de rand van de
regenput, de benen wijd uit, in een houding
alsof hij de baron zelf was. Naast hem zat
een echte Landwachter, een boerenknuppel
met geel piekhaar. Blijkbaar zat de pseudo
op te hakken over zijn loopbaan als beschermer, want de gele luisterde met kennelijk
respect.
„Was machst du, Kerl!" riep ik met een
sténtorstem. Leen vloog ogenblikkelijk in de
houding, keurig, correct en de gele knuppel
deed het hem stijfjes en verbluft na. Maar
hij vergat zijn mond dicht te doen en inplaats van zijn hakken wezen de neuzen van
zijn kistjes naar elkaar. Ik kanonneerde verder: Wat, voor de duivel, ze daar met elkander zaten te kletsen, terwijl er een gevangene bewaakt moest worden! Leen zweeg eerbiedig en voorbeeldig, de knuppel begon te
stotteren van emotie. „Maul halten! En
vooruit, naar binnen
neem die kerel
mee".
We stonden even later in de achterkamer, ik telde terwijl ik onze gevangene tegen de muur drukte. Allen present. De leider van de Landwachtbende was
iets van een der paperassen in 't Duits aan
het vertalen voor Henk, die met een hautain
gezicht luisterde en af en toe knikte. Bijna
automatisch speelde ik de comedie verder.
Ik had gezien, dat, zoals we nu stonden,
door elkander, het onmogelijk was om met
één roffel van de sten onze tegenstanders

EEN HISTORISCH VERHAAL
Een onzer K'Pers schreef ■— op verzoek van het Nieuw Utrechts Dagblad — enige tijd geleden een verhaal
over een overval van de Utrechtse KP.
Dit tot in de kleinste bijzonderheden
historische verhaal werd voor ons blad
door de schrijver op verschillende punten gewijzigd en uitgebreid, en met de
welwillende toestemming van bovengenoemd blad biedt de redactie van De
Zwerver thans haar lezers de be. schrijving van deze overval aan.
T"
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op te ruimen. Het eerste schot zou voor ons
zijn, het tweede wellicht ook
van de
rest zou geen mens iets hebben kunnen zeggen. De heren hadden, behalve de karabijnen, die hier waardeloos waren, hun pistolen.
Ik voelde dat er behoefte was aan een nieuwe scène, 'wilden we niet op dood spoor
komen, en ik improviseerde een „verhoor".
Mijn linkerhand kwam met een harde klap
op de kaak van de man voor mij. Hij vertrok geen spier van zijn gezicht, knipperde
zelfs niet met de ogen terwijl ik hem zo hard
mogelijk in zijn oren schreeuwde: „Die
Nahmen der Andren! Sprechen Schwein!"

tijen. Ik sloeg werkelijk hard; deels uit angst
dat het anders niet echt genoeg zou lijken,
deels waarschijnlijk ook om mijn zenuwen
af te reageren en tijd te winnen om na te
denken. Het slachtoffer, een al wat oudere
man, hield zich uitstekend. Soms opende hij
de mond om iets te zeggen of te schreeuwen, maar voor hij geluid gaf sloot hij hem
weer alsof hij zich bedacht. Ik voelde plotseling, dat Henk, die rechts achter mij stond,
nog steeds in „gesprek" met de commandant, het benauwd kreeg. Hij schraapte z!n
keel, alsof hij naar een woord zocht — ik
staakte mijn bokspartij en keerde me om.
Tegelijk keek de lange Landwachter me aan'.
Ik pakte hem bij een mouw en trok hem
terzijde. De kerel grijnsde en balde zijn
rechtervuist, terwijl hij schuins naar de gevangene loensde. Ik weerde hem haastig
af — deze os zou met één klap de man bewusteloos geslagen hebben.
„Was denkst du", zei ik, minzaam en vals,
„weiss der Kerl wirklich nicht viel, oder
"
„Ach Herr Inspektor" grinnikte de gorilla, die vent weet toch van alles af
Laat mij maar eens even
"
„Schon gut", wuifde ik met mijn hand.

Ik improviseerde
een verhoor....

Het is verwonderlijk, hoe slaan en schreeuwen in sommige omstandigheden de snelheid van het denken kunnen bevorderen. Ik
verbaasde me er over terwijl ik sloeg, terwijl ik schreeuwde. Met elke klap kwam
er een duidelijker inzicht, hoe uit deze affaire
te raken zonder kleerscheuren en bij elke
schreeuw groeide mijn overwicht, mijn
zekerheid alle -eventualiteiten te overzien.
Achter mijn rug hoorde ik hoe Leen stond
te gnuiven tegen de peenharige, alsof hij getraind was in het bijwonen van ranselpar-

„Werden ihn jschon klein kriegen
Ik
deed of ik nadacht en plotseling tot een besluit kwam „Wir nehmen ihn mit" zei ik,
„und auch die Papierc
eh
aber,
Jungens, passen Sie auf. Es kann hier noch
'was vorgehen, verstanden?" Ik keek de
gorilla recht in z'n stoppelbaard. De venijnige oogjes in het dikke gezicht, dat er uit
zag alsof het van geolied leer was, glommen
bij de vererende opdracht. Natuurlijk, illegalen
ze konden komen. En ze zouden
een warme ontvangst krijgen!

Ik duwde de gevangene voor me uit en
snauwde naar onze landwachter-lijfgardist,
die meesterlijk zijn rol speelde van doen of
je gehoorzaam bent maar duidelijk laten
voelen dat je maling hebt aan iedereen en
je superieuren in het bijzonder. Hij voelde
de mentaliteit van zijn collega's blijkbaar
uitstekend aan
of zou er een diepere
zin schuilen in het gezegde, dat de kleren
de man maken?
Ik liet aan Henk de achterhoede en de
paperassen over, zonder naar hem te kijken.
Wij hadden zelfs geen blik van verstandhouding nodig om elkaar te begrijpen. Nog
een paar meter maar, alleen de keuken door,
dan waren we tenminste weer buiten, kon
bij elke voorkomende situatie het initiatief
in onze handen blijven. Mis
een van die
vijf kerels, tot nog toe had hij er het zwijgen toe gedaan, deed plotseling zijn mond
open. Of hij de papieren van de heren nog
even _mocht zien. Hij had al eens meer zoiets aan de hand gehad, ziet u
Ik stond
stil en draaide me om. Mijn hand gleed naar
de linkerbinnenzak van mijn colbertjasje,
onder mijn regenjas. Ik zag schuin naast
me een wijsvinger van Leen voorzichtig om
de trekker van de sten schuiven. Henk zocht
eveneens in zijn jaszak. Mijn vingers gleden over het leer van de portefeuille en het
gladde en koude metaal van mijn kleine 6.35.
Ik stond op het punt de laatste te kiezen. Ik
zag de hand van de Landwachter die me
de vraag gesteld had naar zijn heup gaan...
Op dat moment zei een stem achter me iets
over de telefoon. Met de hand nog in mijn
zak draaide ik me half om. ,,Was? Zerstört? Keine Verbindung mehr? Wie ist das
denn mög
" Mijn hand koos en kwam
achteloos met mijn portefeuille te voorschijn, die ik zonder er naar te kijken voor
de ogen van de man voor mij open en weer
even nonchalant dicht klapte. Henk had zijn
S.D.-papier getrokken, hield het rustig voor
zich uit. Ik deed, of er me plotseling een licht
op ging en draaide mij helemaal om naar de
man achter ons. „Ach so
wenn du
zuerst mal versuchtest so war alles nörmal,
wenn du nachher anrufen wolltést, so war
plötzlich keine Verbindung mehr da
Ich glaube, ich verstehe. Es ist sehr gut, dass
du darauf Acht gegeben hast. Danke schön."
(wordt vervolgd.) "

Maai, moeten wij deze kinderen alleen een
kans geven?
We doen dit omdat het ligt in de lijn van ons
werk. Stellen we ons als doel te zorgen dat,
binnen zekere grenzen, het levenspeil van de
gezinnen wordt behouden, ev. hersteld, dan
__J
moeten we dit zeker
doen en er is een
rechtsgrond voor aanwezig.
Maar moeten we niet
verder gaan? Moeten
we niet allen een gelijke kans bieden en
bij gebleken geschiktheid hen laten opleiden voor het beroep
of ambt dat ze aankunnen, ook al zou de Vader die opleiding
niet hebben kunnen bekostigen?
Dit vraagstuk kan van verschillende zijden
worden belicht.
Het kan zijn nut hebben enkele kanten te
bezien.
Als we tot een beslissing komen moet het
geschieden op deugdelijke gronden, want
wij moeten verantwoording afleggen van de
bestede gelden en in ons beroep op het
Nederlandse Volk moeten wij kunnen aantonen, dat we het gevraagde werkelijk nodig
hebben.
Men kan voorstander zijn van de idee dat
ieder mens gelijke kans moet hebben, onverschillig zijn afkomst en dat elk kind zich
naar zijn aanleg ongehinderd moet kunnen
ontwikkelen.
Dat is een vraagstuk van algemene maatschappelijke strekking.
Zonder de voor- en nadelen hiervan af te
wegen, kunnen we wel direct constatereh
dat het niet de taak van de Stichting is op
deze grond dit te gaan toepassen op de
categorie kinderen van onze verzorgden. Het
zou lijken op een experiment.
Men komt weleens de mening tegen dat de
Vaders van deze het hoogste offer hebben
gebracht en het Vaderland als dank hiervoor
de opleiding van deze kinderen voor zijn
rekening moet nemen.
De Vaders hebben getoond karakter en offervaardigheid te bezitten en in het algemeen
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]e stond als velen voor de lopen
wachtend' op het moordend* lood;
je wou geen vaderland verkopen
voor wat schamel geld of muffig brood.
En toen je later droef werd weggedragen,
werden vele mooie woorden wel gezegd;
zelfs brede sterrenflonkerende kragen
hebben blanke bloemen op je graf gelegd.—

c
c

Ik praat met je als in de dagen
toen nog geen graf ons scheiden deed,
maar je moet mij niet meer vragen
naar wat ik van het recht hier weet.

c
c

Ik wil je al die narigheden sparen
want jouw strijd is immers al gedaan; —
ik zal mijn snelvergetend volk gaan vragen,
waarom men voor de lopen heeft gestaan.

C
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Er waren slechts vier kale wanden
waartussen jij je stil bewoog
en vaak met saamgevouwen handen
je ogen opsloeg naar omhoog.

.

Harm. de Jong.
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zou van deze kinderen kunnen worden verwacht dat zij een aanwinst zijn voor ons
land, wanneer zij later leidinggevende functies zouden uitoefenen. Ons land heeft immers
gebrek aan mensen die weten wat ze willen?
Deze opvatting heeft
iets aanlokkelijks, door
aan de kinderen op
WBP*
deze wijze te vergoe1^-^^
den, wat zij boven
T
A
anderen moeten missen
A
■
'
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De conclusie ligt echfit^
ter niet zo voor de
hand als op het eerste
gezicht wel lijkt. We
hebben geen enkele
waarborg dat karaktertrekken als moed,
vastberadenheid, offervaardigheid, e.d. van
vader op kind overgaan. Als er in deze sprake
is van erfelijkheid, dan zijn deze trekken in
het kind nog slechts in aanleg aanwezig en
hangt het voor een groot deel af van de opvoeding en de sfeer in het gezin of deze
worden aangekweekt.
Het omringen van een kind met teveel zorgen heeft als regel niet offervaardigheid,
maar egocentrisch-gericht-zijn tot gevolg.
Energie, vastberadenheid, wilskracht, doorzettingsvermogen worden wel aangekweekt
wanneer iemand om iets te bereiken zich door
moeilijkheden heen moet slaan, wanneer hij
weerstanden heeft te overwinnen, maar niet
wanneer het voor hem te veel wordt klaargemaakt.
In dit alles kan ik nog geen rechtsgrond ontdekken, waarop een studie-uitkering voor
allen zou steunen.
Bij de oplossing moet het waarachtige belang
van het kind vooropstaan. Dat belang en zijn
levensgeluk worden niet bepaald door de
stand waarin hij zal terechtkomen en het
wordt niet uitgedrukt in het bedrag dat hij
later kan verdienen.
Het meeste voel ik voor een oplossing, waarbij men niet zonder meer besluit tot studiegelegenheid voor allen, maar voor werkelijk
begaafde kinderen een regeling treft waarbij
gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande mogelijkheden en zo nodig de Stichting hierin verder gaat en mogelijkheden
schept.
Overigens bepleit ik een soepele toepassing.
Meermalen komt het voor dat een gezin zich
allerlei ontzegt voor de opleiding van de kinderen, dat de Vader zoekt er iets bij te verdienen en zo de mogelijkheid geopend wordt.
Dit laatste kan nu niet meer. Bij de vaststelling van de pensioengrondslag is bovendien geen rekening gehouden met eventuele
promotie van de Vader indien deze in zijn
werk had kunnen blijven.
Zo is er alle reden met deze factoren bij een
beslissing rekening te houden.
Hiermee is dit vraagstuk niet uitgeput, doch
ik geef deze argumenten graag in overweging
aan allen die er mee te maken hebben.
Zullen de meeste studie-uitkeringen pas over
enige jaren komen, thans is er nog de categorie van oud-illegale werkers zelf, die door
hun verzet de studie moesten onderbreken
en derhalve recht hebben op bijstand bij het
voortzetten der studie na de bevrijding, indien
de middelen ontbreken. Met de enkele aanduiding volstaan we hier, daar de studie van
deze groep binnen afzienbare tijd afloopt.
Middelburg.

F. HUSON.
(Wordt vervolgd).
(Ingezonden mededeling

JSegin de dag;
mei FVOÏSOIi
Tanden blank en rein; adem
fris als morgendauw.

MONUMENT voor de verzeissirijder

Pastoor Vullinghs

fEKBUIS
Porsea, Mei 1949.
(Tapanoeli).
Geachte Redactie,
Met leedwezen heb ik in Uw nummer van
25 Maart j.l. gelezen, dat U aan het einde
van het jaar tlw uitgave zult staken. Wellicht denkt U, dat ik een beetje laat ben met
die opmerking, maar dat komt omdat ik via
mijn Zus in Nederland m'n weekbladen krijg.
Die zeepost doet er nogal lang over, maar
het is een veiliger weg dan de alleenreizende
luchtpost.
Er zijn misschien mensen in Nederland of
Indië die U hetzelfde schreven, maar wellicht ten overvloede vestig ik Uw aandacht
op het feit, dat met Uw opheffing een van
de laatste principiële bladen met-recht-vanspreken van het toneel verdwijnt. Ik heb
het er wel eens met m'n eigen jongens over
gehad, dat er niet veel mensen zijn in Nederland die het recht hebben om zoveel te
trompetteren als ze nu doen.
Uw blad heeft dat wel. Uw blad is graag
en veelgelezen onder de militairen hier. Omdat we het beschouwen als een blad met
gezag, geschreven door mensen, die zelf in
moeilijke omstandigheden, moeilijker dan de
onze, hun plicht deden. In deze tijd en in
dit land is het vaak heel moeilijk om met
gezag beklede bladen te vinden, die door
militairen geloofd worden. Het Uwe behoort
daartoe.
Ook als Nederlander die gaarne de mening
hoorde van de besten van ons, betreur ik
het dat Uw blad zal gaan verdwijnen. Dan
verdwijnt ook het laatste stuk herinnering
aan 100% plichtsbetrachting en vaderlandsliefde. Het actuele stuk herinnering dan,
want De Zwerver kwam elke week en gaf
dan z'n mening over een of ander vraagstuk, waar we eigenlijk vaak over bezig
waren. Het geval Mullaert was door ons
vaak besproken, maar niemand kwam er
uit. Maar in Uw blad stonden klaar en
duidelijk de feiten. Dat is wat wij nodig
hebben. Nu, en zeker in de toekomst.
Ik twijfel er niet aan dat Uw organisatie
Volkomen weet wat kan en wat moet. Vandaar dat wij ons bij het verdwijnen van De
Zwerver zullen moeten neerleggen, maar ik
zou U willen vragen of U ten volle beseft
dat U een grote open plaats achter laat. Er
zijn nog genoeg Nederlanders, waaronder ik
mezelf reken, die diverse feiten belicht willen zien door mensen, die ons een voorbeeld
waren. Komt er een ander blad? Desnoods
duurder, als het ons maar antwoord geeft
op onze vragen. Dit geldt misschien nog
meer voor de jongeren. Wij hebben geen
ouderen om te vertrouwen de volgende keer.
Dan moeten we voor die tijd al weten hoe
U de plichten van een Nederlander ziet.
Ik geloof niet dat ik precies kan neerschrijven wat ik voel, maar het komt hierop neer,
dat ik persoonlijk en de militairen in Indië
Uw blad zéér node zien verdwijnen en het
liefst zouden zien dat De Zwerver bleef
bestaan of dat er een gelijkwaardige, competente opvolger verschijnt.
Met dank voor Uw aandacht.
Hoogachtend,
Res. Lt. De R.
{Ingezonden mededeling)

NIJNHARDTJES
wekken op bij geestelijke en lichamelijke
vermoeidheid en verdrijven allerlei pijnen.

Op 18 Juni a.s. namiddags drie uur wordt
te Grubbenvorst op het Pastoor Vullinghsplein een Oorlogsmonument plechtig
onthuld ter gedachtenis voor hen die Voor
't Vaderland het leven offerden. Naast de
negen Nederl. militairen, twintig geallieerde
militairen en negen burgers die gesneuveld,
of in concentratiekampen omgekomen, of
wel door oorlogsgeweld overleden zijn, wordt
de ereplaats ingenomen door 'Pastoor H.
Vullinghs, een bij vele onderduikers en
oud-illegale-werkers bekende figuur, die in
Bergen-Belsen overleden is. Pastoor Vullinghs was de Priester waar ieder die zich
niet veilig voor de Duitsers voelde, hulp
ontving. Reeds in 't begin van de oorlog
vonden de Franse krijgsgevangenen de weg
naar de pastorie in Grubbenvorst, vanwaar
pastoor Vullinghs ze verder hielp. Eenmaal
thuis, wisten deze mannen de militairen in
de kampen wel te berichten, dat ze 't maar
via de pastoor in Grubbenvorst moesten
proberen. Zo vond een stroom van krijgsgevangenen de weg naar de vrijheid met
behulp van pastoor Vullinghs. Daarna zijn
het Engelse piloten, afgewisseld door
Nederl. militairen en studenten, die zijn hulp
ontvingen. Vooral ook Joden bewoonden met
Pastoor Vullinghs de Pastorie, waar zij alle
hulp ontvingen. Op 1 Mei" 1944 werd hij
door de S.D. gepakt en via de lijdensweg
Vught—Oranienburg naar Bergen-Belsen
vervoerd, waar hij kort voor de bevrijding op
9 April 1946 overleden is.
Het Comité-Oorlogsmonument-Grubbenvorst
zal .het zeer op prijs stellen als op 18 Juni
velen van zijri medewerkers aanwezig zijn.

• Nationale Demobilisatiedag *
Onder voorzitterschap van Z.K.H.
Prins Bernhard, Voorzitter van de
Nationale Demobilisatie Raad, wordt
op Dinsdag 21 Juni a.s., aanvangende
te 10.30 uur, in de Stadsschouwburg
te Utrecht, een Nationale Demobilisatie
Dag gehouden.
Deze dag is in het bijzonder bedoeld
als een landelijke bijeenkomst van de
Provinciale en Plaatselijke Demobilisatie Raden (Comité's), en ais appèl van
alle overheids- en particuliere instellingen en personen, die de belangen
van de te demobiliseren militairen kunnen bevorderen.
De agenda luidt:
Opening door Z.K.H, de Prins der
Nederlanden.
Rede van Z.E. Dr W. Drees, MinisterPresident. Onderwerp: Een taak en
een plicht voor land en volk.
Uiteenzetting door Z.E. Mr W. F.
Schokking, Minister van Oorlog en
Marine. Onderwerp: Welke voorwaarden schiep de Regering?
Toespraak door de heer J. Meynen,
Directeur der Algemene Kunstzijde
Unie te Arnhem. Onderwerp: Demobilisatie, vraagstuk van sociale gerechtigheid en menselijk begrijpen.
Vertoning van de film „Soldaten Overzee".
Toespraak door de Voorzitter van de
Provinciale Demoblilisatie Raad in
Limburg, Mr Dr F. J. M. A. H. Houben. Commissaris der . Koningin* voor
de provincie Limburg. Onderwerp:
Wat kan men gewestelijk en plaatselijk doen?
Toespraak door Kapitein ter Zee Ds
J. H. Sillevis Smitt, Hoofd-vlootpredikant. Onderwerp: Wat spreken wij dus
af?
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VOOR DE
BOVENSTE
PLANK ?

De Wereldoorlog
(1939 — 1945)
door: B. Koning, Majoor
van de Generale Staf.
Uitgave: Ad. M. C. Stok.
Zuid-Hollandse Uitg. Mij.,
Den Haag.
Er zijn na de capitulatie
van 1945 nog maar weinig boekwerken verschenen,
waaruit men zich een volledig en juist beeld kan vormen over de krijgsverrichtingen in de afcfelopen
oorlogsjaren. Verschillende beschrijvingen
over krijgs-avonturen en bijzonderheden
over bepaalde details der operaties vormden
tot nu toe het enige resultaat van de militaire
geschiedbeschrijving. Dit tekort is thans opgeheven door de verschijning van een uitstekend verzorgd boekwerk van de Majoor van
de Generale Staf, B. Koning. Men kan dit
boek als het eerste volledige relaas van alle
krijgsverrichtingen beschouwen. De schrijver
biedt zo nauwkeurig mogelijk de feiten en
het verloop van de gehele wereldoorlog. Het
meest aantrekkelijke van deze beschrijving
voor ons is, dat men geen militair deskundige
behoeft te zijn met een gedegen kennis van
de hogere krijgskunde om de inhoud van dit
boek te kunnen verwerken. Het is geen
diepzinnig, wetenschappelijk geschrift, dat
alleen door militair deskundigen is te bevatten. Integendeel, het boek is op een voor
ieder duidelijke en begrijpelijke wijze geschreven. Het pleit voor de schrijver, dat hij
dit standaardwerk reeds thans het licht kan
doen zien. Een ontzagwekkende werkkracht
schuilt achter dit boek — navorsen van de
bronnen, ziften van materiaal — en de
wonderlijke gave het gecompliceerde eenvoudig te kunnen uitbeelden, zodat het voor
een ieder een duidelijk, samenhangend en
overzichtelijk beeld ontwerpt van de laatste
oorlog in zijn geheel.
We kunnen ons, vooral als medewerkers aan
het tot standkomen van het gedenkboek der
LO. en LKP., een voorstelling vormen van
de grote moeilijkheden, die de schrijver bij
het samenstellen van dit boekwerk heeft moeten overwinnen.
Bijzonder interessant is, dat 't boek in krijgsgevangenschap is geschreven aan de hand
van de voortdurend clandestien beluisterde
radio-Wehrmachtsberichten. De gegevens
zijn na de bevrijding getoetst aan andere militaire bronnen.
Het boek is gedragen door de geest, die
deze oorlog deed winnen, zodat Z.K.H.
Prins Bernhard terecht in zijn voorwoord
schreef:
Ik ben ervan overtuigd, dat de schrijver
er in is geslaagd om op prettige, pittige
wijze dit samenvattend, leerrijk overzicht
te geven. Op gelukkige wijze wist hij ons
opnieuw de machtige, innerlijke kracht
der democratiën duidelijk voor ogen te
stellen en dit boek voor ieder begrijpelijk
en lezenswaard te maken en daardoor er
toe bij te dragen in brede kringen een
beter begrip van het verloop der gebeurtenissen te doen ontstaan.
Voor de bovenste plank? Voor hen, die belangstellen in een voortreffelijke en aantrekkelijke beschrijving van de militaire gebeurtenissen in de wereldoorlog 1939—1945 (en
wie in onze kringen zou zich hiervoor niet
interesseren?) luidt het antwoord zonder
meer: JA.
„FRITS".

in memoRiAm
In dit nummer zetten wij de herdenking van de gevallenen der LO
te Delft, welke herdenking wij in
het vorige nummer aanvingen, voort.
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CORNEL1S CHARDON

Geboren: 25 November 1906 te
Zegwaard (Z.H.).
Overleden: 7 Januari 1945 in
kamp Neuengamme.
Bloemist.

Geboren; 31 Augustus 1919 te Delft.

P" en Gereformeerd bloemist uit
■•—' Delft. Eén van die paar kleine
luyden, die het grote verzet hebben
opgebouwd. Onbekend bij de massa, vóór de oorlog alsook daarna.
Maar ons, die hem kenden in de
donkerste jaren, die kerk en vaderland sinds eeuwen meemaakten,
ons was het een weldaad, een
zegen te mogen samenwerken met
een Christen, zó brandend van hart,
zó dapper van geest.
Kalm en onopvallend ging hij de
. weg van het verzet; er waren er
honderden, die deze zelfde weg gingen. Bij die honderden was er één
die hem zeer na stond, die deed en
dacht als hij, die academisch gevormd was, maar daarin geen beletsel zag om met Aad samen te
werken in een zaak van leven of
dood; dat was Kees Chardon.
In 1941 en '42 begon Aad al zelfstandig te pionieren in Zuid-Holland en Brabant; daar begon hij de
mensen al bereid te maken voor de
zaak van de naastenliefde, de zaak
van opgejaagde Joden. Toen de LO.
begon op te komen, was in Brabant
het terrein reeds, ontgonnen en kon
men in Zuid-Holland, met name in
eri om Delft zo maar een groep
jonge mensen inschakelen. Dat was
het werk van Aad.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat
hij de eerste districtsleider van de
LO. in Delft was, dat was begin
1943. Hij was toen reeds sinds 1941
weduwnaar en hij had één zoontje.
In Juni 1944 werd hij aangewezen
om de opengevallen, levensgevaarlijke plaats van provinciaal leider
LO. van Zuid-Holland — levensgevaarlijk, omdat de ii|Eiltratie van
de SD. hier vrij groot was — te
bezetten. Hij ging een dag bij zichzelf te rade, schreef toen alles af en
berichtte, dat hij die plaats zou
innemen. Op 4 Juli 1944 werd hij te
Rijswijk gearresteerd
Men voerde hem naar Scheveningen, vandaar naar Vught, vervolgens naar Oraniënburg en tenslotte
naar Neuengamme, waar hij overleed. Wij weten van hen, die in
Vught bij hem waren dat hij daar
leefde als een evangelist, als een
zendeling. Het kon ook niet anders,
zijn gehele leven daarvóór was besteed in de dienst van zijn Zender
en zijn vaderland.

De kleine Advocaat

Voor mr. C. G. CHARDON

Hij is een jong en tenger advocaat
En draagt zijn haar zo raar als Bonaparte,
Is volbloed-Calvinist, dus desperaat soldaat,
Soldaat der liefde voor de desolate harten. '
Hij pleit, vol overtuiging en vol vuur.
De Jodenvrienden vrij, met felle redenaties.
Ofschoon hij zeker weet, dat, op de duur.
Hijzelf, met zelfde schuld, staat voor dezelfde nazi's.
Want heeft hij niet in de voorbije nacht,
In de verboden tijd, in 't Spergebied gelopen
en hier en daar de zwarte paria's gebracht.
Voor wie er, zonder hem, hier niets meer viel te hopen?
Hij is een man van singuliere gaven.
Die vogelvrijen helpt om des gewetens wil
Die honderdtallen bracht in een beschutte haven.
Waar 't veilig is en eb is en windstil.
Hij heeft gezorgd
Hij heeft gezorgd
Hij heeft voor hen
Heeft, boven zijn

voor hun nooddruftigheden.
dat zij niet zijn vergast.
gezwoegd en zeer gebeden.
vermogen, gedragen van hun last.

En hij dient rigoureus en radicaal,
Vertrouwend op de kracht van evangeliewoorden
Hij heeft geen vrees voor 't Óuitse tribunaal
En zwijgt beslist, al zou men hem vermoorden.
Nu is hij op een avond weggehaald
En, overweldigd, in een auto neergesmeten,
Gehavend en geboeid, maar sterk gestaald
Door 't woord van God (al moest hij muiter heten).
„MEES."

«4«

Overleden: medio April 1945 in
kamp Wöbbelin.
Advocaat.

IS ees Chardon, klein, wilskrachtig
*^ en zeer radicaal. „Eerst de Joden
helpen", placht hij te zeggen, „want
die verkeren in levensgevaar". Hij
moet in kleiner verband in 1941 en
1942 al gewerkt hebben, want toen
hij begin 1943 begon deel te nemen
aan de constituerende vergaderingen en besprekingen van de groep
Frits — zoals de LO. aanvankelijk
genoemd werd — beschikte hij al
over een schat van ervaringen. Hij
zag er in het geheel niet tegen op
om Joden op zijn eigen kantoor in
Den Haag te werk te stellen, hem
persoonlijk in nacht en ontij naar
de verschillende onderduikadressen
te brengen en desnoods als het zo
uitkwam, hen door verboden gebied
te loodsen.
In diezelfde dagen trad hij op als
pleiter in Jodenzaken en met
enthousiasme verdedigde hij de
door de Duitsers gevangen genomen
Joodse onderduikers en hun gastheren tegenover de Duitse rechtbanken. De wachtkamer van zijn
kantoor was steeds vol mensen,
maar 't waren alle pro-Deo-zaken;
zijn hulp en steun waren niet te
betalen!
Een zijner vrienden was er bij, toen
hij op één enkele avond vijftien
onderduikers, waarvan de meesten
Joden waren, aan onderdak hielp.
En hoe heeft hij bovendien zijn
medestrijders in het verzet gesterkt
met zijn moed, zijn vrolijkheid en
bovenal met zijn oprecht geloof.
Want dat was Jiet stil en wonderlijk geheim van zijn grote liefde
voor anderen, voor hen, die leden
en onderdrukt werden. Wat velen
nun „leer" of „overtuiging" noemen,
was bij Kees een aldoordringende
realiteit, zó heerlijk, dat hij voor
de verdrukten tenslotte zijn veelbelovend leven gaf.
Toen de Duitsers hem op 18 Jan.
1944 kwamen arresteren, wist hij,
dat hij verloren was. Alvorens zich
over te geven, heeft hij, hoe ongelijk de strijd ook was, getracht zich
van zijn belagers te ontdoen. Het
baatte niet, de overmacht was te
groot.
Hij is versleept van de ene plaats
naétr de andere: Scheveningen,
Vught, Oraniënburg en Wöbbelin.
Daar wachtte hem het eind van zijn
lijden. Daar heeft hij, zes en twintig jaar oud, zoals een medegevangene zegt, de dood aanvaard en zich
overgegeven in Gods handen.

ADVERTENTIE-RUBRIEK
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Met dank aan de God des
Verbonds, berichten wij U de
geboorte van een kind des Verborujs, onze dochter
THIRZA GRETA
THEODORA,
K. Pos Mzn
W. C. Pos-Leene
Zaandam, 8 Juni 1949
Westzijde 160
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Een oud en
vertrouwd adres is

}

Alle opdrachten worden rret de meeste zorg door bekwaam technisch en vakkundig personeel uitgevoerd.

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

Tot onze grote vreugde schonk
God ons een zoon
ROELOF JAN JACOB
J. Heuvingh
•
L. Heuvingh-Boverhuis
Hilversum. 3 Juni 1949
Lorentzweg 128

TEL. 32239
SINGEL 281

Me' grote dankbaarheid aan
God berichten wij U de geboorte
van een welgeschapen dochter

AMSTERDAM-C,

Van der St e r r e "

R. G. van der Haar
A. van der Haar-Bremmer
Amersfoort, 1 Juni 1949
Steven van der Hygenlaan 2

94

46274 \ Rotterdam

= Stadhouders weg 106, tel.
i n 1111111 IIIIIII 1111111111111 iiiimiiiHiiin iiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiii IIIIIIIIIIIHIU
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Zelfs op de hobbeligste weg kan
het snoer niet lostrillen!
De PllILIPS rijwieldynamo houdt de stroomkabel door
middel van een verende klem onwrikbaar vast. Geen
moer of schroef die kan lostrillen en u in het donker zetten. De PllILIPS dynamo, met zijn krachtige
magneet, zijn compacte bouw, en zijn grote energiecapaciteit is een voorbeeld van een onovertroffen
Nederlands kwaliteitsproduct. Laat uw rijwiel met
een PHILIPS verlichting uitrusten!
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Een van de boeien, waarmee de gevangene aao handen en voeten was geboeid.

et historische verhaal van
een gevangene, die op
I Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van accuele betekenis.
De prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
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IVOREN TORENS?

Men kan soms ook in bladen, die beweren, dat zij door oud-illegale werkers geredigeerd worden, merkwaardige dingen lezen. Dingen, waarvan
men zich afvraagt, hoe het mogelijk is.
dat een oud-illegale werker deze
schrijft.
Zo namen wij kennis van een polemiek tussen de heer L. van Breen van
„De Prinsestad" en Jef Last, die o.m.
redacteur van „De Vlam" is. Nu is het
genoegzaam bekend, dat het revolutionnaire blaadje „De Vlam'' niet bepaald overloopt van vriendschappelijke
gevoelens jegens „De Zwerver". Omgekeerd zal niemand ons ervan verdenken, dat wij bijzonder sympathiek staan
tégenover de „Vlam'-redactie.
Maar in de discussie tussen van Breen
en Last heeft de eerste een zo merkwaardige uitspraak gedaan, dat wij
niet anders kunnen dan daartegen fel
protest aantekenen.

^
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Van Breen had in „De Prinsestad"
een artikel gepubliceerd, waarin hij
van Jef Last en enkele andere kunstenaars gezegd had, dat zij „behoorden tot het gilde der snurkers, die de
ceuwigheidswaarden in de ban hadden gedaan en naar de politiek waren overgestapt."
Blijkbaar bedoelde van Breen daarmee te
zeggen, dat een kunstenaar zich niet ongestraft kan gaan bemoeien met politiek. Hij
meent, dat een kunstenaarsziel daartegen
niet bestand is. Op een protest, dat Jef Last
bij de redactie van „De Prinsestad" lanceerde, reageert van Breen o.m. met de volgende
woorden:
„Er is door mij niet betoogd, dat dichters
geen maatschappelijke idealen kunnen
hebben. Ik zou een dergelijke uitspraak
niet gaarne voor mijn rekening willen
nemen. Maar wel geloof ik. dat een dichter,
die zich niet laat meeslepen om een actief
aandeel in de maatschappelijke strijd te
leveren, groter werk als kunstenaar zal
leveren dan hij, die een rol speelt in het
politieke leven."
„Ik betreur het niet, dat vele schrijvers en
dichters in de politiek zijn gegaan, doch
ik betreur wel, dat deze politici de kunst
voortdurend trekken in de sfeer van de
politiek. Waarschijnlijk is Last het op dit
punt niet met mij eens. Hij verwijst o.a.
naar het feit, dat de kunstenaars zich gedurende de bezetting niet in een ivoren
toren hebben opgesloten, doch een aan-

deel hebben genomen in de verzetsstrijd.
Het is mij vergund, dit om der wille van
de kunst te betreuren. Het is waarschijnlijk juist ten gevolge van dit feit, dat de
oorlogsperiode geen enkel literair werk
van blijvende waarde heeft opgeleverd. Ik
zal te allen tijde staande houden, dat
kunstenaars behoren te leven in ivoren
torens."
De kunstenaar moet midden in het leven
staan, ook in tijden van gevaar. Anders
accepteert het leven hem niet.

s
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■p en dergelijke stelling aan te treffen in
-1—' een blad, dat zegt geredigeerd te worden door oud-illegale werkers, doet toch wel
wonderlijk aan. Kunstenaars behoren dus in
ivoren torens te leven. Ook in bezettingstijd.
Als ze van hun hoogte afdalen kunnen ze
blijkbaar geen kunstenaar meer zijn. Het
spijt ons voor Van Breen, maar dan voelen
we ons toch meer aangetrokken tot het
standpunt van Jef Last.
Wie in de bezettingstijd een ivoren toren
voor de kunstenaar wil reserveren, moet zich
daartoe niet beperken. De zakenman, die
niet gewoon was zich met politiek te bemoeien, had dan ook het recht de dingen
alleen van zakelijk oogpunt uit te beschouwen. En de werkman, die alleen maar
arbeidde om het nodige voor zijn gezin te
verdienen, behoefde zich er niet om te bekommeren of hij misschien werk voor de
vijand deed.
Neen, „Prinsestad", als er beslist ivoren
torens moeten zijn, dan behoren ze er in een
dergelijke tijd te zijn als commandoposten.
De bewoner van een ivoren toren zal allicht
beter overzicht hebben van de situatie, zodat hij de mensen, die op de begane grond
vertoeven, kan waarschuwen en de weg
wijzen.
Wij hebben in de afgelopen jaren van onderdrukking gezien, dat niemand zich aan de
strijd kon en mocht onttrekken. De kunstenaar, die zich van het leven isoleert, snijdt
de toevoer van zijn inspiratie-bron af. Ware
kunst heeft altijd nodig direct contact met
het leven. De kunstenaar, die dat niet heeft
is een ijdel fantast. De noden en vreugden
van het leven gaan hem voorbij. En zijn werk
zal geen weerklank vinden in de harten van
het volk, waarvoor hij schrijft.
Het is ook niet zo, dat de kunstenaar het
recht zou hebben zich los te maken van het
lot van zijn volk. Want hij behoort tot dat
volk. En dat alleen geeft hem het recht tot
dat volk te spreken.
Ook al waren de meeste kunstenaars bezield

*

met andere idealen dan de onze, wij kunnen
met Jef Last dankbaar zijn, dat velen hunner midden in het verzet gestaan hebben.
Wij kunnen niet beoordelen, of dit feit er
schuld aan was, dat in de oorlog geen enkel
literair werk van blijvende waarde is ontstaan. Daar zullen allicht ook andere oorzaken voor zijn aan te voeren. Bovendien
onttrekt zich nog volledig aan onze aandacht
de vraag of deze tijd niet zo bevruchtend op
bepaalde geesten heeft gewerkt, dat mede
daaruit straks wel literaire werken van blijvende waarde zullen ontstaan.
Doch, ook al zou de bewering van Van
Breen juist zijn, dan is daarmede nog niet
bewezen, dat de kunstenaars onjuist handelden door uit hun ivoren torens te klimmen en deel te nemen aan het verzet. Want
het is niet zo in het leven, dat kunst onder
alle omstandigheden het hoogste goed is. In
die jaren was de \ ;heid het hoogste goed,
waarvoor gestreden moest worden. En dié
strijd kon men niet veeren, afgesloten van
het leven. En de kunstenaars hebben het
juist gezien, dat het voorgoed met Lun kunst
gedaan zou zijn, wanneer niet eerst die vrijheid herkregen was. Zij hebben het goed
gezien, dat in die strijd niemand gemist kon
worden.
Ook de kunstenaars mochten niet werkeloos toezien. En voor ons heeft een zo zuiver en gaaf gedicht als van Jan Campert
wel degelijk waarde. Juist, omdat het niet
geschreven werd in een ivoren toren, maar
midden in de nood, de angst, de pi/n van
het volk. Wat bepaalt de blijvende waarde
van een kunstwerk? Het is moeilijk te zeg- '
gen. Als het gedicht van Campert kunst-'
zinnig gezien geen werk van blijvende
waarde is, willen wij hier, wel uitspreken,
dat het dat voor ons wel is. En wij geloven,
dat het dit in de toekomst zal blijven voor
ieder, die zich de moeite getroost zich in te
leven in de noden van ons volk, toen het
vertrapt en verdrukt, werd.
(Veroolg op pagina 6)
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AAH COR

Den Haag, 25 Juni 1949.
Dit is een brief zonder aanheft Want
;,B'este Cor" kan ik toch eigenlijk niet
schrijven daar Cor van der Hooft vandaag als Burgemeester van Willemstad is
benoemd, en „Geachte Burgemeester" of
„Edelachtbare" wil niet uit mijn pen.
nademaal ik teveel aan dat „Beste Cor'',
zijnde de hartelijke bekorting van zijn
naam, ben gehecht. Doch ik moet de nieuwe burgemeester schrijven, omdat deze
benoeming ons — de vrienden van de
G.O.I.W.N., van „De Zwerver" en van
de Stichting '40-45 — zo oprecht goed
'heeft gedaan. Daarom omzeil ik de tere
kwestie door haar blauw-blauw te laten
en val pardoes in de burgemeesterswoning,
thans nog N achteg aal straat 12, Breda, met
een juichend „PROFICIAT" namens
allen die — ja ik kan het niet helpen, maar
ik moet in het gemoedelijk vervallen —•
jou tijdens de bezetting en daarna hebben leren kennen en waarderen.
]e weet het, zij die gedurende die tijden
iets voor het vaderland hebben gedaan of
geleden, moeten daar maar niet óver praten. Ze hebben hun plicht gedaan en
daarmee: basta! ]ij deed je plicht in de LO.
en in de LKP. Jij deed eveneens je plicht
bij het M.G. en bij de Bijzondere Rechtspleging. Ik herinner er alleen maar aan
en ... . (ik herhaal het)
daarmee:
basta!
Je weet ook: zij die tijdens de bezetting en
daarna iets voor het vaderland hebben
gedaan of geleden, vonden daarin geen
motief om hoger op te klimmen. Maar als
één van ons, omdat hij er door zijn eigenschappen recht op had. tot een hogere
levensstaat promoveerde, waren jij en ik
en wij allemaal daar eerlijk blij om. Daarom zijn wij zo oprecht verheugd dat de
hoge overheid thans jou tot een eervol
ambt heeft uitverkoren; jou, omdat je hebt
getoond een verantwoordelijke positie aan
te kunnen.
Als mens! Ik behoef je niet te zeggen, dat
ik niet met politieke delinquenten opsta
en naar bed ga, maar ik ontmoet ze nog
wel ééns. En als ik dan de zondaars uit
jouw rayon spreek en we hebben het over
de Officier-fiscaal in Tilburg, dan roemen
ze je strengheid en je eerlijkheid; „die
Van der Hooft, dat was een vent, waarvoor je je pet moest afnemen". Waarachtig, dat zeggen ze.
Nog een andere categorie foutelingen heeft
(ongewild) een ferm pleidooi voor jou
als geschikt voor een eervol ambt gehouden. Dat zijn de collaborateurs, die je niet
luchten kunnen of zien omdat je hen in
hun., schamele hebzucht hebt tentoongesteld.
De collaborateurs zijn dan ook je enige
vijanden. Overigens heb je slechts vrienden. Veel vrienden! Kapitalisten horen
erbij en arbeiders, socialisten en antisocialisten, geletterden en ongeletterden,
dominees en paters. Want ieder, die rechtschapenheid, onbaatzuchtigheid en menselijkheid kan waarderen werd, als hij jou
ontmoette, een vriend.
Al die vrienden roepen nu:
Leve de burgemeester!
En daaraan doet van harte gaarne mee,
je vriend
„TON "

Monument
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STANDBEELD VOOR EEN JONGETJE, DAT NOOIT BESTOND

Een mens heeft van die dingen uit z'n
prille jeugd, die hem z'n hele leven
bij blijven. Soms betrapt hij zich er op, dat
'ie een versje zit te neuriën, dat hij leerde
toen'ie een broekje was, dat amper kon praten. Of op een onverklaarbaar ogenblik
schiet 'm een verhaaltje in gedachte, dat de
juffrouw voorlas in de eerste klas van de
lagere school.
Dit is niets bijzonders. Het is zeer menselijk,
dat belevenissen uit je jeugd je bijblijven en
het zou niet in ons zijn opgekomen hierover
te schrijven, ware het niet, dat een voorval
van de laatste dagen hiertoe de aanleiding
was.
Want ook in Amerika zijn kinderboekjes
met verhaaltjes, waaraan de oudere Amerikanen nu en dan weer terugdenken. En het
hinderlijke is, dat juist een vertellinkje over
Holland veel in gedachte komt.
De schrijfster verhaalt hoe een oude grootvader, lurkend aan zijn pijpje, aan zijn kleinkinderen een vertelling ten beste geeft over
Hans Brinker, die enige eeuwen geleden
zijn opa bezocht en op de terugweg in de
Spaarndammerdijk bij Haarlem een gaatje
ontwaarde. Het water siepelde er door,
maar Hans stak terstond zijn nietige duim in
het gat om het water tegen te houden. Wonder boven wonder gelukte het, maar het
jochie was zo uitgeput, dat de dominee hem
de volgende morgen vond, met zijn vingertje
nog in het gat. Zo redde dit knaapje dat in
werkelijkheid noot bestond, het leven van
zijn landgenoten en behoedde Nederland
voor een overstroming, althans volgers de
Amerikaanse schrijfster.
Het verhaal is niet waar, maar dat hindert
niet. De meeste kinderverhalen berusten op
fantasie. Het is echter zo jammer, dat de
Yankees het wèl geloven en als ze in Holland aan wal stappen, vragen ze naar Hans
Brinkers die zijn land redde.
..Even uit het hoofd praten", zegt U misschien? Dat ligt wel het meest voor de hand,
maar niet ieder denkt er zo over. Bij voorbeeld de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer niet. Die ruikt deviezen en zegt:
„Waarom zouden we geen mooi plekje aan
de Spaarndammerdijk tot de historische
plaats bombarderen?" Zo komt er een monument ter herinnering aan Hans Brinkers
en tot aansporing van alle andere jongetjes
om bij eventueel voorkomende overstromingen hun vinger in dijkdoorbraakgaatjes te
houden. Daar zullen de Amerikaanse toeristen een ogenblik verpozen, denkend aan de
held hunner kinderjaren, welk verhaal ze
als waar kunnen verifiëren, misschien zullen
ze er bloemen leggen, aan de voet van het
monument, en als ze erg sentimenteel zijn
een traan wegpinken.
Maar tien kilometer vanaf de Spaarndammerdijk is een ander monument, een plechtige plaats in de Stille Overveense duinen:
de Erebegraafplaats. Er komen wellicht
geen buitenlandse bezoekers, maar hier rusten helden, die in werkelijkheid hebben bestaan, die nog in onze gedachten voortleven
en die om hun vaderland te redden het offer van hun leven brachten. Ook ai staat
het niet in de Amerikaanse schoolboekjes
beschreven.
We hoopten, dat het standbeeldje er niet
zou komen. Er is in het buitenland al zo veel
verkeerd begrip over Nederland na de vele
broeken-, klompen- en windmolens-propaganda-acties. Maar het komt er toch, ook al
waren enkele vroede vaderen in Haarlems
raad er tegen. De Gedeputeerde Staten
keurden goed, dat een bedrag van ƒ 1500.—

wordt uitgetrokken voor het voetstuk van
het monument, dat door de Haagse beeldhouwster Greta Rueb wordt vervaardigd en
een knielend knaapje voorstelt, dat zijn
duimpje in een gaatje houdt
We betreuren het. En we kunnen ons het
idee niet eigen maken. Het is toch zó, dat
de deviezen (het wonderwoord der twintigste eeuw) ons niet mogen brengen tot acties, niet in overeenstemming met de waarheid.
En als buitenlanders eer willen bewijzen
aan Nederlanders, die hun leven offerden
voor hun vaderland, dan is het niet nodig
een plaats te fantaseren.
We hebben — helaas — na de jaren 1940—
1945 plaatsen te over, waar echte helden
vielen en rusten.
FREEK.
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We lezen de „Boerderij" en dachten steeds, dat het
een vooruitstrevend blad was. Maar nu zijn we van
gedachten veranderd, want we lazen het nummer van
8 Juni en zagen:
„Vrijlating van het kapitaalverkeer binnen de
Benelux zal tegen 1 Juli 1050 niet mogelijk zijn,
zulks met het oog op de ongunstige deviezenpositie van Nederland".
Toen dachten we na: wat was er in 1050 ook weer?
O ja, het was kort na de laatste inval van de Denen
en Noormannen. Toen wilden ze dus ook al proberen of de zaak al beneluxend weer voor elkaar kon
komen. En nog mijmerend over die woeste Noorse
kerels die ons land binnenvielen viel ons oog op de
volgende advertentie, ook in „de Boerderij":
„Te koop aangeboden: circa
rechte Noorse juffers".

900 stuks

mooie,

Kijk, zoiets beleven we gelukkig in 1949 niet meer.
Handel in blanke slavinnen, dat mag toch niet, zelfs
al zitten we nu even schaars in onze deviezen als
toen in 1050. Trouwens, verbeeld je zoiets: een advertentie in je dagblad onder „Groentjes": Aangeboden 900 Duitse dames. Zou U ze moeten? Wij niet.
Brrrr, je griezelt er van. En juist toen we deze krant
des gerusten landmans wiens leven zo genoeg'lijk
voortglijdt, terzijde wilden leggen, zagen we een klein
advertentietje, dat oni met beide benen weer midden
in 1949 plaatste:
„Kennismaking. Boerin zoekt een goede boer".
Heel even speet het ons, dat we geen boer waren,
ook al zegt men het wel eens tegen ons. Maar dat
bedoelt men meestal ietwat hatelijk, want we zijn niet
zo dom. Tenminste, toen we na „de Boerderij" grepen naar het „Hamburger Abendblatt" van 23 Mei
en lazen:
„In Duitsland leven meer dan 10.000 mensen die
het hart rechts, dus op de verkeerde plaats
hebben",
toen lieten we ons niet beetnemen. Want dat wisten
wc allang. Zelfs veel meer dan 10.000 hebben het
hart niet op de juiste plaats, al was het nieuw voor
ons dat hun hart dan rechts zit. Wij hadden — onder
ons gezegd — de gedachte dat ze helemaal geen hart
in hun Germaanse body hadden.
{Ingezonden mededeling)

Begin de dag
met IVO KOL.
Tanden blank en rein; adem
fris als morgendauw.

Niet de helft plus één I
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Met een zekere verademing heeft het
Nederlandse volk kennis genomen
van de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de Communisten hun invloed zo ongeveer gehalveerd
zagen. En het feit, dat de verkiezingen in
België een ongeveer gelijkwaardig beeld vertoonden zou óns er licht toe kunnen verleiden een ongegrond optimisme voor de
toekomst te koesteren.
Daartegen moeten we toch met klem waarschuwen!
Niet, omdat de nederlaag der Communisten,
zoals ,,De Waarheid" ons wil suggereren,
in feite geen nederlaag is. De Waarheidsvrienden zien kans uit elke nederlaag nog
een overwinning te construeren, al zoudenze moeten teruggrijpen op de tijd toen er in
Nederland nog geen Communisten waren.
Ze leggen er eenvoudig cijfers naast, die nog
ongunstiger waren. Waar de zetelverdeling
gunstig was wordt deze vermeld, waar met
enige handigheid een gunstig percentage te
vermelden is, beperkt men zich daartoe.
Daardoor laat ons volk zich niet verblinden.
Maar wat wij goed in het oog moeten houden is, dat men bet Communisme niet met
verkiezingen kan verslaan.
Luister goed naar hetgeen Paul de Groot in
een geheime vergadering van vooraanstaande communistische functionarissen heeft gezegd. De Dagblad pers bracht daarvan het
volgende verslag:
In de bedoelde vergadering gaf de heer
De Groot onverholen toe, dat de ver'
kiezingsuitslagen voor de communisten tot dusver slecht zijn. De reactie,
zei hij, heeft naar Amerikaans voorbeeld, eerst verkiezingen laten houden
in gemeenten, waar de communisten
een slechte beurt maken. Zo kweekt
men stemming in het land.
Voorts zeide hij het te betreuren, dat
in de grote steden de communisten niet
met verbonden bloklijsten hebben gewerkt. Op deze wijze had men een een
aantal halve buitenstaanders voor de
communistische lijsten kunnen vangen.
Toch, zei de heer De Groot, moeten
wij aan verkiezingen niet te veel waarde hechten. Langs de weg van de helft
plus één zullen wij in Nederland nooit
een Sowjetstaat stichten. Laat de bourgeoisie maar zweren bij haar rekenmachines, wij moeten „het hebben van
andere machines."
Omtrent de „laster- en roddelcampagnes", zeide de heer De Groot: „Het
partijbestuur acht het in deze periode
onmogelijk de strijd te voeren zonder
persoonlijke discriminatie van ministers

ONDERDUIKERS
BIEDEN ZWANEN AAN.
De onderduikers van Eernewoude in
Friesland, dat bij de uitgestrekte rietvelden van het Natuurreservaat „Het
Prinsenhof" ligt, hebben als dank
voor de gastvrijheid hun hier bewezen,enkele zwanen aan de gemeente
cadeau gedaan. Ze hopen, dat de
zwanen er een rustiger leven zullen
hebben dan zij. want meermalen gebeurde het, dat zij bij razzia's hun
toevlucht moesten zoeken in de ontoegankelijke rietlanden.

of oud-ministers. Alle ministers zijn corrupt: dat moeten wij in het land verspreiden. We moeten er bij vertellen,
dat elke minister zijn eigen motorboot
heeft en een bankrekening in Amerika."
In dit verband is het wel aardig te vermelden, dat de Communisten ook van
Z.E. Minister in 't Veld vertelden, dat
hij een motorboot heeft. Minister in 't
Veld heeft daarop op de enig juiste
wijze gereageerd. Hij zeide n.L, dat
hij nu de grootste moeite heeft om zijn
kinderen ervan te overtuigen, dat hij
werkelijk geen motorboot heeft.
Onthoudt het goed.
„Langs de weg van de helft plus één zullen
wij in Nederland nooit een Sowjetstaat
stichten."
De Communisten zullen het in Nederland
nooit tot een parlementaire meerderheid
brengen. Maar zij zullen andere methoden
toepassen. En wij weten uit de geschiedenis
van het nationaal-socialisme, welke methoden dat zullen zijn. Zij zullen hun vaderland,
zodra zich de gelegenheid voordoet, verraden. En zo bezien doet het er niet zoveel toe,
of zij met vijf of met tien man in een Gemeenteraad zitten. En het is niet zo belangrijk of zij 5 of 10 procent van de stemmen
halen. Wij hebben rekening te houden met
het feit, dat er weer een legertje van minstens 100.000 man klaar staat om als vijfde
colonne op te treden. Op de lieden, die
vandaag wel en morgen geen Communist
stemmen, moet men niet al te veel vertrouwen. Ook daarmede hebben wc ervaringen
opgedaan. Er waren in de laatste oorlog
heel wat niet aangesloten N.S.B.-ers. die
erger waren dan zij, die openlijk het driehoekje droegen.
Ook in de Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen zijn de ogen, zij het wat laat,
opengegaan. Men heeft daar nu definitief
met de Communisten afgerekend. En het
bestuur heeft nu aan den lijve ondervonden,
welke methoden de Communisten toepassen,
wanneer zij inzien, dat ze het met mooi weer
•spelen niet kunnen winnen.
Nederland is. geschrokken van de verklaringen van Thörez en Paul de Groot. Dat is
nuttig. Maar het is niet genoeg. Want, die
schrik zal wel weer overgaan.
Nederland moet duidelijk en klaar blijven
zien welk gevaar het Communisme vormt.
Dat gevaar wordt niet vergroot of verminderd door verklaringen van hun leiders. Het
is wellicht het grootst op die ogenblikken,
wanneer hun uitingen geen reden tot zorg
geven.
Want het Communisme werkt niet allereerst
in het openbaar, „het heeft andere machines dan de rekenmachines van de Bourgeoisie." Die machines werken vrijwel geruisloos. En ze staan overal klaar. Ze zullen in werking treden, zodra uit het Kremlin daartoe het bevel wordt gegeven.
De kracht van die machines is niet afhankelijk van het aantal Communisten in Kamers
en Raden. Want juist daar tonen de Communisten bij herhaling, dat zij onbekwaam
zijn tot constructief werk.
De kracht van de communistische machine
is afhankelijk van de geestelijke weerstand,
waarover een land blijkt te beschikken.
Daarom is het ook nu nog niet de tijd om
met een glimlach over de Communistische
nederlaag in te sluimeren. Wees actief en
draag uw steentje bij tot versterking van de
geestelijke weerstand in Nederland.

fc

»^»«■■■■■■■■■■»■■»■«
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\ öoctop henk v. Riessen |
J
„Onze Henk is Doctor geworden!" Het
|| zoemde me de hele dag al door de kop.
J^ En wel op zo volstrekt oneerbiedige — en
£ dus ganselijk niet bij de plechtige gebeur^ tenis passende — zangwijzen als daar zijn:
J „Moeder, onze kanarie is dood" of „Onze
^ poes heeft poesjes gekregen" of
]) enfin, U kunt er zelf wel aanvullen! Ik
£ heb van meetaf gepoogd deze oneer<| biedige binnenneurie te onderdrukken. En
5 toen ik bij het binnentreden van de
*» A.M.V.J.-„aula" merkte, dat het nog niet
J over was, ja, dat het zich zelfs bij de
£ drempel plotseling verergerde, heb ik in
^ arren moede, in een laatste krampachtig
f pogen, het binnendeuntje getracht weg te
«v coué-en door tot me zelf aldus te spreken:
«2 Wees nou eerbiedig, goed zo, je wordt
k al eerbiediger, nu aanstonds op z'n eerJ biedigst, onze Henk, hij leve hoog, hoger,
^ hoogst, die goeie, betere, beste Henk,
j| hiep hiep hoerah, Henk, Henker, H
f Om in vertwijfeling te merken, dat ook
5? deze methode slechts brengt van kwaad,
6 via kwaaier tot erger en ergst!
|, In dit dieptepunt van wanhoop sloeg ik
J toen mijn oog op mijn omgeving. En dat
^ werkte bevrijdend. Want het leek wel een
| LO-LKP reunie. Of moet ik Landdag
0 zeggen? En bij het handje drukken en
? toewuiven en groeten en praten zweefde
1 me als een muziekmotief in voortdurende
l herhaling tegemoet: „Onze Henk
"
^ Ouderen en jongeren, gestudeerden en
^ onontwikkelden, de hele LO-LKP-familie
| ervaart in deze aanduiding de synthese
l He
tussen vriendschap en respect: Onze
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Welaan dan, Henk, vanuit deze synthesedier-er-wezen-mag: Salve. Doctor, (voor
deze plechtige gelegenheid spreekt ook de
LO-LKP Latijn!), Salve, Doctor, iterum
iterumque salve! Van harte geluk met je
promotie! Een dissertatie ook, die er wezen
mag. Gewaardeerd met een verdiende cum
laude! Een dagbladscribent sprak van een
„turf", die — als ik me goed herinner —
hij wel niet zou lezen! Dit in gemoede
overigens. Maar niettemin geen navolgenswaard voorbeeld. Want de lezing
van deze samenvattende critiek op de zo
volop actuele richtingen van Westerse
wereld- en levensbeschouwingen kan de
diepgang en daardoor de eerlijkheid der
beoordeling dezer richtingen van ieder,
die in de strijd der geesten staat, slechts
in hoge mate van nut zijn! En dit. waar
thans vaak scherpzinnigheid en vliegenafvangerij het gebrek aan diepte en
inzicht moeten verbloemen! Bovendien:
eWers is bij Riessen's geestverwanten zon
samenvatting nergens te vinden!
Moet ik nog vertellen, dat Henk verschillende stellingen direct of indirect aan
het verzet gewijd had? Vooral het in stelling 27 begrepen eresaluut aan Tante
Riek. de Moeder van de LO.. heeft ons
goed gedaan.
Ik eindig. Eigenlijk zijn we allemaal een
beetje gepromoveerd. Want je promoveert op een proefschrift. Een
schrijf-stuk dus. En ik vraag: Waar
heeft Henk schrijven geleerd? Waar
heeft ie zijn wel versneden ganzeveder
verworven? Was het niet in „De
Zwerver"? En van wie was „De
Zwerver"? Soms niet van ons. de LOLKP? Weg met die „Hendrik" — trouwens: wat een brave naam voor zo'n vent!
— van dat titelblad! En daar voor in de
plaats de mededeling, dat op Vrijdag. 17
Juni 1949 te Amsterdam aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam promoveerde
DE LO-LKP.
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Kotte inhoud van het voorafgaande:
Op 15 September 1944 arresteerden de
Duitsers op een illegaal adres in Utrecht
een medewerker, doch buitendien maakten
zij lijsten met twee- tot vierentwintig /londerd namen en adressen buit. Onmiddellijk begaven vier KP'ers, waarvan één in
Landwachtuniform, de anderen gewapend
met slecht vervalste SD-papieren, zich per
auto naar dat adres. De vijf Landwachten, die gevangene en buit moesten bewaken, zagen de KP'ers voor SD'ers aan.
De laatsten wachtten intussen op een
kans om de Landwachten te overrompelen,
en „verhoorden" intussen de gevangene.
Toen de pseudo~SD'ers besloten gevangene en papieren mede te nemen in de
auto en de Landwachten de opdracht
gaven de bewaking van het huis voort te
zetten, dreigde er nog een kink in de kabel
te komen, toen één der echte Landwachten vroeg, of hij nog even de papieren
mocht zien: „Hij had al eens meer zoiets
aan de hand gehad, ziet U"
Achter mijn rug gebeurde er niets. Het
vertrouwen was dus hersteld: de heren
waren er voor de tweede keer ingetippeld.
De clandestiene telefoonlijn, die na de overval van de Duitse officieren natuurlijk door
onze centrale uitgeschakeld werd, had de
situatie gered. We gingen naar buiten, in
optocht, als ware broeders en plotseling
schoot de komische gedachte door mijn
hoofd, dat het toch jammer was dat ik
naderhand nooit meer uit zou kunnen maken
wie er op dit ogenblik van ons groepje meer
voldaan en tevreden was: de Landwachters,
die blijkbaar rotsvast overtuigd waren van
een beloning of een promotie na deze schitterende beurt, wij met ons drieën die per
slot van rekening ook niet ontevreden konden zijn over de gang van zaken tot op dit
moment óf onze gevangene, die als een gebroken man vooruit liep, recht op de vrijheid af en er misschien aan dacht dat het
kwartiertje dat de heren Landwachters, juist
voor wij kwamen, hem nog te leven hadden
gegeven omdat hij zijn mond niet open deed,
welhaast verstreken moest zijn.
We naderden het tuinhek. Ik duwde onze
eigen Landwachter in de rug en snauwde
hem toe dat hij op moest letten, dat die kerel
daar op het laatste moment niet de benen
zou nemen. Het was meer als een grapje
bedoeld, maar een van zijn echte collega's,
die van opzij aan kwam slenteren dacht dat
ik me werkelijk ongerust maakte en zei smalend: Hij heit geen schijn van kans, Herr
Inspektor. As-t-ie de kuite probeert te neme,
schiet ik 'm dwars door z'n flikker.
We waren bij de auto. Ik keek verrast op
— er stonden twee onbekende heren in
lichte regenjassen op onze weg. S.D.? Te
vragen had weinig zin. Meteen schieten? Ze
keken ons aan en gingen een stap terug om
ons door te laten.
We duwden de gevangene naar binnen. Ik
had mijn blaffer te voorschijn gehaald en
hield de loop tegen zijn rug. Toen we op
het punt stonden te starten, wrong de commandant van de Landwachtgroep zijn leren
snuit door het geopend portierraampje naar
binnen en vroeg in zulk rad Duits, dat ik
hem eerst niet begreep, of we even zijn chef,
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Een onzer KP'ers schreef -r-; op ferzoek van het Nieuw Utrechts Dagblad — enige tijd geleden een verhaal
over een overval van de Utrechtse KP.
Dit tot in de kleinste bijzonderheden
historische verhaal werd voor ons blad
door de schrijver op verschillende punten gewijzigd en uitgebreid, en met de
welwillende toestemming van bovengenoemd blad biedt de redactie van De
Zwerver thans haar lezers de beschrijving van deze overval aan.
^
die met een troep Landwachters van veertig
man aan de overkant of even verderop klaar
stond om uit te rukken en assistentie te verlenen bij de huiszoeking, wilden waarschuwen dat het niet door behoefde te gaan. Ik
beloofde, dat we even aan zouden rijden.
Belofte maakt schuld, zegt men. Maar we
deden het toch maar niet. Het was, of we
plotseling merkten dat we haast hadden.
Even verderop zagen we een paar van onze
mensen. Henk zag zijn jongere broer Wout.
Hij stak zijn hoofd naar buiten. „Klaar",
schreeuwde hij. „Wout, waarschuw de
anderen, 't Is voor mekaar, inrukken!" .
Inrukken
het klonk nog zó in de S.D.Landwachtersstijl, dat we plotseling allemaal hard-op lachten. Ik ving nog een glimp
op van het hoogst-verbaasde gezicht van
Wout, die keek of we gek waren. We waren het op dat moment misschien ook, we
bulderden van de lach, wc stompten elkaar
en schreeuwden van alles. „Heb je die tas
bij je?" — ik schrok midden in een lachbui.
„Wat dacht je", schreeuwde Henk terug,
„ik zit er boven op!"
Waarachtig, hij zat er boven op.
Nog een rit door de stad, het „normale"
risico. We kwamen behouden aan op
het binnenplaatsje met privé-garage. De
goede vrouw des huizes, die op een balkonnetje stond, viel er van schrik bijna af toen

EEN HISTORISCH VERHAAL
Cor, hier Ben. Opdracht uitgevoerd, alles
O.K.
Wat??? Heb je het klaar gespeeld? Mooi!!
Wat heb je met die Landwachters gedaan?
Ze zitten er nog.
Zitten ze er nog? Heb je hun wapens?
Nee. Die hebben ze nog.
Ik snap je niet. Hebben jullie niet geschoten?
Ik lachte. „Ik zoek je vanmiddag wel op om
't je te vertellen, maar we gaan eerst naar
onze vrouwen. Alles zit rustig."
Ik hoorde iemand naast me lachen. Het was
onze gevangene. „Excuseer dat ik zo hard
geslagen heb", zei ik. „Maar ik had er allemachtig veel pleizier in. Deed 't zeer?"
„Ik ben nog nooit zo heerlijk geaaid", zei
onze vriend. Hij gaf me de hand.
„Wie waren toch die kerels in die regenjassen die buiten stonden te loeren toen we
weer in de auto stapten?" vroeg ik aan
Leen en Henk.
••
„Ze zagen er uit als een paar van de S.D.,
maar ze zeiden geen boe of ba."
„Wat een wonder", kreeg ik ten antwoord,
„'t Waren een paar-van onze eigen mensen!"
"\ Teel later, jaren na de bevrijding, hoorde
» ik van het voorspel van deze geschiedenis. Ziehier het verhaal, dat ik optekende naar het verslag van de man, die ons
waarschuwde.
Ik zat met deze KP.-er, Piet, in dezelfde
kamer waar de handeling van het toneelstukje had plaats gehad.
„We waren hier met z'n drieën in huis,"
aldus onze zegsman, „en we stonden op
scherp. We hadden de centrale administratie van de LO. en het waarnemend B.S.commando van de stad Utrecht en omgeving hier laten brengen, na de arrestatie
van Mr. Spider. Ken je die geschiedenis?"
Ik schudde mijn hoofd.
„Wel, op de 24ste Augustus '44 kraakten
we het distributiekantoor van Den Haag,

Hij heit geen schijn van kans, Herr Inspektor

ze een Landwachter uit zag stappen. Maar
ze herkende hem gelukkig juist bijtijds om
haar positieven en haar evenwicht te kunnen bewaren.
Hier stond een telefoon. Ik draaide het
nummer van garage Van Loon en kreeg
Lange Cor aan de lijn.

in de Copernicusstraat. Mr. Spider had daar
de leiding. Hoe ze hem op 't spoor zijn gekomen — ik weet het nog niet, maar ver. moedelijk heeft de een of ander hem herkend. Hij was n.1. inspecteur van de distributiekripg Utrecht. In elk geval, een week
na de coup hadden we de poppen aan 't
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dansen. Het gordijntje van zijn woning boven het politiebureau op de Witte Vrouwensingel hing „op storm". Een week later
ongeveer hing 't weer goed en Web dacht,
dat het onweer voorbij getrokken was.
Hij gaat 't ' huis in — en er ontstaat een
vuurgevecht met twee man van de S.D.,
die nog op hem zaten te wachten. Web was
een goed schutter; hij wist de heren op een
afstand te houden. En hij rende weg.
In de Lange Jufferstraat zag hij een man
op een fiets. Hij houdt hem aan en wil zich
van dat rijwiel meester maken. Tot zijn
ongeluk treft hij hier zijn meerdere in kracht
— hij wordt neergeslagen, zijn achtervolgers komen aanrennen en twee schoten in
de rug maken een eind aan zijn vrijheid.
Hij werd naar Vught gebracht en toen
Vught ontruimd werd, is hij met vele anderen gefusilleerd
Maar, om op dit geval terug te komen, je
begrijpt, dat we ons hier niet op ons gemak voelden. Visite van een dertig of zestig
man per dag
ik voelde weinig voor dat
soort dingen.
Wat wil je? Ook dit werk moest doorgaan.
En toen kwam die bewuste I5e September.
Ik had ons dienstmeisje geïnstrueerd om, als
er ooit Duitsers mochten komen, maar net
te doen, of ze van de prins geen kwaad wist.
Nou,, de Duitsers kwamen — wij hadden ze
helemaal niet in de gaten —, ze belden aan
en prompt begint ons meisje te gillen. Die
moffen brulden van „Schiessen!" en dat
hoorden ook wij. Wel, schiessen kon er voor
ons deze keer niet bij zijn. M'n oudere
vriend voelde er niet voor om te rennen en
ik voelde er niets voor, me te laten grijpen.
Onze koerierster en ik kozen de weg, die
nog open was — naar de achterkant van 't
huis. Er waren anderen, die uit de fabriek
wegrenden en onze buurvrouw wist zich in
veiligheid te stellen door een sprong van het
drie meter hoge balcon.
Ik had geen. tijd, om op de consternatie te
letten — men zegt, dat ze ons achterna geschoten hebben, maar ik weet het niet. M'n
eerste zorg was, mijn revolver op te bergen
en voort rende ik over een terrein, waar ik
de gebouwen van de HAKA als flankdekking had.
Toen ik de weg naderde, zag ik dat iemand
in het burger me nazette. Hij dwong me de
polder in te rennen, ik had de langste benen
en tenslotte gaf hij het op. Ik sprong over .
een sloot, die ik in vredestijd niet halverwege gehaald zou hebben, kwam met een
roeibootje over 't Nieuwe Kanaal en even
later was ik op een goed adres.
Van daar af kon ik ogenblikkelijk „Oom
Jacques" laten waarschuwen, die de melding doorgaf. Ik verkleedde me als boerenarbeider en peddelde op de fiets terug.
Wel, het was de bedoeling dat ik mee gegaan zou zijn met jullie om de weg te wijzen — maar jullie waren me net een kwartier te vlug af."
We lachten. Ik vroeg: „Kun je me nog vertellen of het waar is, dat een hele schare als
hengelaars vermomden langs de kant van
het kanaal gezeten was om het verloop van
het blijspel gade te slaan?"
„Dat klopt" zei Piet „Maar ze zaten er niet als
toeschouwers, maar om knip-oogjes te geven".
„Ja, natuurlijk. Er konden toch zo veel van
onze mensen hier nog in de val lopen. Het
was een druk bezocht adres! Maar na een
knipoogje van een vredig hengelaar liepen
ze wel door."
Ik moest bekennen, dat het geval nog aardiger in elkaar zat dan ik zelf ooit had
geweten.
, BEN.

Artikel 2 van de statuten spreekt o.m.
van het lenigen van maatschappelijke
noden van hen die tot het verzet hebben
bijgedragen en geeft als een der doelstellingen aan dat de Stichting ingrijpt, voorzover er bijstand nodig is.
De bijstand kan verleend worden aan
'
personen of groepen
van personen, die tot
het verzet hebben bijgedragen.
Veel van het sociale
werk is hierop gegrond. Er opent zich
een breed arbeidsveld.
In dit slotartikeltje
van deze reeks ga ik
daar nu niet diep op
in. Misschien is daar
later wel eens de gelegenheid voor.
Op een paar punten wil ik nog wijzen.
Als voorbeeld van groepen van personen is
er nog altijd de groep ondergedoken militairen, die aan het bevel om zich te melden
voor krijgsgevangenschap niet hebben voldaan, maar op aandrang van de wettige
Regering, zijn achtergebleven. Voor velen
was onderduiken het gevolg. Nu gaan we
die zich meldden, niet diskwalificeren. De
omstandigheden waren niet voor ieder gelijk en de mogelijkheden toen 'niet overal
even groot. Wel is er een rechtsongelijkheid ontstaan. Zij die gingen werden geacht
weer in werkelijke dienst te zijn getreden
met gevolg dat aan hen soldij en aan hun
gezinnen kostwinnersvergoeding werd uitgekeerd.
Zij die bleven kregen tot nu toe niets,
moesten in die tijd voor een deel leven van
illegale steun. Hier wringt iets.
Het lijkt nu of de ondergedokenen fout
hebben gehandeld. ,
Naar mijn mening dient de Overheid openlijk uit te spreken dat zij een juiste houding
aannamen, een kwestie dus van rechtsherstel, wilt ge, van rehabilitatie. Maar dan
dient tevens de ongelijkheid te worden opgeheven en hebben zij recht alsnog de vergoeding te ontvangen onder aftrek van wat
zij uit anderen hoofde hebben ontvangen of
verdiend. Ben ik goed ingelicht, dan is de

Deze artikelenreeks is ten einde. Van verschillende kant hebben we het werk van
'40-'45 nagegaan, gezien door de bril van
een insider. Dat heeft zijn voor- en nadelen. U behoeft het ook niet in alles met
hem eens te zijn. Het was slechts zijn bedoeling U tot bezinning te brengen over de
wijze waarop dit werk moet worden gedaan, U aan te sporen tot volharding en
trouw in Uw medewerkersschap, U te bewaren voor verflauwing van de belangstelling.
Indien hem dit enigszins is gelukt, zal dit
de schrijver een grote voldoening geven.
Middelburg.

F. HUSON.
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. wekken op bij geestelijke en lichamelijke
vermoeidheid en verdri)ven allerlei pijnen.

RegAing in principe wel bereid tot een besluit in deze geest, maar zouden aan de uitvoering vele moeilijkheden zijn verbonden.
M.i. heeft ^O-^S een taak om bemiddelend
op te treden en haar medewerking te geven
de uitvoering mogelijk te maken.
In de praktijk komt
het vaak voor dat afzonderlijke personen
zich tot de Stichting
wenden
met
hun
maatschappelijke
moeilijkheden. Als
deze direct of indirect
verband houden met
hun verzet, zijn ze aan
het juiste adres en
moet daaraan alle
aandacht worden besteed. Toch komt het
vaak voor dat ook anderen op dit terrein
werkzaam zijn. b.v. verenigingen van oudillegale werkers.
Dat is hun goed recht, wat niemand zal betwisten. We kunnen veel waardering hebben voor wat zij in het verleden hebben
gedaan. Nu '40-'45 echter door de beginperiode heen is en zij bij alle instanties gehoor vindt, lijkt het me beter het sociale
„ werk aan haar toe te vertrouwen.
Allen die dit aangaat roep ik toe: „Laat
met vertrouwen de uitvoering van de
sociale taak aan Stichting '40-'45 over. Ge
behoeft daarbij zelf niet uitgeschakeld te
worden. Door medewerker te zijn oefent
ge mede invloed uit."

Pei:1 Amerikaanse correspondent van de „Human Events" heeft er over gedacht,
.Liwat er wel zou gebeuren, wanneer Adolf Hitler op het ogenblik voor een Duits
tribunaal gedenazificeerd zou worden. Hij vermoedt, dat Hitler vrijgesproken zou
worden en formuleert dat opeen satyrische, scherpe .manier op de volgende gronden:
/. De betrokkene kon onder ede en onder overlegging van openbare bewijzen overtuigend aanvoeren, dat hij tot einde Augustus 1939 nauw met de grote democratieën
heeft samengewerkt. Daarmede had hij zijn liefde voor vrijheid en vrede overtuigend
bewezen.
2. Van die tijd af, van 1939 tot 1941, werkte de J>etrokkene nauw samen met de
Sovjet-Unie en genoot haar medewerking en vriendschap. Hij ondersteunde loyaal
het streven van de Sovjet-Unie, dat later door Roosevelt als het „streven van een
grote democratie'' werd aangeduid.
3. De betrokkene heeft alles gedaan wat in zijn macht was om de nederlaag van het
Duitse leger te bewerkstelligen. Zijn handelingen als opperste bevelhebber van het
leger bewijzen, dat hij met opzet en met succes de Duitse oorlogsactiviteit gesaboteerd heeft.
4. Voordat de vonnissen in Neurenberg werden uitgesproken had de betrokkene een
belangrijk aantal leidende Duitse generaals ter dood gebracht. Vooral tegen de
samenzweerders van 20 juli 1944, die immers door een officiële Amerikaanse spreker
zijri gekwalificeerd als „Junkers" en militairisten, die heel wat gevaarlijker waren dan
de nazi's en van plan waren om de Duitse weermacht voor een derde wereldoorlog
te behouden, wist de betrokkene uiterst doelmatig op te treden. '
5. Tenslotte heeft de betrokkene het bewijs kunnen leveren, dat hij door zijn bondgenootschap met Benito Mussolini het slachtoffer van het fascisme geworden is.
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VOOR DÊ
BOVENSTE
PLANK ?
Onderdrukking en verzat
Uitg. J. N. Meulenhoff,
Amsterdam.
ie 8e, 9e en 10e aflevering van dit werk, dat
bijna geen facet van de
achter ons liggende oorlog
onbesproken laat, behandelen o,m.: „De Rechtspraak in bezettingstijd",
„Psychologie van de Duitse methoden" en „Gestapo en S.D."
Wat ons bij het lezen van deze hoofdstukken zeer bijzonder is opgevallen, is wel de
nuchtere objectiviteit, die de schrijvers — op
enkele uitzonderingen na — bij de behandeling van hun onderwerp hebben betracht
en dan mag wel met name worden vermeld
het gedeelte, handelende over de Duitse
Strafrechtspraak door Mr. Wijckerheld Bisdom. Alle gevoelsoverwegingen ter zijde
stellend, komt deze advocaat, die in zeer vele
processen tijdens de bezetting als verdediger
is opgetreden, tot de conclusie, dat — gegeven het feit der bezetting — de Duitse
strafrechtspraak bij het straffen in het algemeen niet de grenzen van het noodzakelijke
heeft overschreden. Voor het geval de lezer
behoefte gevoelt om in de grootste verbolgenheid alvast naar de pen te grijpen, zij
ter geruststelling meteen vermeld, dat elders
door dezelfde schrijver wordt gewezen op
het grove onrecht, dat duizenden Nederlanders heeft getroffen, door het optreden van
politie-autoriteiten, buiten elke vorm van
rechtspleging om. Dat waren de daden, die
zo zeer de wrok van vele Nederlanders hebben opgewekt en vanuit die wrokgevoelens
alleen worden dikwijls alle daden der bezetters beoordeeld. Een dergelijke instelling,
hoe begrijpelijk zij op zich zelf ook is, kan
echter nimmer bevorderlijk zijn voor de vorming van een objectief oordeel, integendeel
vormt zij daarvoor een belemmering. Het is
de grote verdienste van dit door Mr. Wijckerheld Bisdom geschreven overzicht, dat het
veel wanbegrip omtrent de Duitse strafrechtspraak heeft weggenomen, een wanbegrip, waarmee niemand is gebaat en dat
slechts kan leiden tot grotere vertroebeling
van ons oordeel over een tijdperk, dat ons
toch al niet zo prettig in het geheugen ligt.
Toen wij zoeven met betrekking tot de betrachte objectiviteit op enkele uitzonderingen
wezen, doelden wij met name op de hoofdstukken, handelende over de razzia te JRotterdam en het verhoor door Heinrich Himmler. De koele zakelijkheid van de andere
hoofdstukken, die, na de vals-sentimentele
bombast in vele andere na-oorlogse werken,
weldadig aandoet, is hier een ogenblik zoek.
Op zichzelf achten wij deze bijdragen niet
beneden de maat, maar voor een werk als
dit vinden wij het geen gelukkige keuze.
Maar ieder zijn smaak. „Onderdrukking en
verzet" biedt een grote verscheidenheid aan
voortreffelijke artikelen en we kunnen ons
voorstellen, dat vele lezers enkele „short
stories" er tussen door zeer zullen weten te
waarderen,
TON.

«De . Echtgenote", , Valentin
Katajcw — Nederl. Uitgeversmij. N.V. te Leiden.
Valentin Katajew, een van de hedendaagse Russische schrijvers, vertelt in
dit boek, hoe hij als oorlogscorrespondent
aan het Duits-Russische front bij Orel een
jonge oorlogsweduwe ontmoet. Deze vrouw
is op zoek naar het graf van haar gesneuvelde echtgenoot; nog ligt dit graf in het
door de Duitsers bezette gebied, maar de
optrekkende Russen zullen spoedig dit gebied heroverd hebben.
Als de schrijver en de vrouw, dicht achter
het front, de nacht in de open lucht doorbrengen, vertelt zij hem haar geschiedenis.
Hoe zij haar man heeft leren kennen, hoe
de oorlog kwam en daarmede de scheiding,
hoe zij als ingenieur in Stalingrad werkte
in een fabriek, die door de oorlog tot steeds
groter prestaties gedreven werd. Zij vertelt, hoe van alle arbeiders de uiterste inSpanning geëist werd, een inspanning, die
niet mocht verslappen, ook niet als zij het
bericht ontvangt, dat haar man als kolonelvlieger bij Orel gesneuveld is.
Tot zover gaat haar verhaal. Dan komt de
Russische aanval op Orel, dat heroverd
wordt, en het boek sluit met het vinden van
het graf.
Al met al is het een knappe vertelling, die
vooral het Russische volk wel raken zal,
daar de schrijver een goed nationalist is, die
de totale oorlogsinspanning van het Russische volk scherp naar voren brengt. Het
is om dit „binnen de grenzen blijven" — wat
het boek overigens met verschillende
andere, o.a. Nederlandse, gemeen heeft —,
dat „De echtgenote" niet boeit als dat
andere boek over de oorlog in Rusland,
„Stalingrad". Het laatste lezen wij over vijf
jaar weer en het zal ons opnieuw beklemmen; het eerste lezen wij nooit meer en wc
-weten alleen nog, dat het een aardige, sobere
vertelling was
KEES.
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IVOREN TORENS ? »
{Vervolg hoofdartikel)

Met Jef Last zijn wij van mening, dat ook
in het verleden vele kunstenaars bewezen
hebben, dat een kunstenaarsziel niet behoeft onder te gaan, wanneer de kunstenaar
zich met politiek inlaat. Wij zouden juist
het tegendeel willen beweren. De kunstenaar, die erin slaagde de noden van zijn
volk te peilen en met deernis en verontwaardiging daarover schrijven kon, bracht
zijn werk daarmee op hoger plan. Hij slaagde erin de volksziel te bereiken. Hij werd
door het volk verstaan.
Wil men ivoren torens voor kunstenaars?
Ons goed. Maar zo'n toren wordt een protserige sta-in-de-weg, wanneer de bewoner
niet zijn vensters open heeft, die op het leven uitzien; wanneer er geen deur is, waardoor hij het leven en het leven hem kan bereiken.
De kunstenaar moet midden in het leven
staan. Anders accepteert het leven hem niet.,
En fn tijden van nood mag geen kunstenaar,
geen zakenman, geen arbeider zich in een
ivoren toren opsluiten. Als de dijken in gevaar zijn en de storm ertegen beukt, behoort
ieder, die leeft en werkt op het land, dat
achter die dijk zijn bescherming vindt, op
de dijk te staan. Dan kan het afhangen van
een paar handen meer of minder, of men de
dijk kan houden. En niemand maakt ons wijs,
dat de dichter, die met de spa in de hand
meehelpt het gat te dichten niet in staat zal
zijn daarover een kunstwerk te schrijven en
de man, die er met de handen in de zak naar
stond te kijken, wèl.
AD.

KENNST DU
DAS LAND..r

if

Toerisme naar Duitsland is weer mogelijk", vertellen de kranten dag-aan-dag;
en de reisbureaux blijken overstelpt te wordenden met vragen, of men nu met vacantie
naar Duitsland kan gaan! Gelukkig heeft de
Nederlandsche Bank al bekend gemaakt,
voor dat vacantiegenot geen deviezen te
zullen geven
Maar deze belangstelling voor een reisjcvoor-plezier naar het land, dat zo onzegbaar veel leed over ons volk bracht, pleit
niet voor de mentaliteit van de betrokkenen.
Het is natuurlijk waar, dat voor de her-opvoeding van het Duitse volk contact met
West-Europa nodig is, maar voor dit contact komen dan toch in hoofdzaak intellectuelen in aanmerking, en in ieder geval heeft
de belangstelling van deze vacantie-gangeis
niet zulk een nobele bijbedoeling, men wil
alleen voor genoegen uit en denkt, dit in het
land onzer overweldigers te vinden.
Moet de kruiperig-onderdanige Mof of de
„freche" Pruis, zich dus inwendig weer vrolijk maken over „die dummen hollander",
die, na vijf jaar lang te zijn beroofd en mishandeld, nu de bedrijvers van deze misdaden nog hun vacantie-spaarpotjes komen
brengen? Zijn deze Hollanders dan vergeten, dat het Duitse volk in zijn overgrote
meerderheid Hitler aan de macht heeft geholpen in een tijd toen normale verkiezingen
een vrije uiting van de volkswil nog volledig mogelijk maakten? Dat daarna keer op
keer deze meerderehid haar fiat en haar
geestdriftige steun gegeven heeft aan de
misdadigersbende, welke de Duitse regering vormde? En dat ook nu een groot deel
van het Duitse volk — volgens velen de
meerderheid zelfs — geen berouw heeft,
maar alleen spijt, dat Hitlers opzet, om het
Duitse volk als Herrenvolk te doen heersen
over de wereld, niet gelukt is?
Beseft men niet, dat honderdduizenden
Duitsers in bezet Europa als politieman,
gevangenbewaarder, provocateur, beul, lid
van een executie-peloton met eigen hand
hebben meegedaan aan de vreselijkste mishandelingen, pijnigingen, moorden, executies,
verkrachtingenen vergassingen van honderdduizenden onschuldigen? En dat millioenen
Duitsers dat hebben geweten, getolereerd,
zelfs toegejuicht? Wil men zijn vacantie „gezellig" gaan doorbrengen in een land, waar
men ieder ogenblik in contact kan komen
met een dezer sadistische misdadigers, nu
vermomd als hotelhouder, kellner, treinconducteur of ansichtverkoper? Wil men met
alle geweld de bekende Duitse grofheid
weer eens beleven, in de geest van de (historisch-ware) ervaring van een Nederlandse dame, die, bij een ontmoeting met een
Duitser zeggend dat zij in Rotterdam woonde, te horen kreeg: „Rotterdam, dat ken ik,
dat heb ik Mei 1940 gebombardeerd; misschien herinnert U U dat".!
Nederlanders, laat Uw gevoel van eigenwaarde U toch weerhouden Uw ontspanning
en vacantie-genot te zoeken te midden van
degenen, die Uw land lafhartig overvallen.
Uw land uitgeplundcrd en tienduizenden
landgenoten gemarteld en vermoord hebben. Er zijn andere landen, fatsoenlijke landen, die meer recht hebben op Uw bezoek.
(Ingezonden mededeling)
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Hiermede besluiten wij de herdenking van gevallen LO'ers en KP'ers te Delft, waaraan
wij ook de twee voorgaande nummers wijdden.

Jan van der Sloot „)an 33"
Geboren: 18 Februari 1911 te Rotterdam.
Gefusilleerd: 6 November 1944
te Waalsdorp.
Agent van politie.

Een plichtsgetrouw politieman, wiens
vervulling van zijn plicht was gebaseerd op waarachtig Christendom. Was
het wonder, dat de maatregelen, die
metterdaad moesten worden uitgevoerd
op last van de bezetter en helaas ook op
last van de betrokken superieuren, hem
al spoedig in een onontkoombaar conflict
brachten. Niet alleen dwong dit alles
hem tot weigeren, maar het bracht hem
tevens is de kleine kring van hen, die de
strijd tegen het onrecht begonnen waren
op allerlei wijze. Al spoedig was hij een
der steunpilaren van het LO-werk in
Delft, trouw bijgestaan door zijn even
moedige vrouw. Jan 33 — zoals hij genoemd werd -— was dé man, die steeds
weer kans zag voor de nodige dingen te
2orgen. Niet alleen tot de LO bepaalde
zich zijn werkzame geest, ook spionnage
was een der onderdelen, alsmede de
illegale pers. Hij deed wat zijn hand vond
om te doen, ongeacht de consequenties,
die hij heel goed kende.
Aan de jonge LKP-organisatie gaf hij
reeds in het begin zijn medewerking.
Door zijn bemiddeling werd dan ook met
succes het Delftse politiebureau overvallen, waarbij enkele Joden en LO'ers werden bevrijd en een vijftigtal revolvers
buitgemaakt. In de veelbewogen zomer
van 1944, als verzetsfront zulke onherstelbare slagen krijgt in Delft, blijft Jan
33 trouw op zijn post, terwijl zijn activiteit zich verhoogt. Totdat hij moet
onderduiken. Het gelukt hem korte tijd
zich rustig te houden, maar de strijd
roept. Hij kan niet werkeloos toezien.
Inmiddels hebben de Septemberdagen de
gehele situatie veranderd. Van de oude
LKP en de LO is weinig meer over. In
nieuw verband wordt getracht de organisatie weer te herstellen.
Reeds op 13 October 1944 valt Jan 33 ten
prooi aan de SD. Vechtend voor zijn
leven wordt hij overmand en gewond.
6 November 1944 wordt hij gefusilleerd.
Hoewel overwonnen, wist hij zich overwinnaar. Hem werd die bekroning gegeven, die mensen niet kunnen geven en
die het verstand verre te boven gaat.
W.

Stephanus Jacobus Driesprong „)aap"
Geboren: 19 November 1919 te
Boskoop.
Gefusilleerd: 28 October 1944 te
Waalsdorp.
Kantoorbediende.
P* en eenvoudige Boskoper, aanvan••—' keiijk als onderduiker bij een der
LO'ers in Delft geplaatst. Een jongen
zonder pretenties, in wezen echter
groot door zijn eenvoud en bovenal
iemand, wiens leven — vooral zijn
daden — waren gebaseerd op een
waarachtig vertrouwen in God.
Langere tijd verleende hij tijdens deze
onderduikperiode zijn medewerking
bij het stencillen van „Op Wacht".
Na de bekende Dolle Dinsdag kwam
hij door de activiteit in zijn omgeving
in aanraking met het gewapende verr
zet. Jaap voelde het als een roeping
zich hierbij niet onbetuigd te laten,
waarbij ook zijn grote vaderlandsliefde van invloed was. Daarom sloot
hij zich aan bij de toen in Delft door
Jan 33 gevormde groep. Hoewel hij
stil en bescheiden was, hielp hij bij de
meest gevaarvolle ondernemingen.
Helaas viel Jaap, samen met Jan 33
reeds op 13 October 1944 in de nietsontziende handen van de SD. Jaap,
de enige, die bewapend was, heeft
nog getracht zich teweer te stellen.
Het mocht helaas niet baten.
Samen met Jan 33 werd hij overgebracht naar de gevangenis te Scheveningen. Jaap werd op 28 October 1944
op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd,
nadat velerlei pogingen om hem en Jan
33 te redden waren mislukt. Zoals in
zovele gevallen is het ook bij Jaap zo
treffend, dat hij zich volkomen het
eigendom wist van Hem, uit Wie, door
Wie en tot Wie alle dingen zijn.
W.
Gedenk, Heer, «I Uw martelaren,
Dat z'Uw nabijheid zich bewust.
Ondanks benauwenis ervaren
Hoe veilig 't in Uw schaduw rust.
Want Gij lijdt mee al hun ellenden;
En nemen zij naar U de wijk,
Dan zal zich 't kwaad ten goede wenden;
Zij hebben U en 't Koninkrijk.
„De Vuurproef" -A. Wapenaar

Ï^S^Ï^S

Roeland Anthonie Kollcwijn „Roes"
Geboren: 26 October 1920 te Amsterdam.
Overleden: 8 November 1944 te Delft.
Student.

Roes Kollewijn bracht zijn jeugd door
te Helmond, waar hij de lagere
school en de H.B.S. bezocht. Na het behalen van het einddiploma aldaar, studeerde hij gedurende een jaar aan de
Technische Hoogeschool te Zürich en
werd vervolgens te Delft als student aan
de T.H. ingeschreven. Reeds korte tijd
na de verraderlijke overrompeling van
Nederland bepaalde hij zijn houding en
koos het moeilijke pad van de illegaliteit. Zijn eerste terrein van werkzaamheden wa^ dat der falsificatie en hulp
aan hen, die door de bezetter belaagd
werden. Vervolgens kwam hij in de
groep van Professor Wiersma te Delft,
waar hij optrad als schakel tussen deze
groep en de top van de LKP., LO. en
RVV. Vele Joodse landgenoten werden
door zijn toedoen uit handen van de
Duitsers gehouden, anderen verschafte
hij documenten waardoor zij zich in
veiligheid konden stellen. Maar ook op
het terrein van de militaire inlichtingen
bewoog hij zich en deed daar zeer verdienstelijk werk. Na de razzia op studenten in Februari 1943 dook hij onder
en vanaf dat ogenblik ging het illegale
werk zijn gehele leven beheersen. Onder
de schuilnamen: Ir J. G. van Wijk, van
Buuren en van Doorne werkte hij onvermoeid verder, ondanks de steeds groter
wordende gevaren, die hem bedreigden.
In 1944 werkte hij in LKP.-verband
samen met Jan van der Sloot (Jan 33).
Op 3 November 1944 werd hij in een
vuurgevecht bij een inval op zijn onderduikadres zwaar gewond en in het Gasthuis te Delft opgenomen. Vijf dagen
later stierf hij aldaar onder zware bewaking van de SD uit Rotterdam. Nooit is
de SD zijn werkelijke naam te weten gekomen en als Ir van Wijk is hij na zo
lange tijd zijn beste krachten aan de Nederlandse zaak gegeven te hebben op de
begraafplaats Jaffa te Delft ter aarde
besteld.
Op 11 Juli 1946 werd zijn stoffelijk overschot op plechtige wijze naar het Eregraf
te Overveen overgebracht, waar hij zijn
laatste rustplaats heeft gevonden. Hij
ruste in vrede.
N.

r
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het qeóenkBoek
De redactie krijgt na de mededeling over
de levensduur van „De Zwerver" nogal
eens een brief, waaruit een zekere onrust
spreekt over het verschijnen van het gedenkboek.
Die onrust is te begrijpen, maar niet gerechtvaardigd. De ge'denkboekcommissie heeft
nimmer doen weten, dat ze haar plannen
opgeeft, noch ooit medegedeeld, dat ze op
onoverkomelijke moeilijkheden stuit.
Maar het duurt wel lang, zal een lezer verzuchten.
Dat valt niet te ontkennen en we willen dit
feit ook niet Verbloemen. Men moet echter
goed in het oog houden, dat we ons een
zeer zware taak gesteld hebben: het produceren van een door rapporten en interviews
gedomumenteerd en door deskundige verzetsmensen achteraf gecontroleerd boek over
de geschiedenis van het verzet in LO. en
LKP., geschreven door vaklieden, die in
staat zijn deze geschiedenis boeiend weer te
geven.
Het slagen van dit werk zal een boek over
het verzet onder ons volk brengen, zoals er
nog geen geschreven is, noch op stapel staat.
Er zijn vele romans op dit gebied, maar zij
zijn niet gedocumenteerd en geven ook geen
overzicht van het geheel. Er staan ook wel
werken op stapel en er zijn er zelfs uitgegeven, die een algemeen overzicht bedoelen
te geven, maar die zijn niet gebaseerd op
het principe van een zeer omvangrijke documentatie en controle door de verzetslieden
zelf. En daarnaast is men ook wel bezig met
historische werken, die gedocumenteerd zijn,
doch deze zijn voor de gewone man in een
vorm gegoten, die hem niet boeit.
Het gedenkboek als een boeiend, goed leesbaar en tevens grondig gedocumenteerd
werk is dus wel een unicum in ons land; een
boek, dat ieder, die rechtstreeks of zijdelings met het verzet te maken had, zich zal
aanschaffen voor zichzelf en vooral voor
zijn kinderen. Want 't gaat er met name
om, dat het jonge en toekomstige Nederland zal weten, wat het verzet was en waarom het was; dat het zal weten, tot welke
prijs en met welke motieven de strijd om de
vrijheid is gevoerd.
Om ieder in de gelegenheid te stellen dit
boek te kopen, is door bijzondere maatregelen bereikt, dat de prijs, gelet op de aard van
het werk, zeer laag zal zijn.
Wij hadden het boek eerder op Uw tafel
kunnen brengen. Maar dan was het minder
degelijk, minder serieus gecontroleerd geweest. Toch kunnen we U troosten met de
opmerking, dat we aan de afwerking van
de copy bezig zijn en dat reeds vele hoofdstukken geheel gereed zijn. 't Is dus nog
slechts een kwestie van maanden, dat we
de intekening kunnen openen en het drukken zal beginnen.
Ongetwijfeld zullen er velen zijn, die reeds
sparen; zelfs zijn er niet weinigen, die zich
reeds thans gebonden hebben tegenover ons
om het boek t.z.t. te krijgen. Dat is niet
onverstandig, want gelet op de vraag rekenen we, dat de eerste druk spoedig uitverkocht zal zijn. Hoe dit ook zij. wie wil
wachten met de aankoop tot hij de officiële
aanbieding krijgt, zal thans niet lang meer
geduld behoeven te hebben. •
H. v. R.

* IN DE PIEPZAK *

*

Wie zit in de piepzak vraagt U? Ik lezer,
ik, Freek! En waarom? Ik zal U de
geschiedenis vertellen, heel eerlijk.
'k Voelde me heus altijd wel een nette vent,
want wat Vrouwe Justitia aan mij verdiende was niet veel, niet eens voldoende voor
een nieuwe blinddoek, en die zijn goedkoop.
Nu ja, je hebt allemaal wel eens eën ongelukje: je hebt haast en fietst een paar meter
in de verkeerde richting, of je fietst naast
je vriend met zijn meisje en ook dat mag
niet omdat je maar met twee naast elkaar
mag fietsen. En op zo'n moment staat er
steeds een agent in een portiekje of achter
een boom op je te wachten. Maar ja, wat
maken zulke bekeuringen uit? 'k Geef toe,
't is zonde van je geld. Je krijgt er niets voor
terug en kunt het, bij wijze van spreken,
even goed in het water van de Ringvaart
smijten. Maar, lezer, nu komt het. Freek's
rustige geweten werd plots wreed gestoord,
als ware het een spiégelglad meertje, waar
ineens een baksteen in wordt gegooid. En
die baksteen was het dagblad „Trouw".
Want wat las ik? Ik vertel het in 't kort:
In Haarlem woont een ambtenaartje en die
mensen hebben het niet breed in deze dure
tijd. Maar deze man had een broer die
werkte in een textielfabriek in Twente en
deze broer wilde hem eens echt verrassen:
hij kreeg nu en dan katoen voor eigen gebruik. Dat mag. Dat is wettelijk geregeld.
Hij spaarde een paar jaar zijn katoen op
en toen het voldoende was voor zes lakens
maakte hij er een pakketje van en stuurde het naar Haarlem. Daar was de vreugde groot, ook al kwam het pakje open aan.
Maar na twee dagen kwam de C.C.D. aan
de deur en vroeg aan Mevrouw wat er in
het pakketje zat. Zij vertelde het. Waarom ook niet. er stak niets achter! Maar de
ambtenaren waren deze mening niet toegedaan. Er waren geen punten voor gegeven, dus: de katoen werd in beslag
genomen en het werd een rechtszaak.
Mevrouw kreeg ƒ 5.— boete en de katoen
werd verbeurd verklaard. De goedgeefse
Twentse broer hoorde ƒ 2.— boete tegen
zich eisen. „Maar", zei hij, „als ik nu een
overhemd op punten koop en geef het aan
een kennis als verjaardagscadeau, mag dat
dan?" Toen keek de edelachtbare rechter
achter de groene tafel erg streng en zei:
„Nee, dan pleegt U een strafbaar feit."
En daarvan ben ik zo geschrokken. Want
nu blijkt dat mijn geweten helemaal niet
zuiver is, want ook ik ben een boef. En
steeds als de post komt grijp ik met bevende vingers m'n brieven en maak sidderend
elke dienstenveloppe open. Zou er een dagvaarding in zitten? Zouden ze er achter '
zijn; want ook Freek is fout, hopeloos fout.
Gaf hij niet vaak — als pas de bon uit was
— een cigaret weg? Dat mag niet want distributie-goed mag je niet weggeven. Ook
zijn broer is al gewaarschuwd, want hij
kreeg een das voor zijn verjaardag. Als ze
er achter komen, dan
want het mag
niet. En Freek's vrouw bibbert ook, die
goeierik. Gaf zij haar moeder niet een pakje
boter en een onsje kaas, omdat ze daar zo
van houdt? En als je zulke snode dingen
doet, trap je de distributie-wetsbepalingen in
de modder. Ziet U, lezer, daarom zijn we
niet zo gerust, en zien er tegen op ais de
post komt. Gelukkig schijnt niemand iets van
ons te weten en U Vertrouwen we geheel,
want U roddelt niet. Maar als Freek binnenkort niet meer in „De Zwerver" schrijft,
dan weet U het, dan zit hij, eenzaam en verlaten in een cel van de Haarlemse strafgevangenis (oftewel de „Koepelkerk") en
denkt berouwvol na over die ene cigaret,
die hij z'n buurman gaf — steek eens op —
één „Bond Street", die hem de das aan deed.
FREEK.
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DE FILMS
(
Niemand onzer lezers zal on,5 het gevoel van
voldoening misgunnen, nu de LO.-LKP.film een feit is geworden en gereed is
gekomen voor de circulatie.
Het was immers een zaak van niet geringe
draagwijdte en geladen met een zware verantwoordelijkheid, toen het bestuur der LO.-LKP.Stichting enige jaren geleden besloot, een film
te vervaardigen over het verzet van LO. en LKP.
Want dit betekende, dat het bestuur — dat zakelijk en aesthetisch volslagen ondeskundig was
op het terrein van de film — een hoeveelheid
geld, tijd en inspanning in de waagschaal stelde,
zonder te weten welk resultaat na jaren uit de
bus zou komen; ja, uit de bus want de filmdeskundigheid in Nederland is nog steeds zodanig,
dat men een goede film een lot uit de loterij kan
achten.
Maar- dit was nog bij lange na het zwaartepunt
onzer moeilijkheden niet. Veel zwaarder dan de
els van een artistiek goede film, woog ons de
eis van een ware film, een film over het Nederlandse verzet.
Wij wensten geen film, die het publiek tot elke
prijs zou moeten boeien, wij wensten geen sensatie, geen knaleffect, geen verzetshumbug, geen
heldencultus. Integendeel, ledere poging daartoe
moest onderdrukt worden en indien dat niet
mogelijk zou zijn geweest, zou de film een averechte werking hebben gehad dan zou bereikt
zijn, wat we juist niet bedoelden; een onware
voorlichting over het verzet.
Dat was dus wel een zware opgave, temeer omdat verwacht kon worden, dat de regisseur zijn
kunstenaarsvisie maar met zeer veel moeite
op de feiten uit het verzet zou kunnen vastleggen, en de natuurlgke neiging zou vertonen zijn
fantasie de vrije loop te laten en met name door

LO.-LKP.

EEN TAAK VOLTOOID!
zijn hang naar filmisch attractieve voorvallen
het beeld zal kunnen misvormen.
Er is intussen nog meer. Het verzet was ten
diepste een keuze uit overtuiging. De film moest
daarvan een getuigenis zijn; niet van de verzetsstrijd zonder meer, maar van de overtuigde
verzetsstrijd, in casu van de verzetsstrijd, zoals
die in de LO. en de LKP. uit een christelijke
overtuiging gevoerd werd. Nu Is de film, doordat daarin het gesproken woord op de achtergrond komt, veel minder geschikt — althans
voorlopig — om van zo'n overtuiging, om van de
motivering van de handeling te doen blijken.
Maar zonder de Impressie van de overtuiging
zou de film toch slechts toe kunnen komen aan
een interessante weergave van het „hoe" van
het verzet en het „waarom" van dit verzet, het
getuigenis van het verzet als roeping zou dan
in het vergeetboek geraken. Dan zou de inlichting van ons volk over het verzet in deze film
slechts opwekken tot het avontuur en niet oproepen tot het offer, dat in de ure van gevaar
voor het vaderland gebracht moet worden.
Voegt men daar nog het probleem bij, dat het
bestuur — na een aanvankelijke mislukking —
terecht kwam bij een regisseur — Max de Haas
—, die in de bezettingstijd niet in Nederland
was en die dus in de sfeer van het verzet geen
inzicht had, dan is er niet veel verbeelding nodig
om onze twijfehngen, angsten en zorgen van
deze jaren te verstaan.
Maar wij willen onze lezers met deze regelen
noch tot medelijden noch tot bewondering
oproepen. Moeilijke problemen zijn er op de
wereld wel meer en wel groter ook. Hoofdzaak
is, wat er tenslotte uit de bus is gekomen. En
nu zijn we weer niet van plan noch in staat,

De postbode, die zijn
bonkaacten „gekraakt"
zag, woedt door üe SIPO
verhoord. De Duitser,
die men op deze foto
ziet, is de letterkundige
Wolfgang Cordan, die
als „Duitse Henkte"
gedurende de bezettingstijd in de K.P.-Amsterdam optrad. Hij speelt
een belangrijke rol in
de film.
(Foto; Het Parool)

")
een kritiek op het aesthetisch aspect van het
product te leveren. Maar we kunnen en willen
wel een vraag beantwoorden: Is de film in overeenstemming met het plan, dat we ons voorgesteld hadden ? Illustreert zij op betrouwbare wijze
het „hoe" en „waarom" van het verzet in LO.
en LKP.?
Daarop durven wij met een volmondig „ja" te
antwoorden.
En dit noopt ons in de eerste plaats tot een
woord van dank en waardering aan het adres
van de regisseur, Max de Haas, die er in geslaagd is het Nederlands verzet in deze film te
doen herleven als een daad van overtuiging, als
een bereidheid tot het offer van mensen, die van
nature niet voor het verzet en tot het in de
waagschaal stellen van hun leven in de wieg gelegd waren, maar die de moed en de bekwaamheid ertoe verkregen door de nood gedrongen
en door de opdracht geïnspireerd.
Naast de regisseur willen wij onze dankbaarheid
voor het werk van Rogier van Aerde en Anne
de Vries vermelden, die erin geslaagd zijn, aan
de hand van de door ons gegeven hoofdlijnen van
het verhaal, en met behulp van het documentatiemateriaal uit ons archief, een ontwerp te. maken, waarop Max de Haas met vrucht voort
kon bouwen.
Natuurlijk zijn er overigens nog velen, die door
hun hartelijke medewerking recht hebben op
onze dankbaarheid. Wij willen ons echter bepalen tot de spelers en met name tot de verzetsvrienden, die een rol vervulden. Zelfs twee bestuursleden waren daarbij: „Frans-I" en „Victor"
en de eerste daarvan n.b. de hoofdrolspeler. Zq
allen hebben met ons de sprong in het duister
gewaagd, amateurs, die voor 't eerst in de filmlens keken, maar zij hebben de overkant ruimschoots gehaald, de één schitterend, de ander
best, de derde goed, maar geen onder de maat.
Wij zijn verheugd met hen over het succes van
hun optreden.
Het gevoel van voldoening, waarom we in de
aanvang van dit artikel begrip vroegen, rust dus
niet simpel op het feit, dat de film af is, maar
veeleer op het feit, dat de film, die we op het
oog hadden, af Is.
Deze taak der LO. LKP. Stichting Is voltooid.
Wij hebben haar met vertrouwen en overtuigd van de noodzaak opgevat, wij willen haar
met een dankbaar hart na gedane arbeid neerleggen en het resultaat onder ons volk brengen,
opdat het over de hoofden van de makers heen
zal zien naar de strijd om de vrijheid, naar hen,
die vielen In het verzet, en dieper nog, zal zien
naar Hem, Die riep tot het verzet tegen onrecht. Die aangordde tot de strijd. Die gereed
maakte voor het offer.
Want, dit volk zal zijn vrijheid niet beter verstaan en de aanval daarop niet beter weerstaan,
dan wanneer het zal leven uit Hem en tot Hem,
Die de vrijheid verworven en ons gegeven heeft
als een geschenk en als een opdracht.
H. v. R.

Wat zin heeft en wat niet
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A boy gets io be a man, when a man is needed.

J

s.

De Nederlandse burger ontmoet op zijn
weg — in de krant, door de radio, aan
de deur — nogal wat organisaties, die
met het verzet in relatie staan. Wat
bedoelen die organisaties en waar bestaan ze uit? Dat zijn vragen, die „De
Zwerver" niet onverschillig laten; de
redactie heeft immers als bijzondere
taak, de vinger aan de pols van de
verzetsafwikkeling te houden. Zonder
naar volledigheid te streven en in
hoofdzaak met het doel bedenkelijke
verschijnselen bij sommige organisaties
te signaleren, willen we eens bij dit
vraagstuk stilstaan.

Wie de situatie in de organisaties, die zich
beroepen op het verzet, enigermate kent,
zal begrijpen, dat wij hg een beoordeling daarvan niet altijd even enthousiast kunnen zijn. We
zijn gedwongen hier en daar tegen een zeer been
te schoppen. Dat doet men nu eenmaal niet voor
zijn plezier, want men heeft daarbij te doen met
medestanders in verzet. Daar komt nog bö, dat
de lieden, die nog steeds bezig zijn hun rinkelend
1940—'45 geweten te sussen, zich verkneuteren
over dergelijke tegenstellingen. Maar deze lieden
gnuiven nog meer, als ze bemerken, dat het
machtsvertoon van sommige organisaties schijnvertoon is, dat woorden en daden niet met elkaar
in harmonie zijn, dat bluf en dilettantisme om de
voorrang strijden.
Wij moeten front maken tegen iedere vlag van
organisaties, uit het verzet voortgekomen, die
hun lading niet dekt. Niet alleen van de hoon
van hen, die dat door hebben, veelmeer t.b.v. de
argelozen, die dat NIET door hebben en die als
rechtgeaarde burgers bij het zien van een ordentelijke vlag geneigd zijn te salueren en in 't
gelid te gaan staan.
Zulke burgers lopen verschillende gevaren. Sommigen worden aangesproken voor financiële
steun. Anderen — oud-illegale werkers — worden verzocht toe te treden als lid. De pers —
n.b. zelfs de oud-illegale pers — en daarmee het
publiek slikt van tijd tot tijd een injectie, zodat
zij in het nut van zulke organisaties blijven geloven.
Zijn de mannen, die achter dergelijke organisaties staan dan niet in ernst? Wij geloven, dat ze
In volle ernst zijn en hun persoonlijke intenties
zijn hier ook niet in 't geding. Maar Don Quichotte was ook in volle ernst, en men zal toch
niet menen, dat zijn programma zonder critiek
aanvaard moest worden, omdat hij 't ernstig
meende.
Behalve 't gevaar, dat sommigen zich door de
vlag In de lading vergissen, bestaat ook het
grote gevaar, dat andere organisaties — en we
doelen daarbij met name op Stichting 1940—'45
—, die wel ernstig te nemen zijn en effectief
werken, in discrediet raken door de manoeuvres
van — en we zullen de dingen nu maar bij hun
naam noemen — de N(ationaai) F(ederatieve)
R(aad) en de N(ederlandse V(vereniging)
E(x) P(olitieke) G(evangenen).
De historie.
Voordat we daar nader bij stil staan willen
we in 't kort de historische plaats van de
organisaties opzoeken.
In Juni 1944 werd op verzoek van de regering
in Londen de-G(rote) A(dvies) C(ommissie) der
illegaliteit opgericht als het vertegenwoordigend
lichaam van alle illegale organisaties, met het
doel het beleid voor het verzet en voor de afwikkeling daarvan na de bevrijding te voeren.
Enkele maanden later ontstond de Stichting
1940—1944 (later 1945), in volle harmonie mét
de G.A.C, en met beperkte taak cie verzorging
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van de verzetsslachtoffers te behartigen.
In het najaar van 1944 ontstond in het toen
reeds bevrqde Zuiden de G(emeenschap) O(ud)
I(llegale W(erkers) N(ederland), die U in de
kop van dit blad terugvindt. Gebrekkig contact
met het Noorden was aanleiding, dat men in
het Zuiden een andere weg voor de vertegenwoordiging der illegaliteit opging dan in het
Noorden met de G.A.C.; men bundelde de illegale
werkers individueel voor de afwikkelingstaak.
Toen in 1945 eerst het Oosten en het Noorden
bevrijd werden, richtte de G.O.I.W.N. daar ook
afdelingen op. Dat werkte bij de bevrijding natuurlijk verwarrend met de organisatie van de
G.A.C., die verzetsorganisaties bundelde en geen
individuele Illegale werkers. De erkenning, dat
de G.A.C, 't enige vertegenwoordigende lichaam
der illegaliteit was en dat de G.O.I.W.N. nu eenmaal bestond en — behalve in het Westen —
over het land verspreid was, bracht belden tot
samenwerken in deze vorm, dat de G.O.I.W.N.
een aantal vertegenwoordigers in de G.A.C,
kreeg.
Intussen richtten een aantal ex-politieke gevangenen in 1945 de N.V.E.P.G. op, die ten doel
had de helangen der ex-politieke gevangenen te
behartigen. Recht had men daartoe natuurlijk
wel, maar verstandig en beleidvol was deze oprichting niet. Men kwam immers met z'n arbeid
geheel op het terrein van door de illegaliteit als
zodanig erkende vertegenwoordigende organen,
de G.A.C, en de Stichting 1940—'45. Velen zagen
dit in en traden niet toe. Men kreeg daardoor
b.v. de merkwaardige situatie, dat de helft van
de leden van het D.B. der Stichting 1940—'45
ex-politieke gevangenen waren, doch geen lid
van de N.V.E.P.G. Op de duur moesten met
name met de Stichting 1940—'45, die het werk
van de N.V.E.P.G. reeds verrichtte, moeilijkheden
ontstaan. In feite is het dan ook thans zo, dat
de N.V.E.P.G. óf steriel wordt óf de Stichting
voor de benen loopt, in welke laatste taktiek men
zich, zoals nog zal blijken, begeven heeft.
Zoals gezegd was In het Westen de bundeling
der illegaliteit vanwege de G.O.I.W.N. gestopt.
Maar door het initiatief van verzetters, die niet
voldoende op de hoogte waren van de gekozen
organisatievorm en van verzetters, die wel op de
hoogte waren, maar hun energie niet kwijt konden, werden met name in de grote steden van
het Westen verenigingen van oud-illegale werkers opg-ericht: b.v. de B.O.I.W. in Amsterdam
en in bepaalde streken van Noord-Holland en de
V.V.G. in Den Haag.
Deze verenigingen — waarvan de leidende personen der illegaliteit en de meesten van hen, die
wisten hoe de kaarten lagen, geen lid werden,
teneinde verwarring te voorkomen — traden in
contact met de G.O.I.W.N. Men beoogde de oprichting van een federatie van de gebundelde
illegaliteit. Dit stuitte bij de G.O.I.W.N. af op
het feit, dat de anderen in het federatie-statuut
„de trouw aan het huis Oranje" niet opgenomen
wensten te zien. Men zal zich dan ook de ogen
uitwrijven, als men de Federatieve Raad — die
buiten de G.O.I.W.N. om toch opgericht is —
in zijn orgaan V.V.N, zich in 1949 sterk ziet
maken met de koninklijke belangstelling, blijkend uit gesprekken van bestuursleden met leden
van het Koninklijk Huis. Vroeger speelden de
communisten in deze overigens sterk links georiënteerde groepen nog een belangrijke rol en
om hen te gerieven, wilde men zich op genoemde
trouw niet vastleggen. Dat doet men thans ook
nog niet, blijkens het statuut, en men beperkt
zich tot de uitdrukking van sympathie voor de
persoon van de onlangs afgetreden Koningin.
Wij kunnen dit alles niet best rqmen met de tam
tam, die men thans maakt over gesprekken met
leden van het Koninklijk Huis en we vinden het
in ieder geval niet kies om daar reclame mee
te maken, maar dat is een andere zaak.
We nemen de draad weer op. De G.A.C, besloot
zomer 1946, toen een nieuwe, gekozen Staten
Generaal optrad, tot opheffing.
{Vervolg op pagina Sj
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We hebben iets erg griezeligs gelezen in „Het
Parool":
„Het Duitse oppergerechtshof te Keulen
heeft besloten de doodstraf in Duitsland met
terugwerkende kracht af te schaffen." ,
„Het Parool".
Met terugwerkende kracht. Dan zal Heine toch
nog eens zijn zin krijgen, want hij dichtte:
„Dan steig' ich gewaffnet hervor aus dem
Grab". Is dat griezelig of niet? Je zal zo'n bevoorrechte tegenkomen, zo 's avonds in donker,
een vent met een snorretje b;v., of een hele
dikke kerel met een met ridderkruisen beplakte
buik. Nee, we gaan voorlopig niet naar Duitsland, hoogstens naar gecorrigeerde-annexatiegebieden, want daar heeft het Oppergerechtshof
niets in te brengen. En de bewoners? Maak U
maar niet bezorgd over onze nieuwe landgenoten. Die voelen zich al echt thuis en proberen
touristen te trekken met de slagzin:
Breng Uw vacantie door in eigen land.
Alleen weet ik niet of zij nu bij ons horen, of
dat zij mogelijk denken dat wij een stukje van
hen zijn. Overigens, in ons ongecorrigeerde
Nederland gebeuren ook hele gekke dingen,
vooral in Leiden, al' willen we niet beweren
dat alle Layenaers er aan meedoen. We weten
wel beter want we kennen er een paar. Maai
wat in het „Leids Dagblad" stond is toch wel
erg:
„Mijnheer X was 40 jaar in betrekking bij
zijn baas, die in goede en slechte tijden zijn
arbeiders een goed stuk brood laat verdienen. Heden werd mijnheer X met zijn echtgenoten ten kantore ontvangen en door de
directie en de bedrijfsleiding toegesproken."
Dat is toch wel een beetje al te gek en we zijn
blij dat wij bij „De Zwerver" geen goed stuk
brood verdienen. Daardoor zijn we niet in de
verleiding dergelijke misstappen te ondernemen.
Ze beleven in Leiden trouwens toch lollige dingen. Let maar eens op deze advertentie uit de
„Leidse Courant":
Waarschuwing. Geen geld of goederen
af te geven aan de heer F. E. Liem, daar door
mij niets wordt vergoed. Mevr. Liem (N. Kn).
Rijn en Schiekade 111.
Schalkje, schalkje, daar heb je het nou. Kreeg
je centjes van moesje mee om piepertjes te halen
en kocht je er ijsjes voor. Stout knulletje, Liem.
Mag niet, hoor.
Als laatste krantenknipsel een uittreksel uit een
officieel stuk van het Departement van O.K. &
W. (is: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
, niet Oberkommando der Wehrmacht, want dat
bestaat niet meer, althans niet officieel, maar
daar komen we nog óp terug in een volgende
Zwerver):
De grote vacantie van de H.B.S. eindigt de
avond van de Maandag onmiddellijk voorafgaande aan de eerste Dinsdag in September
en begint op de achtste Zaterdag aan die
Maandag voorafgaande na afloop van de
schooltijd.
Nu begrijpen we meteen, waarom er zoveel
ambtenaren zijn, want om iets zo duidelijk te
kunnen zeggen, moet je met een clubje zijn.
Overigens: waarom gemakkelijk als het ook
moeilijk kan?

CHURCHILL EN
VAN MAARSEVEEN
n de donkerste uren van Engelands bestaan heeft Churchill niet geaarzeld 's lands
situatie zo zwart mogelijk in het openbaar
te schilderen en het volk fian de arbeid te
zetten op een lange, niet te overziene weg
van bloed, zweet en tranen. Dat is zedelijke
moed en Churchill heeft er mee bewezen in
de practijk van de strijd, dat de moed der
waarheid het sterkste fundament is voor de
overwinning van moeilijkheden. Inderdaad
en de camouflage van de waarheid laat een
land met een schijnzekerheid ten onder gaan.
Op die weg is ons land sinds 1945. Minister
Van Maarseveen volhardt na zijn bezoek
aan Indië op die weg, door te verklaren, dat
men in Indië optimistisch is over de gang
van zaken, waarmee vanzelfsprekend het
optimisme van Zijne Excellentie in harmonie
zal zijn.
Waarom moeten wij nog steeds in de watten
gelegd worden; waarom niet gezegd, wat
iedereen weet: dat de Indische politiek zo
vast als een muur zit; dat 't in Indië niet alleen slecht gaat, maar zelfs voortdurend
slechter? Wij gaan dat niet met feiten illustreren. Als men er vijf noemt, doet men vijf
andere onrecht en als men er tien noemt,
ontbreken tenminste de volgende tien.
In deze situatie is voor ons 'werkelijk niets
nieuws. Heel lang geleden hebben we reeds
voorspeld, dat ons volk, zich met de schijn
tevreden stellend, in de toekomst zeepbellen
zou zien spatten. Welnu, dat „feest" is aan
de gang. Voor de soldaten reeds in 't begin
van dit jaar. We schreven, dat ze met de rug
tegen de muur staan en zonder uitzicht vechten voor hun leven. En voor de Indische bevolking, waar 't toch om gaat, beginnen de
zeepbellen ook al te spatten. Van Djokja
begint de victorie
van de revolutie dan
en van de terreur, de intimidatie en de corruptie. En dat alles dank zij de politiek van
het hoogste internationale beleidscollege en
dank zij onze volgzaamheid.
Nog eens, in dit alles is niets verrassends
voor hen, die de gronden doorzien: Het op
gelijk niveau onderhandelen met de republiek, die met haar revolutiebodem op dit
niveau schitterende kansen heeft bij het touwtrekken. Zij wint dat spel in alle standen
door de eigenaard van de revolutie, die zich
niet aan de regels van het spel houdt, maar
door intimidatie en onbetrouwbaarheid steeds
nieuwe concessies afdwingt. En zolang
Nederland bleef praten, won de republiek
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veld, tot vandaag aan de dag toe. 't Effect
is, dat vanuit Djokja thans de Indische bevolking zal worden uitgeleverd aan onbetrouwbare en onbekwame lieden (dat meende
de regering in de Veiligheidsraad immers ook
te moeten verklaren?), die de opbouw van
300 jaren zullen vernietigen, zoals de revolutie dat pleegt te doen, met name als de leiders
onbekwaam zijn.
We menen, dat er thans nauwelijks iemand
in Nederland meer is, die niet weet of vermoedt, dat de toestand in Indië rampzalig is.
Dat er geen uitweg is, dat uit de scherven,
die in deze vier jaren langzaam maar zeker
van de vaas gekomen zijn, de vaas niet meer
is terug te krijgen, dat feit wil men nog niet
doorzien. En als men Minister Van Maarseveen's optimisme verneemt, dan zullen
velen weer ongestoord verder slapen. Maar
van welke partij of richting ook, de Nederlander van vandaag is doordrongen van de
deplorabele toestand in Indië.
Wij zijn maar 'n eenvoudig volk, maar we zijn
tenminste nuchter en taai en we hebben de
moed de waarheid onder ogen te zien. Doch
dan moet de hoogste instantie, de regering,
die waarheid ook zeggen, eindelijk, na vier
jaren „optimisme". Wij wachten daarop en
we hebben er recht op. Optimisme. Is 't om
dit optimisme, dat de regering, die de kamer
na de terugkeer van de Minister zou inlichten, bij de terugkeer na veel beraadslagingen
. besluit de kamer nog maar niet in te lichten?
Wij kunnen er tegen, excellentie. We worden
verlamd door de rampzalige feiten in Indië,
als ze gepaard gaan met de volkomen negatie
daarvan in de verklaringen en uitspraken van
de regering. Maar de waarheid, die kunnen
we hebben. We hunkeren ernaar, dat de regering in dit dieptepunt van ons volksbestaan
zegt, dat we in de put zitten, dat onze toekomst somber is, dat de Indische bevolking
een tijd van zware beproeving tegemoet gaat.
We verlangen niet, dat men zegt, dat de
politiek van deze vier jaren volslagen mislukt
is. Iedereen moet met zijn inzicht zijn conclusies maar trekken. Maar we mogen wel
verlangen, dat men zegt, dat we in Indië en
daarmee ook in Nederland bij de puinhopen
staan, uit welke oorzaken dan ook.
Als de regering ons de harde waarheid openlijk aal zeggen, de camouflage-netten eindelijk zal verscheuren, dan zullen we onze ruggen strekken, dan zullen we op weg gaan, al
weten we nog niet waarheen; dan zullen we
kansen maken, waar geen mogelijkheid méér
schijnt te zijn; dan zullen we weer hopen, ook
al is niet te zeggen waarop. Maar dan zullen
we aan de slag gaan, misschien voor een verre
toekomst, zeker met het uitzicht op een donkere weg. Wij willen niet met toeters en
papieren mutsen bij de scherven optimisme
fokken, maar we willen met overalls aan en

met zwarte gezichten van de zorg aan 't werk
in de scherven.
En 't wonder is dan, 't wonder dat Engeland
met Churchill en met de moed der waarheid
beleefde; kansen, waar geen kansen zijn;
licht, waar geen uitzicht is.
Regering ga vooraan. Minister van Maarseveen trek 't camouflagepak uit. Niemand,
noch thans, noch later als onze historie beschreven wordt, zal ons verwijten, dat we
staande bij de brokken, duidelijk zeggen, dat
we bij de brokken staan. Maar de geschiedschrijver zal ons wel verwijten, dat we met
het zicht op de brokken ons verpozen met
optimisme.
Eerst de waarheid en als we daarop de handen in een slaan, dan zullen we wel uitvinden, hoe we met Soekamo en de zijnen moeten handelen, hoe een klein landje de waanzin van de Veiligheidsraad in het aangezicht
kan weerstaan. Eerst de moed der waarheid,
dan volgt de moed van de opbouw wel.
Denk aan de les van Churchill.
H. v. R.

* EEN MONUMENT *
In de pers heeft het bericht gestaan, dat een
* comité is opgericht om te komen tot een
monument voor Drs. ƒ. A. Stijkel, volgens
het bericht, de grondlegger van het Nederlandse ondergrondse verzet.
Het is wel pijnlijk, dat wij in zo'n delicate
aangelegenheid kritiek moeten oefenen, maat
wij menen toch niet te mogen nalaten, een
waarschuwend geluid te laten horen.
Stijkel is één van de eerste verzetters geweest,
leider van een spionnagegroep. gearresteerd
in April 1941 en gefusilleerd op 4 Juni 1943.
Ook was hij vervuld van het plan om eenheid{
in het verzet te brengen.
Wij achten het intussen zakelijk onjuist om
hem te kwalificeren als de grondlegger van
het verzet en we menen bovendien, dat men
op een verkeerde weg komt indien voor een
gevallen persoon individueel een monument
opgericht ivordt.
Het probleem van de monumenten is zeer
gecompliceerd en veel orde is er niet in te
ontdekken. Maar wat men wel kan constateren is. dat men bezig is zeer veel monumenten op te richten. Wij vragen ons af. of
dit met het oog op het eerbetoon en met het
oog op de financiële draagkracht van ons
volk wel juist is.
Al deze feiten bijeengenomen nopen ons. bezwaar te maken zowel tegen de plannen als
de argumenten van het comité Stijkel.

DOTTY'S
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GROTE OVERWINNING
J~
Hij had de hele avond al zitten vertellen en het was interessant. Allen luisterden
geboeid naar de verhalen van de R.A.F .-vliegenier, die Hitler's mannen op vele
fronten had bestreden en toen hij, een cigaret rollend, op de klok keek en begon te
grinniken, wisten we dat het besluit een ..lollig" verhaal zou worden. En het werd
lollig. In z'n smeuïge vliegeniersengels, doorspekt met kernachtige uitdrukkingen die
U in geen enkel woordenboek zult vinden, kregen we de volgende anecdote te
horen uit de tijd toen hij als jong officier was gestationneerd op een vliegveld aan
Engelands Westkust.
*^^**^m**i»

H»t is een donkere nacht, de.vijfde opeenvolgende, een nacht zonder sterren, nu
en dan motregen en de kalender wijst nieuwe
maan. Onbelangrijk zult U zeggen? Toch
niet, want het was in de tijd toen Hitler's
Blitzkrieg in de lucht boven Engeland tot het
verleden behoorde. Duitse bommenwerpers
zag je niet meer, alleen in nachten als deze
waagden ze de sprong over Het Kanaal, omdat er aan zo'n vlucht weinig risico was verbonden: ze bleven op grote hoogte boven de
wolken vliegen en lieten vandaar hun bommen neergieren. De zoeklichten konden
slechts hun matte schijnsel tegen de onderkant van de regenwolken werpen en het afweervuur, nou ja, U begrijpt, je moest werkelijk voor de volle honderd procent geluksvogel zijn om zo'n Moffenkist te kunnen
neerhalen. De militaire successen voor de
vijand waren natuurlijk nihil, de aanvallen
berokkenden alleen veel schade aan burgereigendommen.
Zo gaat hét ook deze avond. Het laatste
vliegtuig is juist neergestreken en de bemanning, koud en verkleumd naar de Inlichtingendienst gegaan, als we zo'n Duitse bromvlieg horen komen. Hoog in de lucht trekt
hij over. Richting West, naar Frankrijk.
Eigenlijk interesseert het geval ons niet en
we lopen verder, niet van plan ons goede
humeur te laten bederven door die ene Mof.
Waren een paar nachten al niet onze bommenwerpers veilig en wel teruggekeerd? Als
vlieger kun je dan zo'n tevreden gevoel hebben, bijna blij!
Als we de deur van ,de baas z'n barak" binnengaan, horen we hem niet meer. Het gezoem van de bommenwerper is weggestorven
in het gestadige gesuis van de regen.
Die barak van de baas is iets aparts, omdat
ook onze baas apart is: een slanke Nieuw
Zeelandse kolonel, grijs, golvend haar, altijd
onberispelijk gekleed en steeds vriendelijk,
meer je kameraad dan de commanderende
officier. Hij kent geen groter genoegen dan
's avonds (of 's nachts),, zijn jongens in de
barak te ontvangen om gezellig te praten,
onder het genot van een borreltje en een
cigaret, over de stand van de oorlog, de afgelopen operaties en over cactussen. Op de
stand van de oorlog heeft hij steeds critiek,
de operaties zijn prima, vooral die van de
luchtmacht en helemaal als „zijn jongens"
er bij waren en cactussen zijn z'n lievelingsplanten. De hele kamer staat er vol van en
we lieten ons vertellen dat hij in Nieuw'Zeeland van die stekelige gevallen in z'n tuin
heeft groeien die wel drie meter hoog zijn.
In het portaal gooien we onze natte overjassen op een kapstok en openen de deur. Knipllngtezonden mededeling)
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perend tegen het felle licht, drink je de huiselijkheid in. Je geniet met volle teugen. Daar
zit de baas, onderuit hangend in z'n bureaustoel, z'n beide voeten met pantoffels, gemaakt door zijn dochter thuis, óp de schrijftafel, z'n „eeuwige" pijp in de mond. Om
hem heen groepjes vliegers. Dikke wolken
Player smook kringelen omhoog. We voelen
ons behagelijk in deze omgeving, waar militaire rangen alleen bestaan op de schouderbedekking van de blauwgrijze uniformen.
„Is Dotty er nog niet?", vraagt een van ons.
Dotty is een klein, zwartgelokt meisje van de
A.T.S. Ze is een ver familielid van de baas
en werkte vroeger op het kantoor van de
Britse attaché in Berlijn. Ze spreekt perfect
Duits en zit nu op ons vliegveld in de radiokamer, waar ze berichten doorgeeft aan vertrekkende en terugkerende vliegtuigen. Is het
wónder dat ze de lieveling is van ons allen?
Wanneer je vertrekt is haar stem het laatste
wat je hoort en als je van vijandelijk gebied
het vliegveld nader, roept Dotty je het eerste
welkom toe. Op een avond als deze hoort ze
erbij om het echt gezellig te maken.
Ik ga haar halen en als ik de deur van de
radiokamer achter me dichtsla en daardoor
de stemmen buitensluit, hoor ik plotseling
een vliegtuig, eerst terloops, nauwelijks hoorbaar boven het geluid van de regendruppels
die op het zinken dak roffelen, dan duidelijker en ja, het geluid komt nader. Dotty ziet
me aan: „Is het een van ons of die rotmof

telefoon en luister mee, maar ik hoor niets,
alleen wat gekraak en gesuis, net als de regen.
Dan plotseling, een stem, en wat voor één.
„Hallo Calais, kunt U mij verstaan?" In onvervalst Duits. Een Mof dus! Even is het
stil, dan weer die stem. „Hallo Calais, kunt
U mij verstaan?" 't Kriebelt je, je ruikt sensatie en met een rode kop van het ongewone
ren ik, naar de baas. Wat maakt die man je
nijdig, hij toont helemaal geen interesse,
steekt eerst een verse pijp op en loopt dan
mee. Nu luisteren we met z'n drieën. „Hallo
Calais, kunt U mij verstaan?" Dan zegt hij
nog iets wat niet te volgen is. De baas en
ik leggen onze koptelefoon af. Hij blaast een
grote wolk rook omhoog en kijkt hem na.
Weer nadert het geluid van de bommenwerper, maar nu veel lager dan zo even. Dan
zegt hij: „Hij vliegt nu onder de wolken. Er
zijn twee kansen: óf hij is de koers hopeloos
kwijt en ziet de kust hier voor de Franse
Kanaalkust aan óf hij is een doortrapte schurk
die z'n bommen gooit als we antwoorden.
Dotty, hoor je hem nog?"
We grijpen onze koptelefoon. „Hallo Calais,
geef antwoord, heb nog voor tien minuten
brandstof"
De kolonel grinnikt. „Wacht even. Vader,
je mag landen hoor, heus, maar heb everi
geduld."
Vlug wordt de wacht in kennis gesteld, ook
gaat een telefoontje naar de Commandant
van zoeklicht- en af weerbatterij en, want die
mag geen roet in het eten gooien door te
gaan schieten.
Dan krijgt Dotty een knikje. „Ga je gang
kind, zet je beste Duitse beentje voor."^ De
spanning stijgt, zou het lukken?
„Hallo Calais, waar bent U, over vijf minuten moét ik een noodlanding maken."
„Hallo, hier Calais". Dotty's stemmetje, dat
ons zo sympathiek is. Maar wat klinkt het
nu anders. Dat zal één van Hitler's grijze
muizen" haar niet verbeteren. „Hallo, hier
Calais, ik kan U verstaan."

,We horen praten, en zien drie schimmen op ons afkomen".
weer?" Ik weet het niet. Dan zet ze haar koptelefoon op en luistert. „Hij seint in ieder
geval niet op onze golflengte". Langzaam
draait ze aan de knoppen. Gespannen kijk
ik toe. Zou ze contact met het toestel kunnen
krijgen? Wat voor kist is het? Ik geloof van
een mof want......" Een por van Dotty maakt
een eind aan m'n gedachten. Ik grijp een kop-

De spanning wordt ondragelijk. Ik zit te
wippen op m'n stoel en de baas probeert het
roer van z'n pijp te vermorzelen.
„Hallo Calais, kan ik landen?"
„U kunt landen, maar door vijandelijke
vliegtuigen in de omgeving kunnen de landingslichten niet branden. We schieten een
groene lichtkogel af, kunt U die zien?"

Buiten gaat de lichtkogel de lackt in.
„Ik zag Uw lichtkogel."
„Nu volgen twee lichtkogels, aan het begin
en het einde van de startbaan. Land hierop."
Wat is de organisatie van onze baas toch
prima in orde. Een telefoontje, en met een
sierlijke boog gaan de seinpatronen omhoog,
het groen afstekend tegen de zwarte nachtlucht.
„Ik zag Uw seinen en ga landen."
Het gezoem in de verte wordt sterker en
sterker. Hij heeft z'n lichten uit, we zien
niets, maar horen slechts het nader komerde
geluid. „Hij heeft de grond te pakken", zegt
iemand achter ons. Dan wordt het lawaai
minder en kalm taxi'et de vijandelijke bommenwerper op ons toe. De motoren zwijgen,
we horen praten en zien drie schimmen op
ons afkomen. Zouden ze onze harten horen
bonzen? Nu komt het er op aan. Achter en
naast de drie Moffenvliegers naderen andere
schimmen, onze eigen mannen, die een oogje
in het zeil houden om op alles voorbereid te
zijn. We hebben vanaf het balcon van de
radiokamer een prachtig gezicht op alles.
Beneden ons staat de kok, een beste kerel,
maar niet een van de snuggersten. Hij snapt
van het gedoe niet veel en tijd om hem in
te lichten is er niet. Opeens staan de drie
moffen voor hem. De kok grijnst. Toch wel
lollig, wat er precies gebeurt weet hij niet,
maar dat er vannacht een paar moffen zo
maar op zijn vliegveld landen, is toch wel de
moeite waard om een brief naar huis over te
schrijven. Gewoonlijk is het er één per week,
want in de keuken beleef je niet veel, maar
dit schijnt iets bijzonders. De Duitse kapitein
ziet hem grinniken en wordt wit van nijd.
Staat die vent hem gewoon uit te lachen?
Dat tart alle Duitse discipline! Klets! Een
klap midden in z'n gezicht. Ons kokkie zegt
niets, hij heeft er trouwens ook geen tijd
voor, want terwijl Dotty m'n armen blauw
knijpt, springen tien, twaalf vliegers op de
drie moffen en slepen ze in de kamer van de
baas. Die gezichten, ik vergeet ze nooit meer.
Alles joelde en juichte om onze drie gevangenen, die niet weten wat er gebeurd is. Dan
commandeert de kolonel stilte. De Duitse
vliegers staan voor zijn bureau. Dotty zit
naast hem, zij mag tolken, want het zijn tenslotte haar gevangenen! Het verhoor begint.
Eerst willen ze niets zeggen, maar als Dotty
ze in perfect Duits het vuur te na aan de
schenen legt, laten ze de arrogante toon
varen. Ze waren uitgestuurd met een opdracht. (Toch zeker niet om mij op m'n bek
te timmeren, interrumpeert kokkie, wat hem
een nijdige blik van de baas bezorgt), maar
door afweervuur raakten de instrumenten onklaar en konden ze hun basis bij Parijs niet
meer vinden en vlogen terug naar de kust.
Het zicht was slecht, maar volgens de kaart
vlogen ze boven Calais. Eerst antwoordde
het vliegveld niet en later
" Het verhaal
volgde van een vrouwenstem die hun groene
seinlichten beloofde. Het klopte alles precies."
Dotty grinnikt: „Die vrouwenstem was mijn
stem."
„Aber dass
" De rest gaat verloren in
het daverende gelach van onze vliegers. Drie
paar Germaanse ogen pogen Dotty te doden.
Dertig paar andere lachen haar toe en zeggen zonder- woorden: „Meisje, jij bent de
heldin van de dag en hebt meer gepresteerd
dan wij met elkaar, want wij hebben nog
nooit één enkele vijand krijgsgevangen gemaakt."
Dan klinkt er een kort commando van de
baas en terwijl ze naar de arrestantencel
worden geleid, mompelt de Duitse kapitein:
„Dit druist tegen alle oorlogsrecht in."
FREEK.

.VOOR DE
BOVENSTE
PLANK?
LAATSTE ACTE.
Alfred van Sprang
N.V. Uitgeverij W. van
Hoeve, 's-Gravenhage.
[u de publieke belangstelling voor verzetslectuur zo langzamerhaüd
tot het nulpunt is gedaald,
biedt ons leger in de tropen een welkome gelegenheid voor schrijver en
uitgever om de étalages
der boekwinkels met aller-actueelste producten van geest en handen te stofferen.
Dat van deze gelegenheid een druk gebruik
zou worden gemaakt was te voorzien, ook
dat er onder ons volk, dat in al zijn geledingen zo pijnlijk nauw is betrokken bij de gebeurtenissen in Indonesië, een sterke behoefte aan „leger"-lectuur zou ontstaan, viel
licht te voorspellen,, maar wat beslist door
niemand in twijfel zal zijn getrokken, is het
ontstaan van een situatie, waarin de productie van dit sooït boeken de behoefte eraan
verre zou overtreffen.
Deze fase zijn wij, vergissen we ons niet,
thans ingetreden. Het stadium, waarin het
publiek alleen nog d* beste waar voor zijn
geld kiest, is aangebroken en dat betekent
hoogstwaarschijnlijk, dat „Laatste acte" wel
tot de in de laatste jaren zo berucht geworden „winkeldochters" zal komen te behoren. Is daarmede gezegd, dat dit boek (je)
beneden de maat is gebleven? Wij zouden
het niet willen beweren, maar het blijft te
ver achter bij verschillende uitstekende werken als b.v. „De hitte van de dag" en
„Blubber" van Hofwijk (dat onlangs in deze
rubriek werd besproken), dan dat het gretig aftrek zal vinden.
Ook Van Sprang heeft het voorrecht genoten kennis te mogen nemen van de omstandigheden, waaronder onze militairen
in de Oost hun zware en ondankbare taak
hebben te verrichten. „Vertel ze dan maar
eens precies hoe wij 't hier hebben", hebben
de soldaten hem toen gevraagd en met dit
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Edouatd, het achtjarige Belgische manneke uit Gent, zal tijdens de bezetting
wel nooit van onze Hollandse „Flitspuit" gehoord hebben, volgens die gelijknamige „geheime" zender het enige
middel tegen de „Duitse luizen in de
Hollandse huizen". Tóch zocht ook hij
als één van de jongste partisanen in de
bezette landen zijn kracht in insectendodende middelen.
Zijn ouders gaven hem n.l. een handvol mottenballen en zeiden hem die in
de benzine van een Duitse tank te
gooien. Nu zaten er in die tank een
aantal krijgsgevangen geallieerde parachutisten. De tank kon niet tegen het
rnottenballenwapen en geraakte on~
klaar; de parachutisten vluchtten en
bereikten behouden hun basis.
Zij hebben de daad van deze achtjarige
partisaan niet vergeten en zo kon het
gebeuren, dat op hun voordracht enkele
weken geleden met het nodige militaire
vertoon aan Edouard een Franse onderscheiding werd uitgereikt....
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boekje brengt hij de gegeven belofte in
vervulling. Het is een losse verzameling
impressies, gesprekken, gedachten en conclusies van een journalist, die zeven maanden (van Mei '48—Nov. '48) met het leger
in Indonesië is opgetrokken. Volgens het
voorwoord wil het trachten „meer belangstelling te kweken voor dat leger. Voor de
problemen van de doodgewone soldaat. En
tegelijk een achtergrond vormen, waartegen de gebeurtenissen van de laatste tijd
een scherper perspectief krijgen".
Dat „perspectief" is inderdaad scherp getekend voor hen, die familieleden in Indonesië hebben, zelfs angstwekkend scherp.
Wij zijn geneigd ons af te vragen of de
schrijver die over een vlotte pen beschikt,
niet met al te schrille kleuren heeft gewerkt, of hij zich door zijn politieke mening
(die overigens ook de onze is) niet te veel
heeft laten beïnvloeden tot het uitsluitend
afschilderen van de allerzwartste contouren.
Zeer waarschijnlijk zal Van Sprang geen
woord te veel hebben gezegd in zijn nu
eens openlijke dan weer verholen critiek op
de Republiek, de Commissi
van Goede
(Bijver)diensten en de legerleiding, maar
het komt ons voor, dat hij hier en daar wat
te 'weinig heeft gezegd, m.a.w. dat hij de
situatie (met name waar het over ons leger
gaat) sterk eenzijdig heeft belicht. Toen wij
het boekje hadden gelezen, trad deze indruk
sterk bij ons op de voorgrond: een ellendige
boel daar met dat leger, de jongens gaan
er stuk voor stuk kapot, is het niet aan een
verraderlijke kogel, dan wel aan de slechte
verzorging, de knullige leiding of van
heimwee.
Het beeld, dat in „Laatste acte" van ons
leger wordt gegeven, is wel zeer trjest,
naargeestig zelfs en die voorstelling van
zaken wil er bij ons (na alles wat wij uit
brieven en andere reportages hebben vernomen) moeilijk in. Het is bovendien niet
vrij te pleiten van oppervlakkigheid, van
een teveel afgaan op de uiterlijke kant. die
vooral onder soldaten zo heel dikwijls bedriegelijke schijn is. Gelukkig dat de acht
uitstekende fotografische opnamen, die het
boekje verluchten, in tegenstelling tot de
tekst, kerels tonen, die, wel verre van schijnen te lijden aan zwartgalligheid, met moed
en kennelijk vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
TON.

„Verraad loert langs de weg"
Oider deze titel plaatsten wij in de
weede helft van 1947 een groot
vervolgverhaal, waarin dè geschiedenis
i van de Achterhoekse KP., de KP. van
„Zwarte Kees", werd verteld.
Verraad loert langs de weg, luidde de
titel, en door dit verraad vonden verschillende KP.-ers de dood. Sommigen
van hen werden in de vroege morgenuren van de zesde Juni 1944 gefusilleerd, aan anderen werd het vonnis
anderhalve maand later voltrokken, terwijl de leider der ploeg, „Zwarte Kees"
in ean gevecht met de SIPO sneuvelde.
Op 6 Juli j.1. veroordeelde het Arnhemse Bijzonder Gerechtshof de caféhouder
Willy _ Markus (bijgenaamd „Rooie
Willy"), conform de eis, tot levenslange
gevangenisstraf. Vijf jaar nadat de
salvo's van de vuurpelotons een eind
maakten aan het leven van verschillende Achterhoekse KP.-ers, werd de
man, die deze ellende veroorzaakte door
zijn verraad, veroordeeld tot de hoogste
vrijheidsstraf; de laatste acte van een
reeds nu door velen vergeten drania...
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Met een lichte huivering duwde ik de massieve deur van het Hoofdbureau van Politie
open. Niet, omdat mijn geweten me aanklaagde of er een uniformdrager achter mij
aan kwam, die mij tot het kiezen van deze
weg dwong. Mijn gang was geheel vrijwillig,
maar een politiebureau bezorgt me nu eenmaal altijd een rillerig gevoel, omdat hier de
lieden zetelen, die geleerd hebben op ieder
slakje zout te leggen. Ze denken in wetsartikelen, waarvan gij nauwelijks weet hebt.
Van die wetsartikelen nu wilde ik wel iets
meer weten, want nog steeds tracht ik mijzelf
op te voeden tot een gezags- en wetsgetrouw
burger. Ik wil niet langer leven in voortdurend conflict met de wet, want het is mij
duidelijk geworden, dat geen Ridderkruis
ooit mijn borst zal sieren, wanneer mijn naam
prijkt in de boeken op de griffie van een of
andere rechtEJak, als zijnde veroordeeld tot
zoveel gulden boete wegens overtreding van
art. 1001 van de plaatselijke Politieverordening.
En die Politieverordening — het is een schande het te moeten erkennen •— is mij volkomen
Onbekend. Dat zou mij eigenlijk met een diep
schaamtegevoel moeten vervullen, aangezien
Iedere Nederlander wordt geacht de wet te
kennen. En ik ken zelfs de plaatselijke verordening niet — laat staan de landelijke wetten.
Er is een luikje in de hall van het Politiebureau, dat opengaat en waarvoor een hoofd
met een dienstpet verschijnt.
Ik overwin m'n afkeer van luikjes en dienstpetten en vraag onderdanig of ik een exemplaar van de plaatselijke Politieverordening
mag hebben.
De politieman staart me ongelovig aan, speurend of hij iets in mijn gelaat kan ontdekken,
dat erop duidt, dat ik be'zig ben zijn gezag te
ondermijnen. Hij verdenkt mij er kennelijk
van, een man te zijn, die ongeoorloofde grapjes maakt ten koste van het gezag.
Maar mijn blik is onbevangen. Misschien
straalt er iets teveel de vreugde van het nu
spoedig in vervulling zien gaan van een groot
verlangen van af. Doch dat is begrijpelijk bij
iemand, die hoopt nu eindelijk het pad der
deugd met een betrouwbaar leidsman te zullen mogen bewandelen.
„Een Politieverordening?" vraagt de man nog
eens, als hoopte hij het verkeerd verstaan te
hebben.
Verheugd knik ik. Ja, deze politieman heeft
mijn bedoeling volkomen begrepen. Sneller
dan ik had durven hopen.
Maar de glimlach besterft op m'n lippen.
Want plotseling verandert in het gezicht van
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te kennen
de politieman de oplettende belangstelling in
grimmig verweer.
„Geen grapjes, hier in het Politiebureau, mijnheer. We zijn geen boekwinkel. Verordeningen verkopen we hier niet."
„Maar
", werp ik geschrokken tegen —
„hoe moet ik dan weten wat wel en niet geoorloofd is? Ik wil als een ordentelijk burger leven. Maar dag noch nacht laat de gedachte me met rust dat ik wellicht onwetend
in overtreding was."
Doch de storm bedaart niet; neemt nog in
hevigheid toe.
„Eruit, mijnheer", buldert de dienstpet. U
behoort de wet te kennen en die wet bepaalt
nergens, dat wij u die kennis moeten bijbrengen. U wilt de politie belachelijk maken. Dat
wordt belediging van een ambtenaar in
functie.
Terwijl ik bescheiden vraag, of dat ook in die
Politieverordening staat, klapte het luikje met
een knal dicht en dfaait de deur van de portiersloge open.
Ergens in mijn achterhoofd duikt een herinnering op, die mij vertelt, dat het bevel van
een ambtenaar in functie om zich te verwijderen in eerste instantie reeds moet worden
opgevolgd, daar men anders in overtreding
is, zodat ik gelijktijdig de buitendeur open en
verlicht ademend in het zonlicht op het plein
treedt.
ê
Maar de Verordening heb ik gekregen. Dank
zij een vriend, die journalist is. In mijn binnenzak draag ik nu overal het omvangrijke
document van dertig getypte vellen, 19
hoofdstukken en 161 artikelen met mij om.
Mij kan niets meer gebeuren.
Althans niet op het terrein, dat door een
Politieverordening bestreken wordt.
Fluisterend ga ik mijn weg, want art. 30, lid
e bepaalt, dat men op de openbare weg niet
nodeloos of op hinderlijke wijze mag schreeuwen of enig ander rumoer maken. Als Pietje
wegloopt en helemaal aan het eind van de
straat speelt, sta ik als een windmolen met
armen en benen te zwaaien tot het Pietje belieft in mijn richting te kijken en ik hem kan
wenken thuis te komen. Geen kreet komt er
over mijn lippen.
En hoewel het mij veel zelfoverwinning kost
loop ik om ieder steentje, dat zich op het
voetpad bevindt met een boog heen, want de
verleiding zou wel eens te sterk kunnen worden het voort te schoppen. En zulks zou mij
niet passen, daar lid b van art. 31 verbiedt
enig voorwerp op de trottoirs voort te schoppen.
Blijft de stadsbus wat lang uit en ben ik niet
meer in staat om mij, van de ene voet op de
andere wippend in evenwicht te houden, dan
bel ik aan bij de winkelier, die bij de halte
woont en vraag hem verlof tegen de pui
van de winkel te mogen leunen, aangezien
het, blijkens art. 34 verboden is, zich zonder
voldoende reden te bevinden, te steunen of
te leunen op trappen, palen, leuningen, deuren, kozijnen, stoepen of in portiekruimten
van openbare en andere percelen zonder ver-
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gunning van de hoofdbewoner. De goedheid
van mijn mede-burgers heeft mij daarbij ontroerd, want met een medelijdend gebaar heb
ik altijd de nodige vergunning in ontvangst
mogen nemen. ,
Zware inspanning kost het mij echter een
slechte gewoonte te onderdrukken. Een mens
moet nu eenmaal iets hebben om zijn zenuwen
af te reageren. De een rookt daartoe, een
ander drinkt. Ik had de gewoonte een kwartje
in m'n vingers rond te draaien. Soms betrap
ik mezelf erop, dat die slechte gewoonte weer
macht over me gaat krijgen. Maar het moet
eruit. Want art. 41 zegt, dat het ontoelaatbaar is op de openbare weg of op een van
de openbare weg af zichtbare plaats met geld
te spelen.
Grijze haren zal ik echter nog krijgen van
Fik, mijn fox-terrier, want die mag een half
uur na zonsondergang en een half uur voor
zonsopgang niet onbeheerd op straat lopen.
En hij glipt er nogal eens tussen uit. Urenlang loop ik dan in het duister om Fik te
zoeken, opdat ik niet wegens zijn overtredingen in het cachot kom.
Voor ik uitga, controleer ik altijd nauwkeurig
of ik mijn huissleutel wel bij mij heb, want
het zou een eeuwige schande zijn, wanneer
men mij betrapte op overtreding van art. 54,
dat scheltrekken strafbaar stelt.
Maar dagelijks verheug ik mij over het feit,
dat ik de 18-jarige leeftijd ver te boven ben,
want lieden beneden die leeftijd mogen zich
's avonds na 10 uur niet meer op straat bevinden, tenzij ze hun ouders, een bloedverwant in de tweede graad of een meerderjarige met een schriftelijke verklaring van de
ouders bij zich hebben.
•En eindelijk krijg ik nu m'n kans om die buurman van me, die zich 's avonds in z'n voortuintje onledig houdt met het ophangen van
paardehoofdstellen aan muren, aan z'n eigen
paardehoofdstel op te hangen, want aangezien zijn zingen hinderlijk is voor zijn omgeving, waartoe ik behoor, kan zulks volgens
art. 56 niet meer tolerabel geacht worden.
Sinds ik de Plaatselijke Politieverordening iii
mijn zak heb is het leven mij lichter geworden. Er is een loden last van mijn schouders
gevallen. Niet langer wordt ik gekweld door
de gedachte onwetend in overtreding te zijn.
Nu nog een Wetboek van Strafrecht aangeschaft, zo meende ik, en er zal niets meer aan
mijn geluk ontbreken.
Och arme, welk een illusie. Want vandaag
las ik in de krant, dat er ook nog een economische wetgeving is, die verbiedt gedistribueerde goederen weg te geven, die het verliezen van bonkaarten strafbaar stelt en nog
veel meer. En laat ik nu m'n tabakskaart
verloren hebben. Het is een delict, dat niet
meer te herstellen is, want er worden geen
nieuwe meer uitgereikt. Ik zal het willoos
slachtoffer zijn van elke opsporingsambtenaar,
die mij vraagt m'n tabakskaart te tonen.
Ik was zo mooi op weg.
En nu?
Ik emigreer nog deze week naar een eiland in
de Stille Zuidzee.
AD.
tingezonden mededeling)
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Toen op Aruba onder de brandende West-Indische
zon Boy Ecury iverd begraven, werd de laatste
eer bewezen aan een man, die ver van zijn [amilie
op de Nederlandse Antillen, in dat grauwe najaar
van 1944 zijn leven gaf voor de zaak van de
vrijheid. Wij hebben gemeend voor de herdenking
van deze KP-er uit de West-Indische gebiedsdelen een gehele pagina te mogen reserveren.

Segundo Jorge Adelbcrto Ecury « „Boy"
Student
Geboren: 23 April 1922 te Oranjestad, Aruba
Gefusilleerd: 6 Nov. 1944,

Boy Ecury bezocht in zijn jongensjaren de openbare
school en de fraterschool van Aruba. In 1937 ging
hij ter voltooiing van zijn opleiding naar Nederland,
waar hij te Oudenbosch de Middelbare Handelsschool
doorliep en met goed gevolg het eindexamen aflegde.
Hij werd ingeschreven aan de Handelshogeschool te
Tilburg, maar hij zou hier zijn studie nooit beëindigen.
Op de tiende Mei 1940 vielen de Nazi's Nederland
binnen en reeds spoedig voelde Boy zich aangetrokken
tot eerste vormen van het verzet, die reeds in de zomer
van 1940 zich ontwikkelden.
In 1942 moest hij uit Tilburg vluchten, omdat het daar
te gevaarlijk voor hem werd en achtereenvolgens
zwierf hij in Oisterwijk, Delft en Rotterdam.
Gedurende zijn Brabantse jaren werkte hij hoofdzakelijk voor de RvV. In Juli 1944 was hij lid van een
Haagse ploeg, die tijdelijk in Rotterdam werkte voor
Frank, de Landelijk Sabotage Commandant.
Boy heeft gevoeld, dat de opdrachten in Rotterdam zó
gevaarlijk waren, dat het lot van een arrestatie zeer
licht ook hem zou kunnen treffen. Daarom schreef hij
in September 1944 een brief aan zijn ouders en liet
deze bij zijn zuster achter. Het is gekomen, zoals
hij gedacht had. Reeds korte tijd daarna was de SD
de ploeg op het spoor en toen Boy op Zondagochtend
5 November uit de kerk kwam, werd hij gearresteerd.
Men vond twee pistolen op hem en wat dat in die

tijd betekende, weten wij allen. Hij werd overgebracht
naar het Oranjehotel in Scheveningen, waar de SD
heeft getracht hem tot spreken te bewegen. Men heeft
hem gevraagd, of hij na de oorlog niet naar zijn ouderlijk huis in West-Indië wilde terugkeren; misschien
zou deze mogelijkheid openstaan, indien hij maar wilde
spreken. Doch zijn waardig antwoord was: „In het
huis van mijn ouders is geen plaats voor een verrader."
Een Standgericht veroordeelde Boy ter dood en reeds
de volgende dag, op 6 November 1944, werd hij aan
de voet van de duinenrij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Zijn laatste woorden waren: ,,Leve de
Koningin". Zij, aan wie zijn laatste woorden gewijd
waren, heeft in een condeleantieschrijven aan de ouders
van Boy Ecury gezegd: „Uw zoon Segundo heeft niet
geaarzeld om als trouwe Vaderlander uit West-Indië
zijn beste krachten te wijden in de strijd tegen de overweldiger. Hem moet ongetwijfeld de mogelijke consequentie van zijn ondergronds werk voor ogen gestaan
hebben. Niettegenstaande deze wetenschap, week hij
niet uit en zag met een gerust geweten de mogelijkheid
van het brengen van" het hoge offer van zijn leven
tegemoet.
Hij was een groot zoon van hen, die onder onze Nederlandse driekleur leefden en streden. Met trots zal Ik zijn
daden blijven gedenken."

J'

V
Hun ondergang is d'opgang naar dat Rijk
Dat geen verwelken kent, waar ecuw'ge lente
Doet bloeien en vrucht dragen tegelijk;
Want elk talent zal daar opnieuw gaan renten;
Geen weerstand, die d'ontplooiing tegenhoudt
Daar, waar het oog de Christus zelf aanschouwt.
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Mocht ze niet alles bereikt hebben, wat ze zich
had voorgesteld, men had toch een belangrijke
invloed op de lijnen van beleid uitgeoefend en
het was terecht, op dat tijdstip zich een wijze
zelfbeperking op te leggen, geen schimmen te
gaan jagen en in vol vertrouwen op de werking
van de democratische organen, de algemene activiteit van de georganiseerde illegaliteit te beëindigen; temeer, omdat de bijzondere taak, die
nog resteerde, door de Stichting 1940—'45 op
voortreffelijke wijze werd behartigd.
De GO.I.W.N. begon zich eveneens langzamerhand In te stellen op een afwikkeling van het
werk en betrachtte na verloop van tijd met de
oprichting van de Nationale Vertrouwensraad,
die de nog resterende kleinere problemen zou
afhandelen, de wijsheid het terrein der luchtkastelen te vermijden en langzamerhand de activiteit der gebundelde illegaliteit te beëindigen.
Eten smaldeel in de G.O.I.W.N. — in hoofdzaak
in Utrecht — was het met dit beleid niet eens
en scheidde zich in 1947 af als G.O.I.W.N. in
Hersteld Verband. Men meende in die kring, dat
de rol van de gebundelde illegaliteit een blijvende
was. Deze groep verenigde ?ich met de B.O.I.W.,
de V.V.G. e.a. eind 1947 tot de N(ationaal)
P(ederatleve) R(aad). Ons zij het grapje gepermitteerd, dat deze Raad zo nationaal Is, dat
men bij een aantal advertenties in het orgaan
V.V.N, de plaatsnaam (Amsterdam) maar weglaat in de adresvermelding. Misschien zijn er niet
zoveel lezers buiten Amsterdam.
Deze raad beoogt alles, wat ooit op het programma van G.A.C. e.d. gestaan heeft. Men
begint dus weer fris en vrolijk van voren af aan.
Maar dat niet alleen. Blijkens de plannen voor
een statuut (Ons Baken 20-12-'47) en het consept (Ons Baken 5-3-'49) denkt men aan een
permanente bundeling op de grondslag van de
eenheid in de strijd tegen de Duitsers en met
het doel „het zuiver houden van het maatschappelijk leven in het algemeen en van het overheidsapparaat in het bijzonder". Of de advertentiepagina van „Ons Baken" waarop uitsluitend
bioscopen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam adverteerden, tot die zuivering moest bijdragen, weten we niet, maar wel betwijfelen we
het zuiverend effect ervan. Toegegeven zij, dat
in het nieuwe blad V.V.N, deze advertenties niet
meer voorkomen, maar dat kan aan de acquisiteur liggen. Overigens hebben we bij de politieke
grondslag (de doorbraakidee) en het politieke
doel van deze organisatie al zo dikwijls stil gestaan, dat we er straks nog slechts zeer in 't
kort op behoeven terug te komen.
Vermelding verdient verder nog de Oorlogsgravenstichting, die geld inzamelt voor de verzorging van de graven van hen, die vielen in het
verzet, althans voorzover daarvoor niet gezorgd
werd. Het initiatief tot organisatie werd in het
bevrijde Zuiden genomen. Deze Stichting heeft
weliswaar een veel te overdreven opzet gemaakt
voor haar werk, — waartegen we het bezwaar
hebben, dat daardoor geld aan ons volk onttrokken zou worden, dat veel beter voor de
Stichting 1940—'45 gebruikt kon worden —,
maar de practijk van de inzameling leert haar
bestuur vanzelf, zich te beperken tot het hoogst
nodige.
En tenslotte is daar dan de in 1945 opgerichte
LO. LKP. Stichting, die geen leden telt en geen
financieel beroep doet op ons volk.
Zij bedoelt — o.a. door voorlichting — de afwikkeling van het verzet in goede banen te lelden;
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zg heeft tevens een verzetsfilm vervaardigd en
werkt aan een gedenkboek van het LO.- en
LKP.-verzet.

4 d. Nadsrland
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6 d. Nederland
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6 d.
9 d. Wales (ind. bootreis9 d.
10 d
10 d. Devon-Cornwall Uncl. bootreis)
13 d Midden Frankrijk
13 d.
13 d.
13 d. Goedkope reis Franse Rivièra ,

Onze bezwaren samengevat.
Dit dit historisch exposé zal reeds gebleken
zijn, dat onze bezwaren zich in hoofdzaak
richten tegen de N.F.R. en de N.V.E.P.G. Wij
menen, dat er na het besluit der Illegaliteit tot
oprichting van de G.A.C, en de Stichting 194Ö—
'45 noch een historisch recht, noch een historische noodzaak was voor deze N.F.R. en
N.V.E.P.G, tenzij dan als reunistenorganlsatie.
En we zien in de practijk dan ook, dat deze
organisaties feitelijk overbodig zijn. Ze bewegen
zich op het terrein van Stichting 1940—'45 en
„stichten" daar verwarring onder geldschieters,
bij medewerkers en bij verzorgden.
Zo heeft men b.v. ons volk voortdurend gealarmeerd over de wet op het buitengewoon Rijkspensioen, die men met bedeling en armenzorg
kwalificeerde en waarmee men het bestaansrecht
van de actieve en strijdende illegaliteit meende
te moeten bewijzen. Maar in feite was deze wet
in ieder opzicht af en een voorbeeld van rijke
verzorging. Dat moet men maar eens navragen
bij de verzorgden zelf.
En voorzover men, zoals de N.F.R., ook buiten
dit gebied in actie kwam, hield men zijn leden
in een voortdurende alarmtoestand over 's lands
onrecht, dat vermeend of werkelijk bestaat, maar
dat men met die alarmering geen stap verder
naar het recht toebuigt; 't effect ervan is intussen wel — en juist omdat men geen werkelijke resultaten van enige betekenis boekt —,
dat de leden tot een kaste van ontevredenen opgekweekt worden, die daarvan misschien in hun
leven nooit en op geen enkel terrein meer loskomen. Zeepbellenblazerij en niet zo onschuldig.
Iemand die denkt degelijk glaswerk te blazen
en die alleen maar zeepbellen uit zijn pijp produceert, moet men op zijn arm tikken en zeggen:
„Houd daarmee op man; je verknoeit je tijd en
brengt de toeschouwers In een verkeerde waan".
Nu, wij tikken al een jaar of wat. 't Verdrietige
is alleen, dat men ons dan verstoord aankijkt en
zegt: „Stoor me niet bij het glasblazen. Blaas
liever mee".
Het is Intussen een kwestie van wijsheid en
verantwoordelijkheidsbesef om de mensen niet
warm te maken voor het onbereikbare om een
bundeling te staken, die geen kans en geen zin
heeft; om organisaties op te heffen, die in wezen
geen werk hebben, om niet te speculeren op,
maar te waarschuwen voor een uit de bijzondere
structuur van de overgang van 1945 naar 1950
voortkomende argwaan en ontevredenheid tegen
de maatschappij bij de oud-illegale werkers.
Niet aldus het orgaan V.V.N, van de N.F.R. Nog
in 1949 stelt het een enquête voor, waarin als
vierde vraag staat: „Wordt U als oud-illegale
werker gewaardeerd?" De andere vragen zijn
navenant en we zullen ze U besparen; op de
laatste na:
„Indien ons land opnieuw bezet gebied zou worden, zou U dan wederom bereid zijn de illegale
strijd te aanvaarden?" De beste manier om een
„neen" als antwoord te krijgen. Wat een voorlichting ?
Maar, zegt de man, de oud-illegale werkers hebben dan ook „nog maar bitter weinig redenen
tot tevredenheid". Ging 't daarom soms, of was
onze verzetsstrijd een plicht, onafhankelijk van
de uitkomst? Keer Uw vragen om; dan helpt U
Uw lezers. B.v.: „Als ons land weer bezet
wordt, zult U dan verraad plegen of in verzet
gaan". En: „Doet U thans Uw plicht als Nederlander en in vervolg op Uw verzet; b.v. als
medewerker van Stichting 1940 '45?"
H. v. R.
1) Een jongen wordt een man, als er behoefte
is aan een man.
(Wordt vervolgd).
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Sensatie over politieke berechting
ro f.

r
s.

Mr. W. P. J. PO MP E

De brochure van de politieke delinquent Ds. van der Vaart Smit over de behandeling der politieke delinquenten, heeft in Nederland veel stof doen opwaaien en wel,
omdat v. d. V. Sm. meent, dat die behandeling een mishandeling was.
De pers heeft er reeds bij stilgestaan en ook „De Zwerver" wijdde er enkele artikelen aan. Maar daarbij stond het vraagstuk zelf nog niet in het middelpunt.
Thans willen wij mét enkele artikelen op de kern van de zaak afgaan. In het eerste
artikel van Prof. Pompe, op de achtergronden en in enkele volgende artikelen van
de heer Bijl, op de mérites van genoemde brochure.
RED.

Toen Nederland bevrijd werd — een
werkelijke bevrijding uit een sluwe
en wrede tyrannie — stond ons volk
voor de taak om de gevolgen der
vijfjarige bezetting te liquideren. Daartoe
behoorde ook de berechting van hen, die op
ergerlijke wijze met de vijand geheuld hadden. In een boekje, dat ik aan het einde van
de bezetting schreef en onder de titel „Bevrijding" bij Vrij Nederland uitgaf, heb ik
ook voor deze liquidatieperiode vijf jaren geschat. De berechting der politieke delinquenten loopt op zijn eind, wij mogen vertrouwen, dat zij in deze vijfjarige periode
vrijwel beëindigd zal zijn. Het was voor ons
land een taak van een omvang en ingewikkeldheid, die zich hier bij mijn weten nooit
heeft voorgedaan.
Tijdens de berechting bleek meermalen, dat
er gederende de bewaring der politieke gedetineerden ergerlijke misbruiken en schandelijke wandaden zijn geschied. Dit dient
onvoorwaardelijk en scherp te worden afgekeurd en evenals bij andere misdrijven
dienen deze misdrijven te worden vervolgd
en bestraft.
Deze misdrijven vormen in zekere zin veel
erger onrecht dan het zakelijk veel gruwelijker en omvangrijker onrecht, door de bezetters tijdens de bezetting aan ons volk
aangedaan, want'het onrecht na de bezetting viel op de verantwoordelijkheid van ons
eigen volk, daardoor werd het Nederlandse
gezag en de Nederlandse rechtsorde besmet.
Nu is enkele maanden geleden een brochure
verschenen van een der politieke delinquenten. Ds. van der Vaart Smit, waarin een
reeks van deze ergerlijke, soms gruwelijke
misbruiken wordt gerapporteerd. Dit heeft
in de pers tot heftige protesten tegen deze
misbruiken geleid. Bij mijn weten is dit protest het schelst tot uitdrukking gekomen in
drie hoofdartikelen van het weekblad „De
Linie". Het eerste werd geschreven door de
redactie, het tweede door de romanschrijver
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en spreker van de Oranjezender, Den Doolaard, het derde door de Nijmeegse hoogleraar in het belastingrecht, Russel. In deze
artikelen wordt het onrecht na de bezetting
in zeer schrille termen en buiten de proporties, waarin het op zijn betekenis moet worden geschat, aangevallen. .Het is, na alles
wat reeds over de gebreken der politieke
berechting geschreven is, een weinig inspirerende taak, te proberen dit scheefgetrokken beeld recht te te zetten. Toch wil ik mij
er niet aan onttrekken, èn omdat de redactie van „De Zwerver" er mij om vroeg èn,
omdat het rechtzetten van deze sensatiewekkende mistekeningen ook een eis van
het Recht is.
Aan de afkeuring en brandmerking, welke
ik voorop zette, mag niets afgedaan worden.
De mistekening ligt niet zozeer in de weergave der misbruiken zelf, maar in het weglaten van andere feiten, waardoor deze misbruiken eerst hun ware verhouding in het
geheel krijgen. Dat er misbruiken geweest
zijn en soms gruwelijke, staat wel vast, al is
het niet verantwoord om het rapport van
Ds. van der Vaart Smit zonder nader onderzoek in alle onderdelen voor waar te houden. Hetgeen weggelaten is, daarmede bedoel ik in de eerste plaats de vijf jaren
gruwelen der bezetting, welke hoe langer
hoe meer onbewust en ook wel eens bewust
in de vergetelheid geschoven worden, en in
de tweede plaats de uitzonderlijke moeilijke positie waarin, tengevolge van de bezetting, Nederland op het ogenblik der bevrijding verkeerde. De bezettingsgruwelen
kunnen wij ons, als wij willen, nog wel voldoende voor de geest halen. De thans gesmade politieke berechting geeft daarvan
aan hem die dat wenst keer op keer nog
ruim voldoende voorbeelden. Maar deze
gruwelen waren niet voor de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk, al waren er helaas niet weinig Nederlanders, die
er direct of indirect aan meededen.
Over de moeilijkheden, welke bij de bevrijding moesten overwonnen worden door ons

volk zelf, wil ik graag nog een en ander in
herinnering brengen, in korte trekken.
De stemming in het laatste bezettingsjaar,
vooral in de verschrikkelijke hongerwinter,
was in ons volk zo, dat ernstige uitspattingen moesten gevreesd worden. Iedereen had
de mond vol van bijltjesdag. Brave burgers
spraken er ernstig over, dat alle NSB-ers
zouden moeten worden opgehangen en toonden zich verontwaardigd als men daartegenover stelde, dat de handhaving van het recht
tegenover het onrecht, in de bezetting gepleegd, in handen van de overheid moest
gelaten worden, en daarbij de doodstraf zeer
zuinig moest worden gehanteerd. De Regering heeft dit in Londen alreeds voorzien
en wetsbesluiten gemaakt, waarin deze bijzondere berechting werd geregeld. Dit was
een onverbiddelijke taak voor de Regering,
omdat de ellende van een z.g. volksjustitie,
waardoor nieuw onrecht op het oude zou
worden gestapeld, niet te overzien zou zijn.
Bij gebreke van Staten-Generaal moest de
regeling wel in een noodwetgeving, door de
Regering alleen, worden vastgesteld. Deze
noodwetgeving heeft vele gebreken. Zij toont
voor degenen, die daaraan twijfelden, de
grote waarde van parlementaire behandeling
der wetsontwerpen. Maar zij heeft, dank zij
de bekendmaking met de tijdens de bezetting aanwezige middelen, haar doel grotendeels bereikt. Bijltjesdag is voorkomen. Het
volk had vertrouwen gekregen in de wil der
overheid om recht te doen tegenover de
misdaden van de bezettingsjaren.
De gruwelen in de bewaringskampen tegenover politieke delinquenten zijn een rampzalige rest van de geest, die met het woord
bijltjesdag wordt aangeduid. Deze gruwelen zijn onverbiddelijk af te keuren, maar
gegeven de toenmalige situatie feitelijk onvermijdelijk geweest. Meer dan honderdduizend mensen zijn gevangen genomen, een
{Vervolg pagina 2)
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Sensatie.over politieke berechting
(Vervolg hoofdartikel)

aantal dat wellicht kleiner had kunnen zijn
en later dan ook, vooral door Minister van
Maarseveen, aanzienlijk is ingekrompen.
Toen waren er echter al verscheidene maanden verstreken, maanden waarin het Nederlandse gezag niet of nauwelijks vaste voet
gekregen had in ons land. Wij waren immers
onmiddellijk na de bevrijding opnieuw bezet
gebied geworden, zij het dan ook bezet door
onze bondgenoten. De nieuwe instelling van
het Militair Gezag bemoeilijkte het de normale Nederlandse Regering en andere overheidspersonen gedurende maanden om hun
eigen gezag te laten gelden. Voor de bewaking van de ongehoord vele gedetineerden
waren enige duizenden man personeel nodig; de trouwe mensen van het verzet trokken zich van deze weinig aanlokkelijke taak
voor een groot deel terug, en wat men aan
bewakers beschikbaar kreeg, was, zoals altijd, een menging van goeden, mindergoeden en slechten, waarbij door de moeilijke omstandigheden de slechten eerst
teveel vrij baan kregen. Daar dient nog aan
toegevoegd te worden, dat de geest van
vele politieke delinquenten vergiftigd was
door de SS-barbaarsheid, welke niet dan
met krachtige middelen in bedwang gehouden kon worden.
Als men verder naar de bron zoekt van de
geest, waaruit de gesignaleerde ergerlijke
misbruiken voortvloeiden, moet men daarvoor bovenal de Nazi'9eest aanwijzen, welke
de bezetters, waarmede het gros der politieke delinquenten tijdens de bezetting 20
ingenomen was, in ons land gebracht hadden. Maar zoals reeds door verschillenden
is opgemerkt, de Nederlandse gezagsdragers
zowel de buitengewone als de gewone, zijn
er binnen een jaar in geslaagd t»m deze
geest meester te worden. Hun verantwoordelijkheid voor de eerste tijd wordt ten zeerste beperkt door de gebrekkige mogelijkheden, welke tijdens de bevrijding bestonden.

MET DE BOTTE BIJL
S^* adaver-discipline was er al te
^> veel fn de horden van Hitler,
maar toch schrikken we even van
een officieel aantal van 9523 gefusilleerde Duitse soldaten tussen 3
September 1939 en 30 November
1944. Ze werden in de ochtendschemering door vuurpelotons neergeknald, omdat ze dienst hadden
geweigerd of waren gedeserteerd
van hun post. Vooral tijdens de
terugtocht in de winter van 1941
bij Moscou en in de vergeefse campagne om Stalingrad zijn honderden Duitsers door eigen kogels gevallen. En aangenomen mag worden, dat de periode van 30 Nov.
1944 tot 7 April 1945 ook nog heel
wat slachtoffers heeft gemaakt, al
zijn daarover geen officiële cijfers
beschikbaar.
Tenslotte waren er 270 Duitse
militairen, die nog te infaam voor
de kogel geoordeeld werden en die
met de bijl werden „berecht". Een
groot deel hunner was betrokken
bij de aanslag op Hitler in Juli 1944.
(Uit : V.N.)
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Verschillende persuitingen hebben de gruwelen van na de bezetting met die van de
bezetting zelf op één lijn gesteld. De hoogleraar Russel blijkt zelfs geneigd om ze
erger te vinden. In één opzicht, maar dan
ook slechts in dit ene, heeft hij gelijk, want
het onrecht na de bezetting gaf een smet
aan de Nederlandse rechtsorde, hetgeen met
het onrecht tijdens de bezetting niet het geval was. Eén allesbeheersend element maakt
iedere gelijkstelling tussen beiderlei onrecht
tot een grievende onrechtvaardigheid voor
ons volk, en wel deze, dat het onrecht
tijdens de bezetting voortvloeide uit het
systeem, dat de bezetters als recht aandienden, maar het onrecht na de bezetting in Nederland onvoorwaardelijk wordt afgekeurd.
Men denke eens aan wat een politieke gevangene der Duitsers zou overkomen zijn,
indien hij het gewaagd had een onderzoek
bij medegevangenen te gaan instellen naar
de mishandelingen, die zij van de Duitsers
ondervonden, daarover een rapport samen te
stellen en dit rapport naar de Reichstag of
naar de Reichsregierung toe te zenden. Hij
zou lang voor hij zover gekomen was reeds
op gruwelijke wijze ter dood gebracht zijn.
Tot een publicatie van het rapport, zoals in
Nederland met de brochure van Ds. van
der Vaart Smit thans heeft plaatsgevonden,
zou het in de bezetting niet hebben kunnen
komen, en wat de reactie van de Duitsers
op zo'n denkbeeldige publicatie zou geweest
zijn, daarvan kan men zich allicht een voorstelling vormen. De gehele geschiedenis van
deze brochure weerlegt iedere gelijkstelling
van het Duitse onrecht met het Nederlandse.
Op een hoger plan lijkt de bestrijding van
het Nederlandse onrecht bij de hoogleraar
Russel te staan. Hij betwijfelt op hoge toon
de rechtgrond van de noodwetgeving, waar
de politieke berechting op berust. Hierboven
heb ik reeds kort samengevat de redenen
waarom de Regering niet anders kon en
niet anders mocht dan deze noodwetgeving,
welke inderdaad met onze Grondwet in strijd
is, uit te vaardigen en toe te passen. De Nederlandse Regeringen na de Londense, evenals de Nederlandse organen van wetgeving
en rechtspraak, hebben dan ook de noodwetgeving geheel aanvaard. De Staten-Generaal hebben dit niet alleen stilzwijgend
gedaan, maar ook door bij wet enige veranderingen in de buitengewone wetsbesluiten aan te brengen. De Nederlandse rechter, niet alleen de Bijzondere Raad van
Cassatie, maar evenzeer de Hoge Raad,
hebben uitdrukkelijk de geldigheid der noodwetgeving erkend, en in de juridische literatuur is zij algemeen aanvaard op twee
uitzonderingen na, te vinden in de geschriften van de hoogleraren Pootjes en Russel.
Hun beider dwaling bestaat naar mijn overtuiging daarin, dat zij het onderscheid niet
zien tussen rechtsbeginselen en rechtswaarborgen. Een rechtsbeginsel, zoals het beginsel „geen straf zonder schuld", is onafhankelijk van tijd en plaats altijd en overal
geldig; een rechtswaarborg, zoals de regel,
dat de strafbepaling aan het strafbare feit
dient vooraf te gaan, is van grote betekenis
tot waarborging van een goede berechting,
maar de rechtvaardigheid van een rechterlijke beslissing hoeft bij overtreding van
deze regel niet te zijn aangetast, terwijl soms
de rechtvaardigheid zelfs eist, dat van de
regel wordt afgeweken. Zo was het geval in
de tragische uitzonderingssituatie, waarin
wij ons bij de bevrijding bevonden en aan
deze afwijking hebben wij te danken, dat
de ellende van een bijltjesdag, helaas, niet
geheel volledig, ons volk bespaard is gebleven.

Geachte Redactie,
Het zij mij vergund, met een enkel woord in
te gaan op datgene, wat in Uw hoofdartikel
(Ivoren torens? ,,De Zwerver" No. 22 van
1 Juli j.l. Red.) wordt geponeerd en ik doe
zulks, omdat ik persoonlijk zo nauw bij de
betreffende kwestie ben betrokken.
Nu geloof ik, dat Uw „fel protest" niet geheel op zijn plaats is, omdat dit het gevolg
is van een misverstand, dat misschien gerezen is als een gevolg van het feit. dat een
bepaalde zinsnede door mij niet in voldoende
mate is beklemtoond. Ik heb namelijk in het
door U geciteerde fragment opgemerkt, dat
ik mij tegenstander verklaar van het trekken
van de kunst in de sfeer van de politiek. In
aansluiting daarop is door Last (en niet door
mij) de verzetsstrijd genoemd. En naar aanleiding daarvan heb ik opgemerkt, dat men
het deelnemen van kunstenaars aan de verzetsstrijd om der wille van de kunst
(ik zal thans spatiëren) moet betreuren. Dit
is m.i. een onloochenbaar feit en wij zien
niet in, hoe iemand dit kan opvatten als een
discriminatie. Indien er morgen opnieuw een
oorlog zou uitbreken, zou ik één der eersten
willen zijn om het kunstenaarsverzet te stimuleren. Dit sta voorop. Maar men houde
mij ten goede, dat ik de noodzakelijkheid
daarvan ook dan (om der wille van de kunst)
betreuren zou.
Ik moge het bij deze kleine rechtzetting laten
omdat ik alleen naar de pen greep daar ik
de discussie door misverstand vertroebeld
vond. Overigens zullen alle partijen naar eer
en geweten het door hen ingenomen standpunt wel handhaven, wat niet alleen hun
recht, maar ook bun plicht is.
U intussen dankend.
Hoogachtend,
L. M. VAN BREEN
De Prinsestad.
NASCHRIFT VAN DE REDACTIE:
Gaarne nemen wij nota van de opmerking
van de heer van Breen, dat zijn uitlating niet
bedoeld was in de geest, als wij meenden.
Overigens verandert zulks niets aan de strekking van ons betoog. Wij geloven niet, dat
er reden is het deelnemen van de kunstenaars aan het verzet om der wille van de
kunst te betreuren. De heer Van Breen had
juister gedaan aan zijn uitlating onmiddellijk
toe te voegen, dat er onder de gegeven omstandigheden, geen andere weg was. Dat hij
onder soortgelijke omstandigheden één der
eersten zou willen zijn om het kunstenaarsverzet te stimuleren, verheugt ons. En wij
nemen dat op zijn gezag gaarne aan.
AD.
{Ingezonden mededeling)
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A boy geis fo be a man, when a man is needed.

N.VJE.P.G.
Na deze meer algemene ontboezemingen, willen we eens een concreet punt bij de N.V.
E.P.G. bezien. De N.V.E.P.G. heeft dit jaar een
circulaire aan de bedrijven In Nederland gezonden, waarin zij een financiële bijdrage voor de
vorming van een fonds t.b.v. haar arbeid vraagt:
a. t.b.v. extraatjes voor hen, die door de Stichting verzorgd worden; b. t.b.v. extraatjes op
hoogtijdagen van hen, wier schade door het verzet nog niet afgewikkeld is door de Schade Enquête; c. t.b.v. extraatjes van oud concentratiekampgangers, die in sanatoria liggen en overigens geholpen worden door Stichting 1940—'45.
De brief is in de bekende rampspoedstijl gesteld,
die zo geschikt is om harten te vertederen.
We merken intussen op, dat Stichting 1940—'45
reeds geheel in het onder a. gestelde voorziet,
o.a. in samenwerking met het Frits Rudolph
Ruysfonds, door de organisatie van zomerkampen
en door hulp aan het werk van de organisatie
„Het Vierde Prinsenkind". In het onder b. gestelde heeft de Stichting de voorbereidende werkzaamheden voor de Schade Enquête voor 90%
verricht en is in de schrijnende gevallen reeds
lang met voorrang voorzien. Ook de extrahulp
aan hen, die in sanatoria liggen is overbodig. De
Stichting draagt niet alleen hun kosten, maar
voorziet ook in zakgeld en kleedgeld. Voor de
verpleegden in Zwitserland b.v. is aldaar zelfs
een Inzameling gehouden en worden regelmatig
pakketten uit Nederland gestuurd. De extraatjes
zijn zo uitgebreid, dat de directie van 't sanatorium bezwaar maakt met het oog op de andere
patiënten.
Men' ziet, deze brief was een slag in de lucht.
Om nu te verstaan, hoe de N.V.E.P.G. er toe
kwam hem op te stellen, diene het volgende. Op
de door de Stichting geuite bezwaren tegen de
brief, kreeg men van het bestuur der N.V.E.P.G.
ten antwoord, dat men van het begin ai contact
met de Stichting gezocht maar nooit verkregen
had. De lezer zal begrijpen, dat dit bestuur verbaasd was te vernemen, datgci. een bureau van
de N.V.E.P.G, van 't begin af in het gebouw
van de Stichting gezeten had en nauw samenwerkte, b. beide organisaties reeds lang samenwerkten in de Contact Commissie van het Ministerie van Sociale zaken en c. — als klap op de
vuurpijl — de N.V.E.P.G. (als enige uitzondering)
reeds Jarenlang een vertegenwoordiger had zitten in het hoofdbestuur van Stichting 1940—'45.
De briefstellers uit het bestuur wisten van dit
alles niets, letterlijk niets. Als men nu ziet hoe
goed dit bestuur van zijn eigen besluiten en handelingen op de hoogte is, dan is er niet veel verbeelding voor nodig om te doorzien met welke
deskundigheid het fonds besteed zal worden. Intussen publiceert de vereniging iedere week lange
lijsten van giften.
Maar zelfs indien men zou mogen aannemen dat
hier geen dilettanten aan 't werk zullen gaan,
en zelfs indien men negeert dat alles wat zij zich
voornemen, reeds door de Stichting gedaan wordt,
dan nog houden we staande, dat dit werk zo
moeilijk is en zo'n deskundig apparaat vordert,
dat de N.V.E.P.G. er niet toe in staat is, tenzij
men wil strooien.
Natuurlijk zijn er grensgevallen voor de Stichting 1940—'45, maar als zij, met de bedoeling zo
goed mogelijk te helpen, een geval moet afwijzen
(en ieder grensgeval wordt Individueel bekeken
en zo nodig met behulp van de Stichting elders
geholpen), dan is de N.V.E.P.G. op een verkeerd
spoor met de mening, dat zij dan maar moet
helpen. Dat is onverantwoord werk.
Stel b.v., dat iemand psychisch gestoord is door
het verzet en omdat hij niet in verpleging ge-
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nomen wordt door de Stichting, daarover steen
en been klaagt en de N.V.E.P.G. bereid vindt om
te helpen. Dan kan een zieke zieker gemaakt
worden, want de maatregel van de Stichting zou
b.v. kunnen berusten op het advies van een
psychiater, die oordeelt, dat de man over zijn
arbeidsschuwheid heengeholpen moet worden en
daarom niet mag gesteund worden. Werkelijk,
deze materie is te ingewikkeld en te delicaat voor
beunhazerij. Wij zouden wensen, dat de N.V.E.
P.G. dit inzag en haar activiteit op dit terrein
volledig staakte.
De N.F.R.
fNnze crltiek op de N.P.R. loopt ten dele paral^■Mel met die op de N.V.E.P.G., ten dele valt
zij op ander gebied.
De N.P.R. bouwt een fonds op door het geven
van filmvoorstellingen, waarvan men dan vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting vraagt.
Wij hebben het over de onjuistheid daarvan
al eens gehad. Dit fonds wordt dan besteed voor
de N.F.R. zelf, voor haar sociale commissie t.b.v.
de grensgevallen der Stichting en voor het stichten van monumenten. (Zie „Ons Baken" 16-10'48). Voor de monumenten bestaat echter reeds
een landelijke monumentencommissie (Damplan)
en bestaan reeds vele plaatselijke comité's. Moeten er nu nog meer monumenten komen? Wij
zijn ervan overtuigd, dat ons volk met de reeds
bestaande plannen al ver boven zijn armoedebegroting uitgaat en dat 't geld beter besteed
kan worden. Grensgevallen van de Stichting dan ?
Zoals gezegd, kan niemand beter dan de Stichting
zelf beoordelen, wie wel en wie niet geholpen
moet worden en de Stichting heeft een zeker zo
goede intentie om zo goed mogelijk te helpen
dan wie ook. Het programma van de Sociale
Commissie der N.F.R. („Ons Baken" 12-2-'49)
is een herhaling van dat van de Stichting. Het
scheppen van grensgevallen voor het instandhouden van een organisatie en 't vormen van een
fonds daartoe is een dwaasheid, die door de ondeskundigheid van de beheerders bovendien willekeur in de hand werkt. Men moest daarmee
stoppen.
ü rnstiger achten we intussen in dat geval, dat
■'--' de N.F.R. nog steeds de bundeling van alle
illegale werkers nastreeft, en voorwendt, dat dit
met succes geschiedt, terwijl van deze bundeling
in feite niets terecht is gekomen. Dat ligt geheel
in de lijn van het voortdurend ophouden van de
schijn, waardoor oud-illegale werkers, diev nog
aangesloten zijn een geheel verwrongen beeld van
de situatie krijgen en bij de ontknoping een kater
zullen krijgen, die hun hun leven lang zal heugen.
We geven gaarne toe, dat hier en daar door de
N.F.R. een incidenteel succes geboekt wordt,
maar daarvoor behoeft de illegaliteit niet gebundeld te worden en incidentele successen beïnvloeden het algemene beleid niet. Om dat beleid zou het móeten gaan en is het gegaan in de
arbeid van de G.A.C. Deze hief zichzelf op, omdat In 1946 geen invloed van betekenis op het
algemeen beleid van zuivering en berechting
meer uitgeoefend kon worden; die zaak lag vast
en een landelijke organisatie met dat doel was
daarna zonder zin, wat ook wel gebleken is.
Indien men dan echter de gebundelden toch succes op de actie voorspiegelt, komen dezen achteraf bedrogen uit en scharen zich in den ver-
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volge in de rqen der ontevredenen. Wij geven
toe, dat het moeilijker is onsympathieke dingen
te schrijven en de oud-illegale werkers tot matiging op te roepen, dan dat men ze door het voortoveren van luchtkastelen kunstmatig op een
niveau in hun denken en verwachtingen houdt,
waaraan niets reëels beantwoordt, maar vrij
menen, dat slechts de eerste methode een verantwoorde is.
Daar komt nog bij, dat de bundelaars niet kunnen vermijden, een politiek oogmerk aan de bundeling onder te schuiven, waaraan de gebundelden dan ongemerkt ten prooi vallen. De gedachte,
dat de eenheid in de strijd waarborg is voor de
eenheid in de bundeling („Ons Baken" 20-12-'47)
kan alleen opkomen op de voedingsbodem van
de typisch gekleurde doorbraakpolltlek, die van
principiële verschillen niets wil weten, waarom
de nationale neutraliteit gepredikt wordt en
waaraan de leidende bundelaars dan vanzelfsprekend hun „neutrale" kleur geven. En men
grijpt hoog met de taak van die gebundelde illegaliteit. Het volgend citaat van de hoofdredacteur
van „Ons Baken" en „V.V.N." behoeft geen commentaar: „Dan zullen de oud-illegalen de nieuwe
voorhoede, boven ') de partijen uit, moeten zjjn,
die overal en steeds opnieuw onder het Nederlandse volk optreden en het democratisch besef
versterken" („Ons Baken" 30-10'48). Wij hebben veel verwachting van de oud-verzetters voor
de toekomst van ons land, maar wie onder hen
ontvankelijk is voor een dergelijke superioriteitsvoorlichting, zal achteraf blijken geen voorhoedeman, maar een ballast van ons volk te worden.
Dat dit citaat een van de gevaarlijke infecties
der democratie illustreert, behoeft niet veel betoog. Waar boven de politieke partijen de eenheid van de z.g. besten, de gebundelden uit het
verzet gezocht en geplaatst wordt, daar Is in
beginsel de democratie opgeheven en vervangen
door de dictatuur van de elite.
Politiek in de'bundeling, Inderdaad, en 't gaat
dan nog om doorbraak van een bedenkelijke
soort bij deze hoofdredacteur
„Er is in de historie geen revolutie aan te wijzen, die niet steunde op de meerderheid van de
bevolking. Een revolutie is dus democratisch"
(„Ons Baken" 12-3-'49).
Welk een onzin! In 1917 zetten de communisten
in Rusland een revolutie door met een paar procent van de bevolking.
Welk een gevaar: Deze man heeft nog nooit
gehoord van een overheid, van recht en onrecht
door de wet bepaald, van een constitutionele
democratie; of hij wil dat niet erkennen en dan
is zijn democratie beslist niet, wat in Nederland
democratie is, maar dat wat alle revolutlonnaire
leiders altijd als de rechtvaardiging van hun
revolutie zochten in de volkswil, wat in feite
altijd de wil van een minderheid was, die de kans
greep.-Arme bundeling bij zo'n voorlichting. Wij
zien het als onze plicht zoveel mogelijk gebundelden uit de Invloedssfeer van deze voorlichting te
trekken, door hun ogen ervoor te openen.
11 »en vergeve ons, dat we wat lang van stof
waren. Het onderwerp is in ieder geval niet
van belang ontbloot en een enigermate billijke
. behandeling vordert ruimte.
Wij weten, dat we met dit artikel de N.V.E.P.G.
en de N.F.R. niet tot staking van hun activiteit
zullen bewogen hebben. Daarvoor is meer nodig
en vooral moed, moed om de feiten onder ogen
te zien. Maar misschien kan het meewerken aan
de gedachtenvorming van geldschieters, pers, en
van leden dezer organisaties.
Doch hoe dit ook moge uitvallen, de feiten zijn
niet te veranderen. Waar geen werk is daar kan
ook geen organisatie leven en groeien. Daar krijgt
men een schijnvertoning op de peilers van dilettantisme en bluf. Want Steinbeck heeft gelijk:
„A boy gets to be a man, when a man Is
needed".
,

) Een jongen wordt een man, als er behoefte
is aan een man.
*) Vet gedrukte van ons.

Een historisch verhaal over de
kraak op het bevolkingsregister van
Haarlemmermeer te. Hoofddorp.
DOOR FREEK
Haarlemmermeer, 4 Januari 1945.
Ze zijn juist klaar met het avondeten en
hangen nu nog wat lamlendig rond de tafel,
In een hoek van de kamer staat de kachel,
geflankeerd door stapels brandhout, die staan
te drogen, restanten van bomen, die eens de
lange, rechte wegen van de Meer belijnden,
maar nu als slachtoffers van de brandstoffennood zijn gevallen.
Midden op de tafel, tussen bordjes en kopjes, staat de carbidlamp, die een helwit
schijnsel tegen de wanden spreidt en af en
toe de vlam iets neigt, wanneer iemand door
de kamer loopt. Die lamp is een uitvinding
van één van de huisgenoten en, om eerlijk te
zijn, één van de weinige goede dingen die in
deze donkere oorlogswinter te voorschijn komen. Het is een wonderlijk stelsel van allerlei buisjes en busjes, dat na veel geëxperimenteer de plaats heeft ingenomen van alle
mogelijke drijvertjes en pitjes, die eerst voor
de „verlichting" zorgden. De uitvinding is
niet voor de volle honderd procent af, maar
dat kun je niet eisen. Meestal brandt-ie, behalve soms. Dan hoor je in het innerlijk van
de lamp „blub-blub-geluiden" , die elkaar
steeds sneller opvolgen tot
een grote knal
de kamer in donker met als opluistering een
stinkende carbidlucht en als begeleiding het
gekanker van de huisgenoten min één. De
ene is de uitvinder zelf, die het nu eenmaal
<— heel menselijk overigens — moeilijk vindt
om zijn werk te horen afkammen en de storing wijt aan minder goede eigenschappen
van de carbid.
Hoe het echter zij, deze avond blijken de carbidgoden wonderwel in hun nopjes te zijn.
De lamp brandt regelmatig en in het witte
schijnsel — „net electrisch", zegt de uitvinder — kringelen grote krullen eigenteeltsmook traag naar de zoldering. Er wordt niet
veel gesproken. Ieder is met zijn eigen gedachten bezig, en er is zo veel om in deze
donkere winter van 1944/45 over te denken.
Het gaat goed, zegt men. Inderdaad gaat
het goed, heel goed zelfs. In de lucht
beukt de Geallieerde luchtmacht dag en.
nacht de vijandelijke vesting. Langzaam maar
zeker gaat Nazidonië in de poeie;r, waardoor
de grote eindaanval wordt voorbereid. Voor
de 12e opeenvolgende dag waren ze met
meer dan 2000 bommenwerpers en jagers boven vijandelijk gebied. De Russen vechten in
Boedapest en treffen maatregelen voor de
grote stap naar Berlijn. De laatste Duitse
noodsprong. Von Rundstedt's Ardennenoffensief, dat met schetterende fanfares was
aangekondigd als de grote ommekeer, is vastgelopen en duizenden Edelgermanen Zongen
hun zwanenzang rondom de puinhopen van
het rustieke plaatsje Mühlhausen. Het gaat
goed, en alles wijst op voor de deur staande
grote gebeurtenissen.
't Loopt op het eind, zeg je, maar diep in je
hart voel je toch dat de ,,het-gaat-goed-arguménten" zo luid mogelijk worden gebruikt om
die andere stem het zwijgen op te leggen. Die
andere stem, die steeds onder je overhemd
prikt en zegt: „het kan niet lang meer duren,
het mag niet, want anders......"
Ja, de terreur van de bezetter heeft zijn hoog-

tepunt bereikt. Bijna dagelijks vallen de
besten van ons volk door het gloeiende lood
uit de geweerlopen van een gelaarsd executie-peloton.
Elke stad en vrijwel ieder dorp heeft zijn
fusillade-plaatsen.
Ook het grauwe hongerspook waart door
westelijk Nederland. Het kwam zacht, heel
zacht, maar nu, nu is het overal. Wanneer
je 's morgens — als het nog donker is —
langs de wegen van de Haarlemmermeer
loopt, dan kom je ze al tegen: de Haarlemmers, de Amsterdammers, de Leidenaars, ja
waar komen ze al niet vandaan met hun rammelende karretjes en hun gammele fietsen.
„De Meer in". Het wordt een begrip en
honderden mensen voor een boerderijhek,
wachtend op een enkel pondje tarwe of een
paar suikerbieten, is een gewoon gezicht, een
schouwspel, dat niet eens zo heel erg meer
opvalt......
En over dit alles ligt nog de grote schaduw
van de Arbeidsinzet. De Haarlemmermeer
heeft er nog weinig van gemerkt. Grootscheepse mensenjachten waren nog niet
ondernomen, maar toch zagen we in November de lange treinen met jongens uit Rotterdam, als vee in beestenwagens gedreven. En
hoorden we op 6 December staande aan de
Ringvaart, niet de schoten knallen in Haar-

HOE DE BEVOLKING
ER OVER DACHT.

stakende spoorwegmensen. „Maar", zo tjilpt
de Nazi-vogelaar, „meld je toch, wees nu
niet zo eigenwijs. Je moet toch en heus, het
is zo kwaad nog niet. Wij zorgen wel voor
voedsel".
Voedsel, het wonderwoord, de stof waarnaar
de rijkdom wordt afgemeten. Wat betekenen
goud en zilver en andere kostbaarheden?
Hoogstens ruilmateriaal. Voedsel, voedsel,
voedsel
Zo wordt de grote strijd gevoerd tussen de
overweldiger en de overweldigden. Aan beide
zijden vecht de pers mee: aan de ene kant de
perssatellieten van de Nazis, aan de andere
ageert fel de ondergrondse pers. De illegale
blaadjes, zij vormen het hoogtepunt van de
dag, en als ze komen probeer je tussen de
regels door te lezen naar die ene tijding,
het bericht, dat het einde gauw nadert.
Zo zitten ze deze avond bijeen in de kamer,
die ondanks de vrolijk brandende carbidlamp toch donker, stikdonker is, en ze wachten. Want het hoogtepunt van de avond, de

Iedere avond om half acht wandelt hij langs de dorpswegen.
lem, toen Herr Hitler's volgelingen heel geraffineerd de stad uitkamden, terwijl vele
jongens de Sint Nicolaasviering in de familiekring hadden doorgebracht?
Honger en arbeidsinzet. Twee grote vijanden. De honger, het scherpe zwaard, dat
de mensen murw maakt, gehanteerd door een
krankzinnige, stuiptrekkende vijand. De
arbeidsinzet, de laatste troef van de onderdrukker. Nu de totale inzet is afgekondigd
zijn alle mannen tussen 16 en 40 jaar voor
de keuze gesteld: onderduiken of melden.
Het gaat zo satanisch geraffineerd. Eerst de
honger en dan lee» je lange artikelen in de
gelijkgeschakelde pers, die je moeten overtuigen, dat dit alles de schuld is van de

binnenkomst van de „geheime krantjes" kan
ieder ogenblik plaats vinden.
Eigenlijk had de schoenmaker er al moeten
zijn, want die schoenmaker is de persoon in
deze tijd. ledere avond om half acht wandelt
hij langs de dorpswegen, in de linkerbinnenzak van zijn jekker een bundel „Trouw", aan
de andere kant het laatste nfeuws van „De
Times", welke lectuur op Zaterdagen nog
is uitgebreid en ook „Vrij Nederland", „Ons
Volk" en „De Vrije Wereld" omvat.
Langzaam draait de klok naar acht uur; dan
mag je niet meer buiten en gaat de spertijd
in. „Waar blijft die vent nou eigenlijk". Dan
tikt de brievenbus en in de gang liggen twee
armzalige stukjes papier, die echter het
evenement van elke dag zijn.

—

Ontroerend Dodenappél
IN

EEN

De Dienst Identificatie en Berging
van het Ministerie van Oorlog vond in
Duitsland de as van de in het concentratiekamp Buchenwald gecremeerde
Nederlanders.
Een urn met een deel van deze as
werd op 14 Juli j.l. bijgezet in de Kapel van de Centrale Begraafplaats
van de Oorlogsgravenstichtmg te Loenen op de Veluwe.
Bij deze plechtigheid werd het woord
gevoerd door Mevr. H. G. van Anrooy-de Kempenaer, Presidente van
de Oorlogsgravenstichting, Minister Mr.
A. M. Joekes, Ds. C. van der Zaal uit
Ulrum, Kapelaan J. G. H. Sponck uit
Maastricht en de Heren A. Treurniet
te 's-Gravenhage en G. Ritmeester te
Den Helder, alle oud-gevangenen uit
Buchenwald.

BUCHENWALD. De naam van dit oord
der verschrikking zal voor ons steeds verbonden blijven aan deze 14e Juli 1949. Terwijl de
zomerzon de vacantie tot een feest maakt voor
hen, die met auto's en fietsen langs rijden en
genieten van al het schoons en de ongereptheid, die de Veluwe biedt, staan we voor de
kapel op de Centrale Begraafplaats te Loenen, dé dodenakker van de Oorlogsgravenstichting, waar tweehonderd concentratiekampslachtoffers de voorhoede vormen van het grote
leger van duizenden en duizenden, die over de
grenzen gingen om nooit meer terug te keren
en in dit schone oord tussen heide en vliegdennen hun laatste rustplaats zullen vinden,
een graf in de bodem van het land, waarvoor
zij streden, leden en vielen....

Eén vouwt „Trouw" open en leest. „Kijk,
dat is nou mannentaal! Daar heb je wat aan!"
De stilte in de huiskamer behoort tot het
verleden en het vlammetje van de carbidlamp
maakt buigingen naar alle zijden omdat ieder
zich over het krantje neigt. „Trouw" spreekt
klare en duidelijke taal, niet .voor tweeërlei
uitleg vatbaar.
„De mensenroof" staat er boven. „De Duitser
wil onze mannen wegvoeren. Of hij daarin
slaagt hangt van ons af. Als ons volk zich
hier massaal tegen verzet, mislukt de Duitse
toeleg. Het gaat om de belangen van allen.
Wees daarom eensgezind en solidair. Als
één man strijden we tegen de Duitser. Wij
laten ons niet breken in ons verzet. De Duitser krijgt ons niet op de knieën. Daarom:
We vragen geen Ausweise!
We melden ons niet!
We blijven de vijand uit handen!
Elk helpt waar hij kan!
Elk saboteert waar .hij kan!
De mensenroof moet mislukken!"
De stemming in de kamer is eensklaps veranderd. Het lusteloze, het trage is er uit!
Want ieder heeft een taak, ieder kan meehelpen. Natuurlijk weigeren we. Ja, we zullen ons gaan melden! Toe nou, laat die Moffen opvliegen! Dachten ze nu heus, dat we
van plan zijn hun naderend einde te helpen
uitstellen? Niets daarvan. We vertikken het.
Alleen
er is één bezwaar, als we nu
allemaal thuisblijven en niemand meldt zich,
dan liggen in het Raadhuis te Hoofddorp
toch nog die dikke folianten van de Burgelijke Stand en die in bruin leer gebonden
delen en kaartsystemen, ziet U, daar zit heW
de kneep! Want in dit archief kunnen deMoffen alles vinden. Melden? We denken
er geen ogenblik aan. Maar dan moest de
„ondergrondse" dat bevolkingsregister eigenlijk even uit de weg ruimen.
Zo denken de Haarlemmermeerbewoners
over de kraak van het bevolkingsregister.

ZONOVERGOTEN
En wij, die overbleven, staan hier voor de
kapel onder de halfstok hangende vlag. We
staan er, zoals we zijn, maar zonder de verschillen in rang en stand, die het leven van
elke dag kenmerken. We zijn slechts mens en
vriend. De meesten onder ons zijn slachtoffers
van Buchenwald, mensen die de hel overleefden, die terugkeerden en nu hier zijn om te
gedenken, tezamen met de nabestaanden van
hen, die bleven. Er staat een minister, die juist
kwam aanrijden in een glanzende Buick, pratende met een eenvoudige familie, die kwam
lopen van de halte van de stadsbus in Loenen.
Een militair met twee sterren en een balk op
z'n kraag staat bij een groepje nabestaanden
en ze noemen elkaar bij de voornaam
Om half twaalf begint de klok van de kapel
te luiden en terwijl de bronzen klanken wegsterven over de uitgestrekte bossen, treden we
binnen en nemen onze plaatsen in. Voor in de
kapel hangt een houten gedenkbord, dat vanuit Londen naar hier werd overgebracht op
speciaal verzoek van H.K.H. Prinses Wilhelmina: „Ter herinnering aan de Engelandvaarders, die hun leven lieten voor Koningin en
Vaderland". Zes kaarsen branden op het podium en links — in een in de wand uitgespaarde nis — staat de urn met as, bedekt door een
vlag, vervaardigd uit de kamppakjes. Daaronder twee eenvoudige kransen.
UUL/liJN AFFliL. Droefheid, herinneringen
aan de meest beestachtige tijd uit het leven
van velen van ons. En buiten schijnt de zomerzon en lachen de vacantiegangers in het vrije
Vaderland, vrij door het offer van hen, die wij
hier gedenken.
Het dodenappél vangt aan. Zes sprekers voeren het woord, sprekers van diverse pluimage,
van heel verschillende politieke en godsdienstige groeperingen. Maar hier zijn zij weer één,
zoals zij eens in hun gevangenschap één waren.
We horen hoe het leven in Buchenwald was.
Het wordt ons verteld door een Minister, een
Dominee, een Kapelaan en door anderen. En
dan is het alsof, heel langzaam, de kapel vervaagt. Dan sta je midden in het kamp, dat je
alleen kent van horen en zeggen en waarvan
je afbeeldingen zag op foto en film. Dan gaat
voor je geestesoog de rolprent van Buchenwald draaien, het grote drama met op de achtergrond steeds weer de schijnbaar uiteindelijke overwinnaar: het skelet met de zeis, de
dood.
BUCHENWALD. Het concentratiekamp,
gebouwd op de noordzijde van een heuvel, waar
het altijd koud was, terwijl de SS-bewakers
zich behaaglijk gevoelden in hun mooie
woningen aan de zonnige zuidzijde. Het kamp,
waar gevangenen slechts nummers waren,
nummers, met kaalgeknipte hoofden en gekleed
in gevangènispakjes,, nummers, waarvan het
totaal moest kloppen op ieder appèl en waarvoor soms doden op de appèlplaats werden
meegenomen; nummers, die op commando gezamenlijk de kampliederen moesten zingen.
Langzaam draait de film verder. We horen de
nationaliteiten die er waren. Uit bijna alle landen waren er gevangenen: verzetsmensen en
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toevallig opgepakten, misdadigers en boeven.
Christenen en ongelovigen. Voor de SS slechts
nummers, maar elk nummer een tragedie, een
wereld van onzegbaar leed, treurende ouders
vrouwen, kinderen, verloofden
En de film gaat voort. Het grijpt je naar de
keel, je moet op je tanden bijten. De woorden
hameren op je in, als de tonen van de grote
dodendans, een thema met vele variaties, maar
met het steeds terugkerende refrein: dood, dood,
dood. In schier oneindige rijen trekken ze voorbij, in hun gestreepte boevenpakjes, de 51000
gevangenen, die in Buchenwald sneuvelden. Je
ziet ze gaan naar het massagraf of het crematorium, of ze tijdens de niets ontziende dodenmarsen en liquidatietransporten in de armen
van de dood glijden. Hoevelen zijn er nog vermist? Hoevelen zullen nooit meer gevonden
worden, de voor eeuwig onbekenden?
Voor eeuwig onbekend? Neen, Goddank niet! En
daarvan getuigt ook deze dodenherdenking.
Want een dodenappél dat niet verder komt dan
het constateren van de dood als feit en daarmede besluit, is geen goede herdenking. Dit
zeggen ons alle sprekers. Toen een van hen na
zijn terugkeer de boodschap van het overlijden
van een der gevangenen aan zijn vrouw vertelde, riep zij uit: „Mijn man dood, waarom jij
niet?" Waarom wij niet, die hier zitten in deze
kapel? Omdat onze taak nog niet is afgelopen.
Zij zijn afgelost, maar wij moeten werken, om
hun idealen te verwezenlijken, om te blijven
strijden voor een wereld, vrij van onderdrukking, voor Christendom en beschaving en tegen
alles wat Nederland kan schenden. Neen, onbekenden zijn er voor God niet. Ook in het martelkamp Buchenwald waren er wonderen van
gebedsverhoring en klonken er vreugdepsalmen in de hellenacht.
7° komt de laatste spreker aan het woord
•^-'Steeds opnieuw klinkt zijn ontroerd: „Herinner je je nog?", en de laatste dagen van Buchenwald passeren, toen het leed dat moest
worden gedragen, het hoogtepunt bereikte en
toen bij de bevrijding de rood-wit-blauwe vlag
werd gehesen en niemand het Wilhelmus kon
zingen, omdat ieder te vol was....
We begrijpen het zo, want als wij, nadat de
vlag van de gebeeldhouwde urn is genomen door
een oud-gevangene en de weduwe van een, die
niet terugkeerde, het Wilhelmus zingen, dan
is het moeilijk om de woorden van dit Volkslied
uit té spreken. Dan blijven ze hangen in je
keel, omdat je voelt, dat het niet alleen een
lied is, dat gezongen wordt op feestdagen, maar
bovenal de zang, waarmede zij, die vielen, de
dood in gingen en de nationale hymne van het
land, waarvoor duizenden — in Buchenwald en
elders — hun leven gaven.
Zo eindigt dit dodenappél, dat door zijn eenvoud en oprechtheid zo ontroerend was, met een
stille tocht der vele aanwezigen over de bospaden van de dodenakker, waarlangs onder de
bomen de gesneuvelden hun rustplaats vonden,
als het zaad der bevrijding, toevertrouwd aan de
vaderlandse bodem.
En naast het kerkhof wiegelen goudgele, korenaren langzaam heen en weer op de maat van de
suizende zomerwind, rijp om te oogsten
FREEK.

EUROPA
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IN DE FRANSE EN
IN DE DUITSE TIJD

De oorlogen van Napoleon en Hiiler.

Onlangs hebben wij in een paar artikelen
punten van overeenkomst aangewezen
in de Duitse en de Franse tijd wat Nederland aangaat. Er was ook overeenkomst in
Europa onder Napoleon en onder Hitler,

heel Europa uit. In Italië en de lage landen
was hij heer en meester. De Duitse staten
en het trotse Oostenrijk lagen voor hem op
de knieën. Ook over Scandinavië en Zwitserland strekte zich zijn macht uit. Rusland

In de bezettingstijd hebben wij geleerd welk een rijke bron van kennis en lering de
geschiedbeschrijving ons biedt. Wellicht heeft zij ons in deze na-oorlogse jaren nog
meer te leren. Wij publiceren daarom een artikelenreeks van de hand van K. Norel.
waarin hij een parallel trekt tussen de Europese geschiedenis in de jaren van de
Franse overheersing en de Duitse overweldiging.
Napoleon en Hitler, ze tonen veel gelijke eigenschappen. Ze gingen aan dezelfde fouten te gronde. Rusland speelde een rol, die in beide tijdperken veel gelijkenis vertoont.
Engeland werd het bolwerk, waarop beiden strandden.
Doch er is meer. Na de nederlaag van Keizer en Fiihrer is het Rusland dat poogt de macht
in Europa aan zich te trekken. Na de Franse overheersing sluiten overwonnenen en overwinnaars zich aaneen om het gevaar te keren. En ook thans, al is het laat, komt het tot f en
aaneensluiting van West-Europa tegen het Russische gevaar.
Talleyrand, de weerzinwekkende Franse diplomaat, speelt het klaar om het verslagen
Frankrijk weer een leidende rol te doen spelen. En nu
? Een Duitse Talleyrand zien
we nog niet, maar Rusland en Amerika lonken om het hardst om Duitsland op hun
hand te krijgen. Het krijgt meer dan het verdient.
L'histoire se repètel

Op het vasteland van Europa heeft Napoleon evenals Hitler overwinning na overwinning behaald, soms alleen door dreiging
met oorlog, vaak door geweld. Tot in details
heeft Hitler de method.e van zijn grote voorbeeld afgekeken. Wanneer het ene land
onder druk gezet werd, was ook Napoleon
tegen zijn volgend slachtoffer nog poeslief.
En evenals in 1938 en daarna, zagen na 1800
de Europese staten angstig en lijdzaam toe
dat het ene na het andere land tot onderwerping werd gedwongen, en sloeg het pas
van zich af als het zelf werd aangevallen,
inplaats dat zij zich verenigd tegen de usurpator keerden. Alleen was echter geen land
opgewassen tegen Frankrijk, dat toen het
dichtstbevolkte Europese land was. Zo strekte
zich de macht van Napoleon weldra over bijna
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DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH . . .

De stukken lagen toen een beef^fe anders.
Inplaats van Duitsland deed Frankrijk een
gooi naar de wereldheerschappij. Onder de
geallieerden, die Napoleon verslagen hebben,
had, naast Engeland en Rusland, Oostenrijk
een belangrijke en Pruisen een bescheidener
plaatsMn Engeland was toen verenigd hetgeen thans het Britse Rijk en de Verenigde
Staten tezamen hebben gedaan. Doch bij de
verschillen zijn er veel trekken van sterke
overeenkomst.
Napoleon was, evenals Hitler, van bescheiden komaf, ofschoon hij op de officiersschool van Toulon een andere leerschool
heeft gehad dan Hitler in de ververswinkel.
Beiden begingen de kapitale — waarschijnlijk
bij beiden uit een dwangpositie voortvloeiende
-— fout, dat zij nooit tevreden waren met bereikte resultaten, hoe eclatant deze ook
waren, en daardoor hebben zij zich tenslotte
aan hun overwinningen de dood gegeten.
Beiden leden hun eerste grote debacle in
Rusland, maar zijn tenslotte door het Westen
beslissend verslagen. Na de overwinning
kregen de geallieerden — zo toen als nu ■—
hooggaande ruzie, waarbij Rusland beide
keren alleen kwam te staan tegenover de
andere mogendheden. En niet minder dan
thans" spon toen de verslagen vijand goed
garen bij die ruzies.
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was — alweer een opmerkelijke parallel —'
gedurende enige tijd de vriend van de overweldiger. Alleen Engeland was van het begin
tot het eind de vijand van Frankrijk, al heeft
in 1802 een korte vrede — die eerder wapenstilstand was — een paar jaar de staat van
oorlog onderbroken. Engeland heeft prankrijks krachten uitgeput en heeft de alliantie
opgebouwd, die eindelijk Napoleon versloeg.
Maar vóór het zover was had Engeland er
lelijk voorgestaan en menigmaal scheen zijn
strijd volslagen hopeloos. Het was alles net
als in de tweede Wereldoorlog.
In Afrika was Napoleon verder doorgedrongen dan Rommel ooit geweest is. Hij
heeft dè Nijl gezien en wandelde in de schaduwen van de pyramiden. Doch een Britse
overwinning ter zee (bij Aboekir) sneed zijn
leger van het moederland af én maakte zijn
pOsitie in Egypte hopeloos. Zo heeft ook
Hitler Noord-Afrika verloren doordat de geallieerden meesters werden in de Middellandse Zee.
Het gevaar van invasie in Engeland was in
1805 tenminste even groot als in 1940. In het
kamp van Boulogne had Napoleon een geweldig leger bijeengebracht, dat gereed stond
om over het Kanaal gezet te worden. Napoleon dacht dat de verenigde Frans-Nederlandse vloot die overtocht wel dekken kon.
De Nederlandse marine heeft evenwel geweigerd voor Napoleon tegen Engeland te vechten. Slechts weinigen stonden, als admiraal
Verhuell, van harte aan de Franse zijde.
Toen de Engelse vloot bij Trafalgar op de
Franse stuitte, waren er geen Nederlandse
schepen bij. En Nelson heeft de Franse vloot
vernietigend verslagen. Na deze zeeslag was
het gevaar van een Franse invasie voor Engeland voorbij.
Napoleon ging daarna over tot het wanhoopsmiddel van het continentale stelsel. Dit was
een economische blokkade, maar van een zeer
vreemd soort. Niet de vijand, doch zijn eigen
landen isoleerde hij. Hij had gedacht, dat hij
Engeland kon laten stikken in zijn koloniale
waren, wanneer hij het vasteland voor de
afzet daarvan sloot. Doch het gevolg was dat

hij zichzelf beroofde van de rijkdommen der
wereld. Dit werd zijn ondergang.
Het was om dit dwaze continentale stelsel
feilloos te doen werken dat Napoleon oorlog
maakte met Rusland. Het leidde tot zijn val,
zoals Hitlers oorlog tegen Rusland later tot
diens val zou leiden.
Merkwaardig hoe Napoleon's tocht naar
Moskou hetzelfde verloop had als die van
Hitler honderddertig jaar later. In beide gevallen was de opmars zegevierend. De Russische troepen stoven weg. Het was bijna een
militaire wandeling. Napoleon had zelfs nog
meer succes dan Hitler. Hij reed Moskou
binnen, terwijl Hitler slechts door zijn verrekijker de torens van het Kremlin heeft gezien.
Maar beiden constateerden: Deze vijand is
. verslagen en hij zal nooit weer opstaan.
Tsaar Alexander paste evenwel de tactiek van
de verschroeide aarde even onverbiddelijk
toe als Stalin het na hem zou doen. Moskou
ging in vlammen op. Het Franse leger moest
midden in de winter gaan bivakkeren in het
open veld. Er lag veel sneeuw en het vroor
dat het kraakte. De winter van 1812 leek op
die van 1942. En het Russische leger, dat in
de zomer niets waard scheen, viel nu hard
aan, terwijl de Franse soldaten verkommerden van koude. Het herinnert alles sterk aan
de winteroffensieven der Russen in de jongste
oorlog. De catastrophe aan de Beresina heeft
zijn tegenhanger gevonden in Stalingrad.
Toch niet alleen in Rusland gebeurden
dingen, die een voorbeeld van de eindfase van de tweede wereldoorlog zouden zijn.
In Spanje deed een Engels expeditieleger
onder Wellington hetzelfde wat later het
achtste leger van Montgomery in Libye met
de Duitsers zou doen: het verslond de militaire kracht van Frankrijk.
De krijgskans was in 1812 finaal gekenterd.
Napoleons nederlaag stond toen even vast als
die van Hitler in 1944. Doch met dezelfde
koppigheid als Hitler weigerde Napoleon dit
in te zien. Hij stampte nieuwe legers uit de
grond en dwong de onderworpen volkeren
hem hulptroepen te leveren. Het herinnert
aan de wanhopige pogingen van Hitler met
de „Arbeitseinsatz" en de „Volkssturm".
Frankrijk was evenwel net als Duitsland in
1944 na zoveel jaren oorlog volkomen uitgeput en de overwonnen volkeren werden met
de overwinning in het zicht balsturiger. Zelfs
pa de volkerenslag bij Leipzig, toen Oostenrijk zich bij de Russen en de Britten had gevoegd, nadat heel Duitsland te wapen was
gevlogen en hij alle bezette landen had moeten ontruimen, vocht de keizer nog door. Met
de vijand voor de poort heeft Napoleon te
Parijs zelfmoord willen plegen, zoals Hitler
in Mei 1945 te Berlijn. Het gif dat Napoleon
had ingeslikt, maakte hem evenwel onpasselijk en hij braakte het weer uit.
Óp 29 Maart 1814 was het Victory-day.
Parijs capituleerde. Napoleon gaf zich over.
De verbonden legers van Russen en Engelsen,
Pruisen en Oostenrijkers rukten de hoofdstad
van de verslagen vijand binnen. In heel
Europa was het feest als in Mei 1945. De
eensgezindheid der verbonden volkeren
*heen zeer groot.
Het zou weldra anders blijken.
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tegen doorzitten by
wielrijden en stuklopen

in memoRiam

PETER JOZEF RONDEN
Geboren: 7 Maart 1915
Overleden: 24 December 1945.

WIM BURGER
Geboren: 28 September 1918
Gefusilleerd: 11 Mei 1942.
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V
Eén reeds in 1942 bij een proces in Maastricht ter
dood veroordeeld, de andere maanden na de bevrijding
omgekomen bij een auto-ongeluk tussen Roermond en
Sittard; doch beiden hebben zij hun leven gesteld voor
dezelfde vrijheid.

\
De Witte" was een markante figuur in het verzet in Limburg.
Onvermoeibaar, met een niet te verwoesten physieke kracht,
was hij dag en nacht in de weer om landgenoten, die in het
nauw gedreven werden door de bezetter, hulp te bieden, en
hij wist met verachting van de vele gevaren, doch tevens met
geraffineerd overleg en niet zelden met stalen humor, vele
geallieerde vrienden naar gastvrije schuilplaatsen te loodsen.
Na de bevrijding streed hij in de Ardennen met de Stoottroepen
aan de zijde der Amerikanen, die hem om zijn dapperheid
onderscheidden met de „Star Medal". Op 18 Januari 1946 zou
hem een tweede decoratie, de Medal of Freedom, worden uitgereikt, • doch in de storm- en regenachtige herfstnacht van 17
op 18 November 1945, toen hij per jeep van een dienstreis
terugkeerde, werd hij het slachtoffer van een' auto-ongeluk,
waarbij zijn chauffeur onmiddellijk de dood vond en hij zelf
met zware inwendige kneuzingen werd opgenomen in het ziekenhuis. Op 24 December overleed hij aan de bekomen verwondingen.
Tijdens zijn leven was Ronden met zijn pakkend enthousiasme,
zijn vrolijk humeur en daarnaast zijn ernstige inslag een voorbeeld voor de jonge kerels, die hij stimuleerde in het verzet
tegen de vijand.
In zijn doodstrijd bleek de edelheid van zijn karakter zeer
duidelijk. Allen, die getuigen waren van zijn sterven, stichtte
hij door zijn berusting. Geen klacht kwam over zijn lippen,
terwijl hij toch voortdurend pijn leed, en zijn opgeruimde spontaneïteit en zijn humor legde hij zelfs niet af, toen hij er zich
van bewust was, dat er ondanks zijn eens robuste vitaliteit voor
hem geen redding meer was. Zelfs zijn moeder wist hij in de
laatste ogenblikken nog te troosten met diezelfde hartelijkheid,
waarmee hij iedereen voor zich innam.
In zijn bescheidenheid heeft „De Witte" er zich steeds tegen
verzet over zijn illegale en militaire prestaties mededelingen te
doen. Daarom zal de geschiedenis van „De Witte" van Sittard
een sober verhaal zijn.
Hoezeer echter in de verre omtrek de overtuiging van zijn
verdiensten, verworven zowel tijdens de bezetting als tijdens
de bevrijding, leefde, bleek overduidelijk tijdens de uitbundige
huldiging, die hem bereid werd in October 1945 en waaraan
heel het land van Sittard deelnam, waarbij ook Belgische leden
van het Geheime Leger tegenwoordig waren.
De wijze, waarop „De Witte" heeft geleefd, geeft zijn vrienden
herinneringen aan hem mede, die hen met warme vriendschap
doen denken aan deze eenvotudige, trouwhartige en altruïstische
mens, die met harde koelbloedigheid een kraak pleegde en die
toch zo diep gevoelig kon zijn.
Na een intens actief leven, trouwe Witte, geniet de eeuwige rust.
SIMONIS.
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Onder de namen van hen, die bij het grote spionnage-proces
in Maastricht, het zgn. proces-Zomer — genoemd naar de
leider der groep, een sergeant-adelborst, die als parachutist
uit Engeland was gekomen — ter dood werden veroordeeld,
bevindt zich ook de naam van Wim Burger.
Reeds heel vroeg vinden wij hem als medewerker van Hans
Dobbe, de latere leider van de KP-Nijmegen. Voor Hans Dobbe
verrichtte Wim koeriersdiensten en evenals zijn vriend Loek
Verstrijen assisteerde hij verschillende malen bij sabotagedaden
in Amsterdam. Zo pleegden o.a. Dobbe, Wim Burger en Loek
Verstrijen een aanslag op een huis van de „Wehrmacht" aan
de ffernard Zweerskade te Amsterdam.
Doch ook op het gebied van de Jodenverzorging bewogen zij
zich, terwijl Loek Verstrijen door middel van een zender contact
had met „de overkant".
Reeds in de eerste oorlogsjaren werd de groep opgerold en
ook Wim Burger behoorde tot de gearresteerden. Van September 1941 tot einde Maart 1942 verbleef hij in het „Oranjehotel"
in Scheveningen. Daarna werd hij — met de anderen — overgebraclU naar Maastricht, waar tegen enkele tientallen de doodstraf werd uitgesproken, ook tegen Wim. Enige uren voor de
voltrekking van het vonnis heeft hij nog een brief geschreven;
enkele gedeelten daaruit kunnen hem beter tekenen, dan alles
wat over hem geschreven kan worden.
„Ondanks alle gebeden aan God en Zijn goede Heiligen gericht, is het mij en mijn allertrouwste vriend Loek niet zalig
geweest gratie te verkrijgen. Als U deze brief ontvangt, is het
vonnis in de vroege morgenurien van de 11e Mei, de maand
van onze Lieve Moeder Maria, voltrokken. Onbeschrijfelijk,
zodat het onmogelijk is dit onder woorden te brengen, is het
heerlijke gevoel van zich verantwoord te voelen tegenover mijn
Goddelijke Schepper en Rechter. Met open vizier en zonder
vrees durf ik Hem tegemoet te treden, omdat ik door de genademiddelen van onze H. Kerk, vooral de Biecht en de H.
Communie, gesterkt deze heerlijke overtuiging mag bezitten."
„Zaterdag j.1. hebben wij voor het eerst en het laatst van ons
leven samen de H. Mis in de gevangenis van Maastricht gediend en zijn toen ook tot de H. Communie genaderd. Des
avonds zijn wij toen samen naar een plaats vertrokken, welke
ik helaas niet mag noemen en waar wij samen over enkele
uren de dood ingaan. Wij hopen te sterven op een waardige
en mannelijke wijze en ik heb de vaste overtuiging, dat wij
elkaar hiertoe tot steun zullen zijn. Het is de laatste dienst, die
wij elkaar hier kunnen bewijzen."
„Onze Vader, die in de Hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de
Hemel.
Mijn schild ende betrouwe zijt Gij, mijn God en Heer,
Tot wederzien in het Hiernamaals."
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Voor Uw
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PROPAGIiNDIST
voor elk der volgende rayons:

LITHO "ZAANLANDIA"

4
4
6
6
6
6
6
9
9
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10
13
13
13
13

Den Haag,
Rotterdam,
=

Noordelijke provinciën,

1 voor de bewerking van de Kruideniers.
=
ï

#
Vereist worden een ruime, algemene ontwikkeling, tact, representativiteit en grote werklust

=

»

=

tot aanbeveling.

Verkoopervaring en

branchekennis

strekken

=

*

=
1
1
Ü

♦
Uitvoerige, eigenhandig geschreven brieven
onder opgave van burgelijke staat, leeftijd, opleiding,
vroegere en huidige functies, verlangd salaris enz.
te richten aan:

Leeftijd plm. 25 jaar.
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1 Taminiau's Conservenfabrieken N.V.
|

(Afd. Verkoop)

OFFSETDRUK
ZAANDIJK ;* STEENDRUK
CARTONNAGE
A

a.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d. "
d.
d.
d.
d.
d.

Naderland
B.l9iè-N,d«rland
_
—
Nederland
Belgiè-Noderlaad
Parijs-Versailles
Denemarken ..........«...«.—.-»—»»—^..—^
Vogeien
~
_
~
Wales (incl. bootreiil
Berner Oberland
Denemarken
Devon-Cornwall (Incl. bootreis)
Midden Frankrijk
Zwitserland-Engadin
•
,L
Pyreneén-Lourde» ~-.
-.
Goedkope reis franse Rivièra

K 100. _
. 107.50
147.50
. 147.50
. 175. _
. 197. —
. 185. _
. 387.50
_ .. 275. .. 305. 420. 400. 375.—
H
380. —
m
„ 185. -

Reisprogramma gratis verkrijgbaar

REISBUREAU „EBATO" - HAGENOÜW,

„Uon cUc&t&if en tuin UeAM.
Haait men HJi&ad bij.

Moreelselaan 37

Van der Sterre"

UTRECHT - Te!. 16511 (2 lijnen)

- gez^Hg pleeggezin voor jongen ▼(
van 7
jaar. wv arvan de vader in het verzet is omkomen. Bij voorkeur op groot dorp.
Brieven onder nr. 1397 aan het bureau van dit blad.

GEVRAAGD,

= Bergseiaan 322, tel. 46294
) — ..
.
| Stadhoudersweg 106, tel. 46274 \ «.Otteraam
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

ELST (Over Betuwe)

tyruO*erij" c?L^abor
P
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!TE KOOP. Prima Krnideniertzaak te Amsterdam
Omzet fl. 1000.— a fl. 1200— per week. Lage lasten.
Woning beschikbaar. Br. letter AH bur. y. d. blad.
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ZUILEN (UTRECHT)

Heldenmoed van een Duitse Dominé
afoor Dr A. v. d. We/, O. Carm.

Toevallig kreeg ik inzage van 't werkje
van Leonhard Steinwender „Christus im
KZ"
(Müller-Verlag, Salzburg). Deze
Oostenrijkse priester verbleef van Nov. 1938
tot Nov. 1940 in Buchenwald. Het blijkt,
dat reeds in die jaren de toestanden er even
erg waren als in onze tijd. Als oud-gast van
Buchenwald trekt zulk een verhaal van een
Oostenrijker je bijzonder aan.
Wij zijn natuurlijk niet van plah nog eens
te vertellen hoe het in Buchenwald reilde en
zeilde. Wij werden echter bijzonder ontroerd door het verhaal van een heldhaftige
dominé, Pfarrcr Schneider, uit de Hunsrück.
1 Mei 1938 werd op de toren van de ingangspoort voor het eerst in aanwezigheid
der gevangenen de hakenkruisvlag gehesen.
Er heerste een diepe stilte toen het commando klonk: „Mützen ab!"
In de voorste rijen van zijn „Block", vlak
bij de „Tor" en direct vóór het dienstpersoneel van de kampleiding, stond dominé
Schneider. Een harde trek van energieke
vastbeslotenheid lag op zijn markant gezicht.
Hij kon het met zijn geweten niet overeenbrengen, een symbool te groeten, dat in zijn
diepste wezen en naar zijn uiterlijke schijn
onchristelijk was. Dominé Schneider wilde
Zijn hoofddeksel voor dat heidense symbool
niet afnemen en stond daar in stramme houding alleen met gedekt hoofd vóór de gehesen vlag. Men mag over deze houding
denken wat men wil. Geen gevangene zette
tenslotte z'n muts vrijwillig af, niemand boog
met innerlijke instemming voor de Geszlerhoed! Dominé Schneider werd een tweede
Wilhelm Teil! Voor hem was de groetweigering een bewuste uiting van zijn belijdenismoed.
Furieus vielen de bruine beulen op deze
christelijke held aan en sleepten hem naar

MARIELAAR
VANBUCHENWALD
de bunker, de beruchte kampgevangenis.
Dertien maanden onderging hij de folteringen van deze sadistische „Sonderbehandlung". Ongebroken bleef hij. Gevangenen,
die nu en dan met hem in dezelfde cel verbleven, stonden versteld over de zielegrootheid van deze dappere man. Ofschoon het
hongerrantsoen nauwelijks voldoende was
om in het leven te blijven, weigerde hij op
Vrijdag, de sterfdag des Heren, alle voedsel.
De bunker lag aan de rand van de grote
appèl-plaats, waar alle gevangenen 's morgens en 's avonds bijeengedrild werden. Op
de hoge feestdagen klonk door de stilte der
telling plotseling de forse stem van dominé
Schneider uit de bunkertralies. Hij hield als
een profeet een feestpreek, dat wil zeggen:
hij probeerde te beginnen. Op Pasen hoorden
de gevangenen de machtige woorden: „Zo
spreekt de Heer: Ik ben de Verrijzenis en
het Leven!"
In merg en been werden de lange rijen gevangenen geschokt door de moed en sterkte
van deze enorme wil. Het was alsof een
manende stem uit een andere wereld tot hen
geklonken had, alsof ze de stem hoorden
van Johannes de Doper uit de kerker van
Herodes, de geweldige profetenstem van een
roepende in de woestijn.
Meer dan een paar zinnen kon hij niet uitspreken. Dan regenden de stokslagen der
bewakers op hem neer of een rauwe vuistslag sloeg zijn gemarteld lichaam in een hoek
van de bunker. Met zijn sterke wil en onbuigzame kracht kwam ook brutaal geweld niet
klaar. Meer dan eens slingerde hij de ge-

vreesde kampcommandant het vreselijke verwijt naar het hoofd: „Gij zijt een massamoordenaar! Ik klaag u aan voor de rechterstoel van de eeuwige God! Ik klaag u aan
van moord op deze gevangenen!"
Toen men niets kon verzetten aan deze granieten overtuiging, stempelde men hem tot
een idioot, die men met slagen tot zwijgen
brengt
Na meer dan een jaar de bunkerfolteringen te hebben doorstaan, bezweek
zijn physieke kracht voor het brute geweld.
Geen plek aan zijn lichaam was nog gaaf
toen men hem dood uit de bunker haalde.
Diep bewogen nam heel het kamp zijn doodsbericht op.
Na deze tragedie voerden de nazi's nog een
comedie op met fcijn lijk. Om zich als het
ware van een vreselijke schuld tegenover
zijn achtergelaten vrouw en zeven kinderen
schoon te wassen, deed men zijn lijk in een
kist en versierde de gesloten schrijn met
bloemen! De vrouw van de overledene kreeg
woorden te horen van diepe treurnis over
het onverwachte heengaan van haar man. dat
„helaas enkele dagen voor zijn voorgenomen
vrijlating" plaats had gevonden
Voor de gevangenen was deze grondeloze
huichelarij der moordenaars aan de baar van
hun slachtoffer, geen verrassing. Een hoongelach ging door het kamp, want in dit
rouwbeklag aan de troosteloze weduwe openbaarde zich de satanische geest van Buchenwald in al zijn lafhartigheid. Dit rouwbeklag
werd formidabel overschreeuwd door de aanklagende woorden van de gemartelde belijder.
„Over de stem des roependen in de woestijn,
sprak het kamp nog jarenlang met onverminderde bewondering
"
*) Met toestemming van de Schrijver overgenomen
uit „De Maasbode" van 21-6-'49.
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LANDELIJKE ORG. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

ONDERWIJSVERNIEUWING
I DE NOODZAAK
Wanneer men de vraag stelt of in Nederland
door de bij het onderwijs direct betrokkenen
getwijfeld wordt aan de noodzaak van onderwijsvernieuwing, dan kan men alleen maar een ontkennend of weifelend antwoord geven, als men
bepaalde vormen van onderwijsvernieuwing op
het oog heeft. Bevestigend zal ieder antwoorden
die weet, dat onderwijs sterke sociale bindingen
heeft, dat het bovendien voortdurend In hoge
mata rekening moet houden met de eigen aard
van de kinderen die de klassen vullen. En wie
onze maatschappij tussen nu ed een halve eeuw
geleden beschouwt, zal constateren, dat grondige
veranderingen zich hebben voltrokken, dat de
omstandigheden waarin een belangrijk deel van
ons volk moet leven in sterke mate veranderd
(in zeer vele opzichten: verbeterd!) zijn. En wie
de ontwikkeling der wetenschap ambtshalve of
uit voorkeur op dit gebied vermocht bij te houden, weet bovendien dat er „ontdekkingen" zijn
gedaan die vergaande invloed uitoefenen op het
werk der school.
Zeker, er wordt wel eens schouderophalend over
„onderwijsvernieuwing" gesproken, én het verhaal dat een zenuwlrjdersinrichting moest worden ingericht voor „vernieuwers", typeert hoe
sommigen beginnen zich te schamen nog een
woord over vernieuwing te zeggen of te schrijven. En toch is in wezen het verschil van opvatting t.a.v. onderwijsvernieuwing er alleen één
in graad: de extreme vernieuwers spreken liefst
van „progressief" onderwijs, zij wensen niet alleen het onderwijs in beperkte zin volkomen te
veranderen, maar ook de schoolorganisatie om
te bouwen; in plaats van scholen stichten zij
kindergemeenschappen. De bezadigden en behoudzuchtigen schrikken van deze grondige wijzigingen, houden hun hart vast bij al dit jeugdig
en onbezonnen gedoe, en spreken dan ook liever
van „verfrissing". Maar bijna niemand zal zich
met minder dan dit laatste tevreden stellen, en
zo „vernieuwt" ook hij nog, op zijn manier.
Ongetwijfeld is er dus veel variatie, ook tussen
de verschillende delen van onze onderwijsorganisatie. In het kleuteronderwijs en het B.L.O.
(Buitengewoon Lager Onderwijs) is men zeker
het verst gevorderd, maar het zou onjuist zijn
de wil tot vernieuwing in het L.O. (Lager Onderwijs) te onderschatten: het succes der z.g. „vernieuwingscursussen", althans wat de deelname
betreft, is een gunstig teken en een duidelijk bewijs. Ook het ULO, dat altijd zo star was, begint
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zich te roeren; men kan zelfs al van successen
spreken, al zijn ze nog klein. Het minst bevredigend is de toestand bij het V.H.M.O. Behoudens enkele schaarse individuele pogingen en
enkele organisatorische omzettingen als op de
Montessori-lycea en Dalton-H.B.S.en, kan men
nog weinig van vernieuwingswil bespeuren.
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DOOR Dr JOS. J. GIELEN
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En buiten het onderwijs? De Maatschappij van
Nijverheid stelde een commissie in onder de
deskundige leiding van de oud-Inspecteur van het
V.H.M.O., Dr S. Elzinga; een uitstekend tweedelig rapport was de vrucht van haar arbeid. In
industriële kringen klinkt de roep om meer aanpassing aan gewijzigde omstandigheden en een
stem als van Mr Koning, directeur van Van
Doorne's Fabrieken in het Welvaartsplan II
van Noord-Brabant, is symptomatisch voor wat
er in deze kringen leeft.
Is dus de noodzaak duidelijk geworden uit de vrij
algemene wens naar vernieuwing, welke wens
stellig uit een ten dele onbevredigende practijk
is ontstaan, er zijn nog bijzondere oorzaken die
deze noodzaak zwaar beklemtonen. On^e tijd
leeft sneller en brengt de mensen veel dichter
bij elkaar. Desondanks is de gemeenschapsidee
en het gemeenschapsgevoel ontstellend verzwakt.
Het is deze snelheid van leven en deze samendrlnging van mensen, die de betekenis van „de
tgd" aanzienlijk hebben verminderd. Vroeger was
het verschil tussen de ene eeuw en de andere
minder groot, dan nu het verschil tussen twee
generaties. Kon vroeger de school zich veilig,
althans zonder grote schade, instellen op het verleden, leerde en vormde zij meestal zoals de
ouders en grootouders waren geleerd en gevormd,
thans is er de oneindig-moeilijke taak onze leerlingen te vormen zoals onze kleinkinderen moeten zijn. Meer dan ooit moeten wij vooruitzien,
tenminste één geslacht, en dat verzwaart de
taak aanmerkelijk.
Eén der ontstellendste degeneratieverschijnselen
van onze tijd is de achteruitgang van gezlns- en
familieleven. Voeg daarbij het verloren gaan van
saambindende en opvoedende tradities, en men
ziet onmiddellijk in hoezeer de taak der school,
maatschappelijk hulpinstituut voor gezin en Kerk,
is verzwaard- De oude school kan deze taakverzwaring stellig niet verwerken zonder een
grondige hervorming.
Nog andere redenen leiden tot taakverzwaring
voor de school. Eist de opdringende massificatie
der menigten als tegenwicht een versterkte
persoonlijkheidsvorming, daar staat tegenover
dat het kindermateriaal dat uit deze krachtige
persoonlijkheden moeten worden gevormd, in
kwaliteit achteruit gaat. Het verschijnsel Is overal geconstateerd en al moeten wij de „meting"
van de geest altijd met een zekere scepsis be- .
zien, het is toch wel onloochenbaar dat de de
intelligentie van de mensheid daalt. Ik kan dat
hier niet breed gaan toelichten. Ik wijs ter verduidelijking van het gestelde op het bekende
geval van de familie Martin Kalikak, waarvan
men kon nagaan dat de drie voorgaande geslachten alle normaal en gezond waren. De afstammelingen tot een getal van meer dan
honderd waren eveneens normaal. Maar toen
uit een onwettige verbintenis met een zwakzinnig meisje een nageslacht werd geteeld, bleek

dit bijna geheel abnormaal te zijn. En juist deze
huwelijken van abnormalen zijn het vruchtbaarst.
Want andere onderzoekingen wezen op een merkwaardig gebrek aan nakomelingschap bij hoogbegaafden. Van 1030 eminente Britten bleven
277 ongehuwd, en van de 753 die wel gehuwd
waren, was het huwelijk in 205 gevallen kinderloos. Geheel afgescheiden van de verklaring van
dit verschijnsel, eveneens de middelen tot herstel
terzijde latend, moet men toch constateren dat
na enige generaties de achteruitgang der intelligentie voelbaar moet zijn: de school zal moeten
trachten haar bijdrage te leveren voor het noodzakelijke redres.
Kort gezegd staat de moderne school dus voor
deze taak: met slechter materiaal zal méér bereikt moeten worden. Het kan ons bij deze stand
van zaken eigenlijk onverschillig laten of men
hier de kwaal met onderwijsvernieuwing, dan
wel met -verfrissing te lijf za^gaan; vast staat
in leder geval dat er een hervorming zal moeten komen van zodanige aard dat de moderne
school haar verzwaarde taak zal aan kunnen.
Slaagt zij daarin niet, dan ziet het er met de
toekomst donker uit. Dan zullen wij inderdaad
feomen tot een „impasse van den geest", die
een hoogleraar in een merkwaardige publicatie
kort geleden reeds als een dreigend schrikbeeld
zag naderen (Prof Mr Dr G. Feber). Wie derhalve over onderwijsvernieuwing spreekt dient
hoogst-ernstig genomen te worden, mits
uit wat hij zegt blijkt, dat hij bezield is van
het levendig verlangen een bijdrage te leveren
tot oplossing van dit brandend probleem.
Ik wil echter direct een misverstand voorkomen:
met hart en ziel hervorming nastreven, wil niet
zeggen het oude volkomen loslaten. Het wil
alleen zeggen: vrij en onbevangen staan tegenover de huidige school, fris en open voor de
noden van het ogenblik en van de toekomst,
bereid het nieuwe te aanvaarden, evenzeer geneigd het oude te behouden, met als enige
maatstaf: wat vraagt het huidige geslacht van
kinderen, met het oog op zijn toekomstige taak
in een volkomen andere maatschappij, van hen
aan wie zijn vorming is toevertrouwd. Om één
eigenschap te noemen die „oud" is, maar een
levende kracht moet blijven of weer worden,
méér dan in het naaste verleden het geval was:
de liefde tot het vaderland, het besef van zijn
plichten als burger van de Nederlandse staat,
de betekenis van het Oranjehuis, kortom, alles
wat wij kunnen samenvatten onder het ideaal
van „de goede Nederlander", moet niet alleen
niet bewaard maar versterkt worden.
Ik zweeg nog over de organisatorische noodzakelijkheid van vernieuwing. Ons onderwijs
zucht onder lasten die het vanaf den beginne
te dragen heeft gekregen, maar die door de
veranderde sociale omstandigheden en de aanzienlijke vermeerdering van het aantal leerlingen, ondraaglijk zijn geworden. Weliswaar
zijn weinigen zich dit bewust, althans zij geven
er geen blijken van, maar daardoor worden de
feiten niet veranderd. Ik denk hier n.1. aan de
aansluitingskwestie, aan het zittenblijven, aan
de opleiding, vooral die van de leraren, — aan
het intellectualisme, dat de opvoeding zo zwaar
belemmert. Ook in deze belastingen op ons onderwijs, ligt een noodzaak voor vernieuwing.
Vóór de oorlog zijn verschillende rapporten over
de aansluiting verschenen, echter zonder enig
ander resultaat, dan enkele lapmiddelen. De
ingrijpendste verandering is die van het Kon.
(Vervolg op pag. S.

ARTIKEL ZONDER NAAM
Voor mensen, die een hoog
geplaatste positie innemen
of een eervolle functie vervullen en gewoonlijk over *neer
dan ruime bestaansmiddelen beschikken, is het vrij gemakkelijk
om in werkelijkheid goed te
zijn of goed te schijnen.
Schijn en werkelijkheid dekken
elkaar lang niet altijd. De goedheid, die soms ten toon gespreid
wordt, heeft vaak met deugd
niets en met karakter heel weinig te maken. Daarvoor is zij in
vele gevallen te weinig belangeloos en niet geïnspireerd door
ideeële noch religieuze beweegredenen. Staat men hoog op de
maatschappelijke
ladder,
dan
ontkomt men niet altijd aan de
verleiding om met een zekere
welwillende goedheid op anderen neer te zien; terwijl mensen
met weinig besef van menselijke
persoonlijkheid en waardigheid
op hun beurt maar al te vleiend
opzien naar personen, die boven
hen gesteld zijn. Ongetwijfeld is
men aan de overheid liefde,
eerbied en gehoorzaamheid verschuldigd, omdat alle gezag van
God komt. De overheid moet
hier minder om vragen, maar
door haar houding en beleid, er
als het ware toe dwingen. Zo
ook moet de verhouding tussen
de mensen geregeld worden
door onderlinge liefde en eerbied, omdat zij allen kinderen
Gods zijn.
Waarachtige goedheid wortelt
in God en is buiten Hem niet
denkbaar.
De goedheid van
mens tot mens, het bewust
Christelijke goed willen zijn voor
elkaar, kan oorzaak zijn van
veel vreugde, troost en bemoediging in de onderlinge samenleving. Dit houdt ons o.a. de Bond
zonder Naam voortdurend voor
ogen, die ons aller egoïsme bestrijdt; een ondeugd, die het persoonlijke belang steeds stelt
boven dat van onze medemensen, boven dat van de gemeenschap.
Hoe komt het, dat na het grote
leed van de oorlog, als een familie gedragen, en na het feest van
de bevrijding, als een gezin gevierd, zoveel mensen klagen over
tegenslag en tegenwerking, over
teleurstelling
en
verbittering?
Het heeft geen zin om dit te ontkennen of te verbergen. We
struikelen immers over teleurgestelden en verbitterden en
niemand zal zich wijs maken, dat
dit altijd of meestal ten onrechte
is. Wij doen dit niet af door er
op te wijzen, dat we gejaagd
werden door de wind en opgejaagd door de storm van vernieling. Al spoelde de branding
van een voortdurende onrust
over ons heen, we werden toch
niet allen in het vaarwater van
onevenwichtigheid mee gezogen.
Zeker, we hebben mensen leren
kennen, die vervielen tot een
caricatuur van de mens of tot
een geestelijke ruïne. Volkomen

stuurlozen kapseisden tijdens de
bezetting of na de bevrijding. Zij
schreven zichzelf af en keerden
de rug toe aan de geschonden
aarde en de gewonde gemeen-
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Hij is en blijft de Oneindige
Goedheid..
Natuurlijk kan geen mens zich
op God beroepen om het leed,
dat hij anderen aandoet. De we-
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HET IS NIET GENOEG OM IN HET LEVEN
TE LUISTEREN NAAR GODS WOORD; WE
MOETEN DIT WOORD VERVULLEN TOT
DE LAATSTE LEVENSDAG.

.J
schap. Een zee van leed stortte
zich door hun gedragingen over
hun medemensen uit. Maar welke lessen heeft de mensheid uit
deze rampzalige fase getrokken?
De harde levenswerkelijkheid is
inderdaad werkelijk en hard genoeg zonder elkaar nog eens
liefdeloos te bejegenen en tegen
te werken. Dit is niet alleen
klein- maar vooral laag-menselijk. Het is de laag-menselijke
opstand tegen het goede. Het is
de opmars van haat en nijd, jaloersheid en afgunst, twist en
tweedracht, vaak gecamoufleerd
onder schijn-schone motieven.
Wij hebben met teleurgestelden
en verbitterden gesproken, wier
leven heus niet als een mislukking beschouwd hoeft te worden.
Waarom worden zo vaak edele
bedoelingen miskend en edele
mensen met de ellebogen weg
gewerkt? Waarom worden ijver
en plichtsbetrachting soms miskend? Het is niet goed om aan
teleurstelling en verbittering toe
te geven! God oordeelt anders
dan de mensen en daarom is het
goed het woord voor ogen te
houden: veritas liberavit vos —
de waarheid zal u bevrijden.
Hoeveel zwaar beproefden staan
vandaag met bloedende herinneringen in het leven, die niet kunnen wijken, omdat zij deel van
het leven geworden zijn, zoals de
waarheid deel en grondslag van
het leven moet zijn, omdat God,
de oneindige waarheid, er .boven
staat.
Diepe wijsheid ligt ten grondslag
aan een woord van de nationaal
en internationaal bekende Dr.
Poels, jarenlang geleden gesproken tot een pas benoemde burgemeester: ,,God dienen is levensgevaarlijk!"
Zou het geen absurde uitspraak
zijn geweest als het geen bewijs
was van een groot en levendig
geloof, dat gelukkig nog in vele
harten brandend maar in té veel
harten geblust is?
God dienen is levensgevaarlijk!
De Christelijke geschiedenis bewijst het de eeuwen door. Zal
niet hij, die het leven verliest,
het leven winnen?
Tegenslagen en teleurstellingen
moeten tot verbittering voeren
zonder geloof. Het is mogelijk,
dat men zijn vertrouwen in sommige mensen verliest, maar het
vertrouwen in God mag nooit
prijs gegeven worden.

reld spreekt zo gemakkelijk van
mislukkelingen,
verwachtinglozen, uitgestotenen en onaanzienlijken, maar we zullen moeten
wachten tot aan de overzijde van
het graf om te zien of iemands
leven mislukt of geslaagd is.
Door de liefdeloosheid, de hard- ,
vochtigheid en de oneerlijkheid
onder de mensen, wordt er onnoemlijk veel geleden. Harten
zonder liefde en goedheid spelen
hun sinister spel in de gemeenschap op elk vlak, dat zij betreden kunnen; in elk sociaal en
cultureel verband, dat zij kunnen
benaderen en doordringen Zij
intrigeren in alle kringen en speculeren slechts op persoonlijke
belangen en voordelen.
Het zijn mensen met bevroren
harten, waarin geen goedheid
meer gedijen kan.
Gelukkig staan daar tegenovermensen met bloeiende harten van
goedheid. Uit hun woorden en
daden straalt 'de goedheid u
tegen. Zij helpen en dienen vaak
onder zware omstandigheden,
maar behouden de glimlach om
de lippen en de gloed in de ogen,
omdat Gods liefde in hen is. Hun

drijfveren ankeren niet in de
wereld noch in zichzelf. Hun
hulpvaardigheid en dienstbetoon
is spontaan en vanzelfsprekend
als vrucht van de Christelijke
natuur, d.w.z. van het Christelijke
dat deel werd van hun natuur,
er vorm en gestalte in kreeg.
Ondanks hoge posten, die zij
soms bekleden, weten zij met een
fijne bescheidenheid op te treden
en zijn zo fijngevoelig in het respecteren van
hun medemens,
dat men zich dit niet kan indenken buiten deugd en karakter.
Heeft het leven zijn Golgotha-,
het heeft ook zijn Thabor-momenten, waarbij de mens verzuchten
kan: „Heer, het is ons goed hier
te zijn." ,,De geest en de ziel
kunnen wij niet zuiver houden"
dan door de vrijwillig aanvaarde
loutering op ons levens-Golgotha
om daarna te delen in de Thaborglans van goedheid en schoonheid.
Mensen, die de goedheid uit hun
leven verbannen, kunnen onmogelijk geest en ziel zuiver houden. En daar slechts de zuiveren
God zullen zien, is hun oordeel
hierboven reeds bekend.
Het is niet genoeg om in het
leven te luisteren naar Gods
Woord; we moeten dit Woord
vervullen tot de laatste levensdag. Daarom moeten wij ook niet
beschaamd zijn om werkelijk
goed te zijn voot elkander.
Ziet in dit artikel geen vrome
woorden van iemand, die misschien vaak te kort schoot en die,
evenals gij, zal trachten niet beschaamd te worden in de ogen
van Onze Vader in de hemel.
„JAN PATRIOT"
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Hoeder va» het jaar.

B

Het beste wat onze beschaving nog blijkt te kunnen presenteren,
is een uitgelezen spijskaart van records en persoonlijke onderscheidingen. Op een fiets o[ in de ring, op een paal of onder
het zand, 't doet er niet toe, als je maar uitblinkt; de jury beslist
en de pers zorgt voor de opmaak. De mooiste of de lelijkste,
de langste of de kortste, de dikste of de dunste, de oudste of . .
nee de jongste is 't maar zo kort, daar zit geen muziek in. Maar
wie zijn aanspraken voor de jury waar kan maken, is van succes verzekerd.
We zullen intussen voorzichtig zijn en de spot met deze zaken
niet drijven, want we zijn op het terrein van de religie van de
20e eeuw. Kijkt U maar naar de gezichten als ze de moderne
tempel betreden: wat een devotie; en welk een passie op die
gezichten als de dienst beëindigd is. Ja. ja, we leven in een grote
tijd.
Groof, omdat men het spel ernstig wil nemen, dood ernstig.
Maar hier hebben we dan een ernstige zaak, die in het veld van
de nieuwe religie getrokken is: de moeder van het jaar
Wie het van 't jaar is? De filmster Joan Crawford. Mama,
eerst getrouwd, toen gescheiden, toen getrouwd, daarna gescheiden. Joan, de dochter, eerst getrouwd, toen gescheiden, vervolgens getrouwd, daarna gescheiden, dan weer getrouwd en
ten slotte gescheiden. Blijft over met drie aangenomen, let wel:
aangenomen kinderen. Zorgt daar zo goed voor, dat niemand minder dan zij dit jaar het prototype en het exempel aller
moeders zal zijn, volgens de jury.
Welk een ironie als het spel was.
Welk een tragedie nu het ernstig bedoeld is.
Welk een hoon voor alh moeders.
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IETS OVER DE KAMPEN DER

POLITIEKE DELIN
♦ » ♦

Tegenwoordig is dit een onderwerp
dat nogal belangstelling heeft; de
dagbladen hebben er artikelen over
geschreven, die later nog al eens
onjuist bleken te zijn; nu zijn we al
gekomen tot een brochure met een uitgebreid voorwoord en als het zo doorgaat
krijgen we een stroom memoires van politieke delinquenten over hun kamptijd in de
sadistische Nederlandse kampen.
En deze schrijvers hebben het tij mee; de
verzetsman heeft nu wel afgedaan; velen
vinden dat prettig, want het geschrijf daarover bezorgde hun toch een onprettig gevoel
van eigen tekortkoming; nu kunnen die
zelfde lieden zich verlustigen in het afgeven
op het verzet, dat toch ook wel mee schuldig zal zijn aan deze wantoestanden en dan
vergeet het publiek het oude wel gauw
weer. Bovendien: we zijn erg voor „barmhartigheid" ook al was men voor de verzetsman minder barmhartig; we zijn in een
periode waarin wederzijds schuldbekennen
niet van de lucht is en daarbij kunnen velen
het prettige gevoel hebben daaraan gerust
te kunnen meedoen, want ze hebben daarbij
niets te verliezen en alles te winnen.
Dus heeft het een politiek delinquent Ds.
van der Vaart Smit goedgedacht nu een
brochure te schrijven over kamptoestanden.
De brochure wordt gelezen en bevat waarschijnlijk ook feiten die gebeurd zijn, naast
overigens tal van onjuistheden. En was deze
brochure nu niet anders dan een poging
daarop de vinger te leggen, dat er verkeerde dingen zijn gebeurd en was die geschreven door een ander, dan zou dit direct te
aanvaarden zijn. Maar hier is het iets heel
anders; het (overigens slecht verborgen)
doel van dit geschrijf is iets heel anders en
daarin schuilt het grote gevaar. De opzet
is „Duits" in de meest slechte zin van het
woord en even gevaarlijk als een artikel
van de duivelse, maar ongelooflijk handige
Goebbels. Ik wil dit met aanhalingen uit het
geschrift zelf duidelijk maken en daarna ook
iets vertellen over kamptoestanden, waarvan ik iets kan weten omdat ik gedurende
bijna een jaar belast ben geweest met de
bewaking van tussen de drie- en vierduizend
politieke delinquenten.
n\e inleiding van Prof. Russel is direct al
•i—'zwaar geladen met grote woorden;
kamppersoneel is vrijwel identiek met misdadigers; er wordt gesproken over verlies
van vertrouwen in regering, rechters, godsdienst; over een aanrollende wals die ons
allen zal verpletteren; over de slechte
naam van Nederland in het buitenland door
de bizondere rechtspleging (ik meende dat
die slechte naam op heel andere wijze is
ontstaan; maar daarover misschien later);
over de politieke delinquent als ,,de verdrukte mens" door kamppsychose bevangen
en de slaaf van allerlei onstantie's enz. En
dat alles als inleiding op deze brochure van
deze schrijver.
Daarna komt dan de eigenlijke scribent aan
het woord. Nu had deze Ds. van der Vaart
Smit zeker moeten zwijgen en niet zijn pen
gebruiken op dezelfde wijze als tijdens de
bezetting. Heeft hij geprotesteerd toen de
Duitsers ruim 200.000 Nederlanders met
behulp van de N.S.B, hebben omgebracht?
Heeft hij die nu de staf breekt over de Bizondere Rechtspleging ooit iets gezegd tegen
de Duitse buitengewoon bizondere rechtspleging? Weet hij niet dat in de Duitse

door A. W. Bijl
/■

Aansluitend op het artikel van Prof.
Pompe, inzake de brochure van de
politieke delinquent van der Vaart
Smit, over de politieke berechting,
volgen nu enkele artikelen, waarin
de inhoud van deze brochure door
de heer Bijl op zijn betrouwbaarheid
wordt getoetst.
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gevangenissen de N.S.B.-ers de ergste beulen waren? Heeft hij niet gezien het wegslepen van de Joden, de razzia's, alles met
medewerking van de N.S.B.? Heeft hij niet
gehoord van „Silbertanne moorden", van
het optreden van de Landwacht en van de
eindeloze rij van hun misdaden? Heeft hij
niet gelezen na de bevrijding van de toestanden in de Duitse moordkampen, met
duivelse opzet daarvoor ingericht om het
systeem waarvan de N.S.B, aanhanger was,
op de tegenstanders toe te passen „tot de
dood erop volgde"? Hoe durft hij dan
schrijven over de N.S.B, als slachtoffer van
een Duitse opzet om haar met de schuld
van de fouten te belasten, terwijl ze dit
alles niet heeft gewild? Dus logen Mussert,
van Genechten, Geelkerken, Feldmeier et
tutti quanti in al hun redevoeringen, die ik
de heer van der Vaart Smit nog eens aanbeveel als lectuur die hem misschien de ogen
kan openen voor de houding van het Nederlandse volk tegen de N.S.B. Het is als
tijdens de bezetting, ook al liggen de bewijzen voor het grijpen: „Es ist nicht wahr".
Zelfs nu nog wordt een parallel getrokken
tussen de Duitse moordkampen en de Nederlandse gedetineerdenkampen en dan
waren de Duitse alleen maar „ruw en radicaal", de Nederlandse daarentegen sadistisch (Pag. 35). En dan dit schoons op
pag. 32. „En dan de oorlog was voorbij
(toen scheen alles te mogen, B). Het gebeurde nu in niet-oorlogstijd." De oorlog is
voor de Duitsers een verontschuldiging, de
uitbarsting van het Nederlandse volk na
vijfjarige terreur, nu gericht tegen de medehelpers aan die terreur is geen reden om een
woord van verontschuldiging te noemen.
En als klap op de vuurpijl het volgende op
pag. 37: „het merend^J van het om der
wille van de politiek thans vervolgde volksdeel is niet zo slecht als het volk ten gevolge
der listige Duitse politiek denken moet." Ziet
u het; het hele optreden tegen de N.S.B, is
politiek van de slechtste soort, want men
vervolgt om de wille van de politiek. Geen
woord van erkentenis van eigen fouten,
alleen een requisitoir tegen alle Nederlanders.
Al in 1940 bood de N.S.B, de klok uit
Lunteren aan aan de Duitse „Luftwaffe",
die Rotterdam pas had bewerkt. En dan
denken de Nederlanders dat die mensen
slecht waren! En ieder betaalde trouw aan
een beweging, die steeds verklaarde trouw
aan de „Führer" te zijn en om de partij in
staat te stellen zijn gewapende en geüniformeerde bruten op het Nederlandse volk los
te laten. Het merendeel hield zich achteraf
bij het vuile werk en liet dat anderen opknappen. Maar slecht waren ze niet!
't Is allemaal het werk van de Duitsers.
Kunt u het volgen?
„De N.S.B, werd aan het einde van de
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oorlog meer gehaat dan de Duitsers zelven"
(pag. 37). En daar kon nu dit merendeel,
dat niet slecht was, niets aan doen. En als
we nu de N.S.B, straffen dienen we het
Duitse oorlogsdoel.
Ik heb in Duitsland tijdens de oorlog wel
„Das Reich" gelezen en Goebbels heeft in
zijn artikelen veel gepresteerd, maar hier is
hij maar een kwajongen bij. Nederlanders,
alle redevoeringen van de partij kopstukken
die u hoorde, alle razzia's, arrestatie's diefstallen, moorden waartoe door bekende
scribenten werd aangehitst en die door
anderen uit de partij mee werden uitgevoerd,
dit alles: „Es ist nicht wahr", de meesten
die dit met geld of hun pen of hun partijlidmaatschap dekten waren niet slecht!
Overigens schijnt landverraad een volkomen' onschuldige bezigheid te zijn.
Dan komt het begrip rechtsstaat erbij, de
democratie en het Christendom om aan te
tonen hoe slecht eigenlijk de Nederlanders
de N.S.B.-ers hebben behandeld. Maar
waar bleef een protest van deze niet slechten, die zich nu op dit alles beroepen, toen
de rechtsstaat door hun vrienden willens en
wetens werd vernield, 'toen democratie een
reden was om in de gevangenis te geraken
en een eenvoudig Christelijk gebed op de
preekstoel voldoende was om de dominee
en de priester na verraad door een N.S.B.er-gemeentelid naar de S.D. bunkers te doen
verhuizen? Toen was er moed voor nodig
om daartegen te schrijven, nu niet. En
waarom zich nu beroepen op deze begrippen, die men heeft getracht uit te bannen
uit het Nederlandse volksleven?
Begrijpt dan werkelijk deze schrijver niet,
dat wat hij vele Nederlanders nu verwijt,
hun geleerd is door de Duitsers en hun
vrienden van de N.S.B. Dat hij moest begrijpen, dat als er van een wals sprake is
geweest, dit de wals is die hij zelf mee in
werking heeft gesteld? Maar geen woord,
dat aantoont dat er begrip is voor eigen
schuld hieraan, voor eigen fouten toen; alleen de anderen zijn slecht.
Wie durft argumenteren als hier gebeurt, heeft niets geleerd, kent geen
eigen schuld, beseft niets van het onnoemelijke leed, dat door de bezetting is gebracht
en van de verwoesting materieel, maar veel
erger geestelijk, die door het optreden van
de bezetter en zijn niet slechte satellieten is
gepresteerd. Die tracht alleen maar eigen
paadje schoon te vegen, de N.S.B, voor te
stellen als de eigenlijke slachtoffers van de
bezetting en moet als hij consequent is de
Stichting 1940—1945 opeisen voor zijn
partij.
Op pag. 38 wordt dan nog geschermd met
nihilisme en communisme, gevolg van de
gefundeerde verbittering in de kampen opgehoopt. Verreweg de meeste politieke
delinquenten zijn niet mishandeld, al zullen
nu velen schrikbarende verhalen doen (ik
kom daar later met bewijzen op terug);
maar allen zijn alleen maar verbitterd en
schijnbaar is het niet mogelijk dat sommigen
van hen iets zijn gaan begrijpen van de
verschrikkingen die ze het Nederlandse volk
hebben aangedaan. Dus nu eerst nihilist en
dan communist ondanks „Mussert of Moskou".
Maar daarvoor was geen kamp en geen
gefundeerde verbittering nodig. In Duits(Ver volg op pag. 8)

Een historisch verhaal over de
kraak op het bevolkingsregister van
Haarlemmermeer te Hoofddorp.
DOOR FREEK
T^\e K.P. Haarlemmermeer. Als we deze
■■—'ploeg kort en bondig zouden willen
kwalificeren, zouden we kunnen volstaan
met één woord: „af".
De leden waren volkomen op elkaar ingesteld. Bij een actie wist ieder wat hem te

ter moest verdwijnen, maar ook het archief
van het arbeidsbureau en wel in de komende
nacht.
Wat doe je als commandant, wanneer je
zo'n opdracht binnenkrijgt? Je gaat
eerst eens rustig zitten, steekt de brand in
een eigenteeltsjekkie en denkt na. Aan een
actie op zo'n korte termijn is heel wat verbonden en mislukken mag niet. Daarvoor
is het trouwens ook veel te belangrijk,
anders was er wel meer tijd van voorbereiding geweest.

He? raadhuis
te Hoofddorp

doen stond. Ze noemden elkaar „Boer". De
chef kon op zijn jongens vertrouwen en omgekeerd. Kortom, er was — om dat lelijke
geïmporteerde woord ook eens te gebruiken — „team spirit" van het hoogste karaat.
Een orde en zelfbeheersing. Eén van de
mannen zei eens: „We gaan voor de duvel
niet op zij, maar als we hem klein kunnen
krijgen zonder schieten, dan gebruiken we
geen geweld."
Er worden in deze tijd heus niet altijd leuke
dingen gezegd over „die illegalen", maar als
U nu, na vier jaren, in de Haarlemmermeer
komt en het gesprek met de burgerij pp de
jongens van de K.P. kunt brengen, dan
hoort U geen blaam. Want de mensen weten, dat er orde was, en dat de K.P.-ers geen
avonturiers en heethoofden waren, maar
jongens die alles trotseerden en die voor
het bereiken van hun grote doel, de bevrijding van hun Vaderland, hun leven riskeerden. Idealisten waren het en geen mensen
die hun zin wilden krijgen onder het dooddoende motto „Het doel heiligt de middelen."
En welk een enorme waarde er aan een
goede organisatie en de juiste africhting kan
worden gehecht zou ook deze middag van
de 4e Januari 1945 weer blijken. Want om
vier uur kwam er een opdracht voor actie.
Er moest een dubbele kraak op touw worden gezet. Niet alleen het bevolkingsregis-

Henk denkt na. Het arbeidsbureau en het
bevolkingsregister. Het moeten twee vliegen
in één klap worden, en liefst een gemakkelijke klap, want voor twee kraken is zelfs
een lange winternacht aan de korte kant.
Dan klaart zijn gezicht op, hij weet een op-

H O E DE K P.
HET DEED (1)

lossing.
Op het Arbeidsbureau zit een ambtenaar,
die tevens L.O.-er is, die moet helpen en
zeggen waar de sleutels 's nachts worden
geborgen. Natuurlijk wil hij helpen, dus deze
zaak kan verder worden afgewerkt.
De tweede moeilijkheid is het raadhuis. Dit
wordt ingewikkelder, want het wordt bewaakt door twee mannen, die weliswaar
ongewapend zijn, maar de deur niet openen.
Wil je er persé in, dan moet je het wachtwoord weten. Dit moeten ze je op-het politiebureau, tegenover het Raadhuis, gaan
vertellen, vanwaar men de wacht opbelt en
eerst dan kan het feest beginnen. Maar dat
wachtwoord, hoe komen we er achter?
Doch ook hiervoor is een oplossing. Ergens
op Hoofddorp woont een mijnheer. Laten
we hem maar mijnheer Jansen noemen.
Mijnheer Jansen is een kennis, van de lui,
die het raadhuis bewaken. Die moet kunnen
helpen.
Henk en Joop stappen naar mijnheer Jansen
en vragen of hij een oplossing weet. Samen
overleggen ze en mijnheer Jansen belooft
dat hij vanavond naar de wacht zal gaan
om met deze mannen gezellig een kaartje te
leggen, en een praatje te maken. Als hij dat
een beetje handig inkleedt moet het al heel
gek gaan, wanneer hij niet met het wachtwoord thuiskomt. Tot zover loopt alles vlot.
Maar 's avonds om elf uur komt de eerste
tegenvaller. Twaalf man zullen aan de actie
deelnemen. Een drietal van hen is onderweg en loopt een Duitse patrouille in de
armen. Het wordt knokken en, hoewel de

.. hoewel de jongens zich door over de Ringvaart te zwemmen in veilighe.d kunnen brengen.

jongens zich, door over de Ringvaart te
zwemmen, in veiligheid kunnen brengen,
betekent het toch, dat Henk vanavond op
drie man minder kan rekenen. Wat nu? De
actie aflasten? De koerier, die de jobstijding brengt vindt dit de beste oplossing.
: Henk overlegt met zijn jongens. Ophouden?
Niets daarvan, de kraak moet doorgaan.
En de kraak ging door!
De wijzers van de klok lopen al naar drie
•«ir, als Henk en Toon door de donkere
nacht naar het huis van mijnheer Jansen
stappen. Hij is nog niet naar bed en wacht
ze in de keuken. "
„En, weet je het wachtwoord?" vraagt Henk.
„Nou en of," is het glundere antwoord van
Jansen. „Ik heb het los kunnen krijgen
„Maastricht" is het!"
Henk vertelt van zijn pech, drie jongens
kunnen niet mee, en plots schiet hem te binnen, dat Jansen lid is van de B.S.
„Kun jij niet meegaan?"
„Oké."
Hij loopt mee terug naar de Garage op het
Marktplein, waar het plan uitvoerig wordt
uitgeknobbeld en de taken worden verdeeld.
Dan vangt het spel aan.
Het eerste programmapunt is het arbeidsbureau, een grote, witte villa aan de Kruisweg. De jongens werken prima. Vier man
nemen er aan deel, de anderen staan op de
uitkijk óf blijven achter in de garage. Je
hoort in deze tijd veel van operatie's, die
volgens de plannen verlopen, maar als ze zo
succesvol waren als deze kraak, dan had
Moffrika de oorlog glansrijk gewonnen.
Met een paar bandenlichters wordt het zijraam geopend. Twee jongens springen naar
binnen en juist als de bakfiets onder het
raam wordt gereden begint er een hond te
blaffen. Eerst een paar maalj en dan is het
een aanhoudend gejammer. Onraad? Nee,
het blijft stil. Een paar verwensingen worden Bello naar z'n kop geslingerd en de
werkzaamheden vangen aan. Eerst een drietal schrijfmachines voor het Hoofdkwartier
en de Ondergrondse Pers. Ze worden door
het raam aangegeven en op de bakfiets geladen. Dan zoekt Henk de door de L.O.man opgegeven plaats. Hij vindt de sleutels
en opent de kasten. Keurig staan daar de
laden met kaarten, netjes op alfabeth. ledere
kaart is een,klein radertje, dat Herr Hitler's
Kriegsmaschine aan het draaien moet houden. Veel tijd voor bespiegelingen is er
echter niet, -fluks worden de kaarten uit de
kasten gelicht en gaan ze de schrijfmachine
achterna. Als het karwei is afgelopen, is de
bakfiets vol. Voldaan gaat de club weer
naar huis, terwijl twee man de buit bergen
in een schuurtje achter een kruidenierswinkel.
Als: ze de garage binnengaan is het laatste
dat ze horen het gejammer van Bello, die
nog niet is bedaard.
Midden in Hoofddorp is een brug. Deze
brug loopt over de Hoofdvaart. Aan beide
zijden van de vaart is d? Hoofdweg en
zuidelijk van de brug staat de Gereformeerde Kerk met daarnaast het Politiebureau.
Westelijk is het Raadhuis, dus tegenover de
kerk en de politie. Op dit punt speelt zich de
volgende acte van het blijspel af.
Terwijl twee mannen de bakfiets ledigen,
verzamelen de andere zeven zich in de
schaduw van de kerk. De laatste instructies
worden gegeven. Vier man houden zich bij
de kerk schuil en Henk gaat met Arie en
Jaap naar het Politiebureau. Aldus geschiedt.

De Stichting leeft. Zij is nog steeds vol
actie. De Mei-inzameling heeft het opnieuw bewezen. Een getuigenis van de uitstekende samenwerking tussen functionarissen en medewerkers. En het werk is gelukkig nog geen passie voor een abstracte
zaak geworden. Nog
steeds staan de vrouwen en kinderen van
onze vrienden in het
middelpunt. Het denken aan hen is de inspiratie voor de activiteit der besturen.
En om maar een sprekend voorbeeld te
noemen: De zomerkampen tonen ieder . ■
jaar weer, dat het hart er bij is, dat de
Stichting nog steeds, verre van een ambtenarij te worden, het karakter van een grote
familie heeft.
Uit nog een ander feit blijkt, dat de Stichting springlevend is. Er zijn meningsverschillen. En soms gaat het er heet toe.
Een vreemd bewijs misschien, maar in deze
tijdelijke bedeling toch zeer reëel. Waar gehakt wordt en alleen daar, vallen spaanders.
Maar daar vallen ze dan ook; daar worden
de lijnen uitgestippeld dank zij de botsing
van overtuigingen; nu eens over een individueel geval, dan weer over een algemene
lijn van beleid.
Men moet ook voor onze Stichting goed in
het oog blijven houden, dat zolang zij
bouwt, conflicten haar op haar weg zullen
vergezellen. Men moet daarvan niet schrikken en zelfs niet terugschrikken. Maar
anderzijds moet niemand ten koste van alles
zijn zin willen doordrijven; ieder moet bij
de verdediging van zijn standpunt oog hebben voor het feit, dat anderen in de Stichting, met name zij, die op andere posten
staan, ook andere aspecten beter kunnen
belichten, beter kunnen betrekken in hun
standpunt. Het luisteren naar elkaar moet
voorafgaan aan de oplossing, die tenslotte
gezamenlijk en met respect voor ieders
verantwoordelijkheid genomen wordt. Dat
geldt in de verhouding van medewerkers en
besturen, van de hogere en lagere besturen
en van de besturen en de directies en
overige functionarissen.
Ik heb het gevoel, dat de allesbeheersende
tegenstelling in de Stichting die is en zal
blijven, welke als vanzelfsprekend ontstaat
tussen hen, die in hoofdzaak met de individuele gevallen in aanraking komen (de
plaatselijke besturen en medewerkers, de
sociale werkers) en hen, die in hoofdzaak
met de algemene lijnen van beleid, met de
verdelende gerechtigheid van doen hebben
(de hogere besturen en functionarissen).
Beide groepen hebben hun sterke en hun
zwakke zijde. De eerste groep loopt het gevaar, dat het hart teveel meespreekt, de
tweede, dat het te weinig meespreekt; de
eerste dreigt te persoonlijk en de tweede te
zakelijk ingesteld te zijn. De eerste groep
verliest te snel uit het oog, dat iedere beslissing plaatselijk, die daar zelfs redelijk
zal schijnen, landelijk consequenties kan
hebben, die zeer onredelijk zijn of verre
boven de mogelijkheden van de Stichting
uitgaan. Maar zij, die het algemeen beleid
bepalen, lopen gevaar, algemene beslissingen te nemen, die hier en daar plaatselijk
zeer onrechtvaardig kunnen zijn.
Wie in deze doolhof met botsende meningen
de weg wil blijven vinden, moet er aan vasthouden, dat die meningen moeten blijven
botsen. Hij mag niet van onwil bij de ouderen uitgaan en zich mokkend terugtrekken.

Hij moet steeds weer zijn argumenten in het
geding brengen, daarbij beseffend, dat door
onbekendheid daarmede een verkeerde beslissing genomen kan worden door anderen
en tevens indachtig het feit, dat die anderen een inzicht in de
zaak hebben, dat hij
nog niet heeft en door
zijn bizondere plaats
in de Stichting ook
nooit ten volle in
rekening zal kunnen
brengen.
Om iets concreter te
zijn: zij, die een meer
leidende functie hebben, dienen voortdurend ruimte te scheppen
voor het individuele
geval, dat niet in hun algemene maatregelen
past.
Anderzijds moeten zij, die met de individuele gevallen in contact zijn, zich realiseren, dat hun opvatting daarvan erg subjectief, erg persoonlijk zal zijn, en vervolgens,
dat zij bezig zijn met een ontzaggelijk moeilijke materie. De Stichting is een ontzaggelijk experiment. Het experiment van sociale
verzorging met in hoofdzaak ondeskundige
mensen, die als tegenwicht daarvan een
warm hart en een grote offerbereidheid
hebben. Wie daarvoor ook bij zichzelf oog
wil hebben, zal de kritiek op zijn werk
dankbaar aanvaarden.
Het experiment is tot nu toe geslaagd, maar
het is met vallen en opstaan en dank zij
een enorme krachtsinspanning geweest.
En die krachtsinspanning betrof in hoofdzaak het brengen van orde en regelmaat in
het Stichtingswerk, zonder dat daarbij het
persoonlijk karakter van de verzorging verloren ging of dat het medewerkers-apparaat er de brui aan gaf.
Die inspanning zal op het programma blijven staan. Voorwaarde voor het succes
ervan is en blijft de openheid in de discussie tussen hen, die door de aard van hun
werk van mening verschillen. En de basis
daarvoor is het vertrouwen over en weer.
H. v. R.

DEFILE „DODENCEL 601"
De stille gang voorbij de ..Dodencel
601" in het ..Oranje Hotel" te Scheveningen. zal dit jaar plaats hebben
op Zaterdag 17 September a.s. aanvang 10 uur. Om half elf zal Ds G.
Bos het openingswoord spreken, zodat
op dat uur de poort wordt gesloten en
geen toegang meer wordt verleend.
Oud politieke gevangenen, verwanten
en belangstellenden die deze plechtig*
heid wensen bij te wonen, kunnen vóór
1 September a.s. hiervoor kaarten aan*
vragen bij het Secretariaat der Stichting ..Oranje Hotel": Borneostraat
12 B te 's-Gravenhage (telef. 555941).
Nadien worden geen aanvragen meer
in behandeling genomen.
De gebruikelijke ..Reünie"; nadien te
houden, uitsluitend toegangkelijk voor
contribuanten en begunstigers, vangt
aan om 2 uur in het Kurhaus te Scheveningen. waar ook het ..souvenir" beschikbaar gesteld zal worden.
Zij. die om welke reden ook. vóór of op
12 September a.s. geen uitnodiging
mochten hebben ontvangen, worden
verzocht hiervan terstond kennis te
geven aan het Secretariaat der Stichting.
De ..Reünie" zal, worden besloten met
een vergadering van de ..Stichting
Oranje Hotel".

EUROPA NA DE FRANSE EN

door
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NOREL

NA DE DUITSE TIJD
Maatregelen tegen Rusland.

Zeer opmerkelijk is hoe Rusland na de
Napoleontische oorlogen in het Westen,
met dezelfde ogen werd bezien als aan het
einde van en na de tweede Wereldoorlog.
Tevoren was het een bijna onbekend en

J-

rijk waren toegewezen. Hij oefende ook
sterke druk op Pruisen om stevig vast te
houden aan zijn Poolse aanspraken.
In Engeland had Metternich een kwade
pers. Een staatsman van het ouderwetse slag

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH . . .

V

In de bezettingstijd hebben wij geleerd welk een rijke bron van kennis en lering de
geschiedbeschrijving ons biedt. Wellicht heeft zij ons in deze na-oorlogse jaren nog
meer te leren. Wij publiceren daarom een artikelenreeks van de hand van K. Norel.
waarin hij een parallel trekt tussen de Europese geschiedenis in de jaren van de
Franse overheersing en de Duitse overweldiging.
Napoleon en Hitler. ze tonen veel gelijke eigenschappen. Ze gingen aan dezelfde fouten te gronde. Rusland speelde een rol, die in beide tijdperken veel gelijkenis vertoont.
Engeland werd het bolwerk, waarop beiden strandden.
Doch er is meer. Na de nederlaag van Keizer en Führer is het Rusland dat poogt de macht
in Europa aan zich te trekken. Na de Franse overheersing sluiten overwonnenen en overwinnaars zich aaneen om het gevaar te keren. En ook thans, al is het laat, komt het tot een
aaneensluiting van West-Europa tegen het Russische gevaar.
Talleyrand, de weerzinwekkende Franse diplomaat, speelt het klaar om het verslagen
Frankrijk weer een leidende rol te doen spelen. En nu .... ? Een Duitse Talleyrand zien
we nog niet, maar Rusland en Amerika lonken om het hardst om Duitsland op hun
hand te krijgen. Het krijgt meer dan het verdient.
L'histoire se repète!

geheimzinnig land geweest, welks militaire
kracht niet hoog werd aangeslagen. De vrijwel ongestoorde opmars van Napoleon naar
Moskou klopte volkomen met de verwachtingen. Des te verbaasder stond de wereld,
toen Rusland het Franse leger klopte en
daarna onweerstaanbaar oprukte naar het
Westen. Rusland presteerde waarlijk meer
dan Engeland! Op het werk van Wellington
in Spanje werd nauwelijks acht geslagen.
De zeeslagen bij Aboekir en kaap la Hoque
waren vergeten. Wat hadden die ook betekend voor de bevrijding van de overweldigde landen? Niets, meende men. Tsaar
Alexander met zijn geweldig leger zou de
volkeren van Europa bevrijden uit de macht
van de overweldiger.
En welk een vooruitstrevend, welk een verlicht vorst was deze tsaar! Hij was de liberale beginselen toegedaan. Hij sprak in
verheven en bewogen woorden over de bevrijding der geknechte volkeren. Hij beschouwde zijn opmars naar het Westen als
het volbrengen van een Christelijke roeping.
Tsaar Alexander scheen even altruïstisch en
zelfopofferend als de Russen in 1945, die
Europa wilden zegenen met hun vrijheid en
volksdemocratie.
Welomlijndc plannen had Alexander ten
opzichte van Polen. Dat arme land had in
de laatste halve eeuw drie delingen ondergaan. Tenslotte was het zowat opgedeeld
tussen Rusland, Oostenrijk en Pruisen. Aan
deze martelingen moest voor het Poolse volk
een eind komen. Eén en onafhankelijk moest
het zijn. De liberalen in Engeland en ook
in andere West-Europese landen juichten
de plannen van de tsaar met Polen hartelijk
toe.
Metternich, de Oostenrijker, was er tegen.
Hij wilde geen brokje prijs geven van de
Poolse gebieden, die indertijd aan Oosten-

was hij. Egoïstisch, alleen uit op de versterking van zijn eigen macht, ongenegen
om te luisteren naar de rechtmatige aanspraken van Polen. Neen, dan Alexander!
Als toen de publieke opinie in Engeland
haar zin gekregen had, was het Poolse
plan van tsaar Alexander met vlag en wimpel aangenomen. Maar het was de tijd van
de geheime diplomatie. Bovendien waren de
verbindingen uiterst langzaam. Een brief
van Weenen, waar het vredescongres gehouden werd, naar Londen had vele dagen
werk. Die oude tijd had dit op de tegenwoordige tegen (of vóór) dat een gedelegeerde maar zelden ruggespraak kon houden met zijn regering en dat hij zich van
de publieke opinie in zijn land niet veel
hoefde aan te trekken.
Castlereagh was de gedelegeerde van Engeland op het Weense congres. Hij heeft
tezamen met Metternich en Talleyrand
Alexander's Poolse plan getorpedeerd. En
om dat te bereiken heeft hij de tsaar bedreigd met een oorlog, waarbij Engeland,
Oostenrijk en
het pas door de bondgenoten verslagen Frankrijk tegenover Rusland zouden komen staan!
Over dit complot van Metternich, Castlereagh en de aalgladde Fransman Talleyrand
is lange tijd niet mals geoordeeld.
Nu zich na Wereldoorlog II bijna dezelfde
situatie voordoet, begrijpen wij de staatslieden van het Weens congres veel beter.
Rusland heeft in '45 Polen ook „bevrijd"
en Hongarije en Tsjecho-Slowakije en Bulgarije en Roemenië en het wilde Duitsland
na de oorlog bovendien „bevrijden".
Maar men mag tsaar Alexander, de idealistische en toegewijde leerling van een Zwitsers liberaal professor, de vrome Christen,
die geen kerkbeurt oversloeg en zichzelf

beschouwde als een instrument van God.
toch niet over één kam scheren met de communist en cynische dictator Stalin?
Tsaar Alexander was een samengesteld wezen. Hij was een heilige en een vadermoorder; tegelijk een held en een zenuwpatiënt,
bevrijder én autocraat, profeet en wellusteling, evangelist en bedrieger. Misschien
moeten we zeggen: hij was een Rus. In zijn
goede ogenblikken heeft hij ongetwijfeld
waarachtig bedoeld Polen volle vrijheid te
schenken. Maar het was begrijpelijk dat
Metternich en Castlereagh aan het wezenlijke van die vrijheid twijfelden, nu ze geschonken zou worden door een vorst, die
in zijn eigen land absoluut en wreed
regeerde.
Ook toen verstond men het — evenals nu,
en waarlijk in Rusland niet alleen — een
imperialistische politiek te hullen in een
kleed van mooie idealen en beginselen.
De staatslieden te Weenen keken door dat
kleed heen. Die zagen Rusland opdringen
naar het Westen. Oostenrijk was het meest
beducht. Geen wonder. Rusland begon zijn
land te omklemmen.
Dat in Engeland het Russische gevaar niet
zo dreigend werd geacht, lag in de rede.
De tsaar had slechts het oog op Polen. Dat
lag destijds, toen de afstanden zoveel groter
leken, ver van Engeland af. Engeland stond
tegenover de moeilijkheden op het vasteland ongeveer in dezelfde positie als thans
de Verenigde Staten.
Doch Castlereagh had het dóór. Hij is zijn
boekje te buiten gegaan door zonder opdracht en zelfs buiten medeweten van zijn
regering de tsaar te bedreigen: als gij uw
Poolse plan niet varen laat, trekt Engeland
met Oostenrijk en Frankrijk tegen u ten
oorlog. Doch hij heeft wel gehandeld overeenkomstig het klassieke beginsel van de
Engelse staatkunde: Groot-Brittanje gaat
een bondgenootschap aan met zwakkere
mogendheden om die Europese staat, die
tracht de heerschappij over dit werelddeel
te verwerven, te verslaan.
Overeenkomstig dit beginsel had Engeland tezamen met andere mogendheden
Lodewijk XIV en Napoleon bestreden; heeft
het in de 20ste eeuw, weer in coalitie, gevochten tégen Wilhelm II en Hitler; keerde
het zich in 1814 tegen Alexander en staat
het sinds 1945 vierkant tegenover Stalin.
l'Histoire se repête. Stalin doet hetzelfde
wat tsaar Alexander deed. De tsaar liet het
evenwel bij plannen, terwijl de eerste minister van de Sovjet-Unie reeds veel meer
heeft gedaan dan Alexander ooit heeft durven dromen. Niet alleen Polen is in zijn
macht, maar ook Tsjecho-Slowakije, Hongarije en een groot deel van de Balkan. Te
Yalta heeft Roosevelt wel veel prijs gegeven.
Het was verleden jaar de allerhoogste tijd
dat het Westen zich tegen Rusland hecht
aaneensloot. De Westerse Uuni» en het
Atlantisch Pact kwamen geen dag te vroeg.
En het zal zaak zijn dat deze allianties met
staal gepantserd worden om Rusland te stuiten waar het staat.
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Care. Fcedecik Kwant

Jan ten Cate

/acob Kraal

Jan Daniël Rijkmans

Carcl Frcdcrik Kwant

|an ten Cate

Assistent-apotheker
Geboren: 15 April 1904 te Amsterdam
Gefusilleerd: 3 Augustus 1943 te Zuidlaren

Direcfie-secretaris

t/" wast", zoals zijn schuilnaam luidde, was als
„ ^^ apothekers-assistent werkzaam bij Brocades en
Stheeman te Meppel. Toen hij in het laatst van 1942
in contact kwam met de verzetsgroep Meppel, verrichtte hij met zijn vriend Jan ten Cate reeds enige tijd
illegale bezigheden. Door zijn grote activiteit en uitstekende organisatorische gaven betekende hij een
grote aanwinst voor het verzet en al spoedig was hij
een van de leidinggevende figuren. Hij gaf het verzetswerk vastere vormen en vooral de geldinzameling
voor het Ondersteuningscomité breidde zich onder
zijn leiding sterk uit. Ook was hij een ijverig verspreider van „Vrij Nederland" en „Trouw". MeVjan
ten Cate gaf hij de stoot tot het instellen van een
organisatie, die zich belastte met de hulp aan geallieerde piloten. Bovendien was hij een voorman in
de OD, terwijl zijn huis steeds openstond voor de
illegaliteit. Veel, heel veel is daar vergaderd en waarschijnlijk heeft deze grote toeloop op den duur zelfs
argwaan gewekt. Daar hij bij een pharmaceutische
fabriek werkte, was hij ook in staat chemicaliën voor
brandstichtingente leveren. Tijdens de Meistaking van
1943 stelde hij pamfletten op en verspreidde die.
Kortom, hij was een man, die getracht heeft de Duitsers afbreuk te doen, waar hij kon, en wiens werk
voor de opbouw van het georganiseerd verzet van
grote betekenis is geweest.
Op 30 Juli 1943 werden Kwant en zijn medewerker
Ten Cate in de fabriek van Brocades en Stheeman
gearresteerd, nadat het kantoor door de Grüne Polizei
was afgezet. Op 3 Augustus 1943 werd hij te Zuidlaren gefusilleerd.

Geboren: 24 Maart 1915 te Part Pene (Australië)
Gefusilleerd: 3 Augustus 1943 te Zuidlaren

Fokko Jagersma

J1
meppel
In de geschiedenis van de LO en de LKP
heeft Meppel een belangrijke rol gespeeld.
Lezen we de geschiedenis van het begin der
LO, dan springt onmiddellijk de naam Meppel
naar voren als een der eerste contactpunten.
Maar vooral voor de KP is Meppel van grote
betekenis geweest. Kwam niet een van de eerste ploegen uit deze plaats en behouden de
Meppelaars zelf zich niet het recht voor de
knokploegen hun naam gegeven ie hebben?
Het verzet, ook dat van LO en LKP, openbaarde zich in velerlei gedaanten: in Meppel
bestond slechts de verzetsgroep Meppel, de
KP Meppel, die alle voorkomende werkzaamheden op het brede verzetsterrein verrichtte, zowel LO als KP en sabotage. Allen, die in dit
en enkele komende nummers herdacht zullen
worden, behoorden tot deze Meppeler groep.
Hun werkzaamheden liepen vaak uiteen, maar
wat zij ook deden, het doelde slechts op een en
dezelfde zaak, de zaak van de vrijheid!

r

' j 'en Cate was in alles de rechterhand van Kwant.
■*■ Ook hij werkte bij Brocades en Stheeman te Meppel, een omstandigheid, die het overleg tussen beide
mannen natuurlijk zeer vergemakkelijkte. Oorspronkelijk waren zij voor de OD aangezocht, doch deze
organisatie is later vrijwel in haar geheel bij de LO
en de LKP terecht gekomen. Het heeft echter nog geruime tijd geduurd voor de Meppeler verzetsgroep
zich officieel in landelijk verband organiseerde. Daar
deze groep echter voor een groot gedeelte uit jonge
mannen bestond, verloochende men al spoedig de ODprincipes. Ook Ten Cate nam geen afwachtende
houding aan. Hij plaatste onderduikers, verzamelde
gelden voor het verzet en stimuleerde de Meistaking
van 1943. Bij de opbouw der Meppeler verzetsgroep
was hij zeer actief, terwijl hij zich daarnaast bemoeide
met pilotenhulp. Tevens verspreidde hij illegale lectuur, o.m. „Vrij Nederland".
Op 30 Juli 1943 werd er in Meppel door de Grüne
Polizei een grote razzia gehouden, die om 5 uur in
de morgen begon. Des middags om ongeveer half vijf
werd de fabriek van Brocades en Stheeman afgezet.
Reeds direct —■ en dit wijst op verraad — werden
Ten Cate en Kwant gearresteerd; pas daarna werd
de fabriek doorzocht. Hoewel er bepaalde vermoedens
bestaan omtrent de verrader, heeft men hiervoor toch
nooit bewijzen kunnen vinden.
.Op 3 Augustus werden beide mannen op het terrein
van de stichting „Dennenoord" te Zuidlaren bij wijze
van represaille gefusilleerd.

Fokko fagcrsma
lan Daniël Rijkmans
Koopman
Geboren: 3 Februari 1920 fe Steenwijk
Gefusilleerd: 14 April 1944 op de Waalsdorpervlakte
D eeds vroeg bemoeide Jan Rijkmans zich met het
i>- verzorgen van onderduikers. Toen in het voorjaar
van 1943 door de Meppeler verzetsgroep een KP geformeerd werd, sloot Rijkmans zich hierbij aan. Op
2 Augustus 1943 werden door een SD-handlanger drie
leden van de Meppeler KP op het station in Zwolle
in de val gelokt (hierop komen wij nog "nader terug).
Daardoor was het de SD bekend, dat Jan Rijkmans
werkzaam was in de Meppeler verzetsgroep. Rijkmans
hield zich enige tijd op de achtergrond, doch de SD
scheen geen belangstelling voor hem te hebben, hoewel zijn auto, die bij verschillende acties was gebruikt,
door de SD in beslag genomen werd. Op Donderdag
7 October 1943 kreeg Rijkmans een telefonische oproep om nog diezelfde dag op het Gewestelijk Arbeidsbureau te verschijnen, teneinde de voor hem gereed
liggende Ausweis in ontvangst te nemen.
Daar er na de arrestaties in Zwolle reeds geruime tijd
verlopen was, dacht hij ni6t aan verraad, en om door
een wegblijven geen argwaan te wekken ging Rijkmans op genoemd tijdstip naar het Arbeidsbureau.
Daar waren in de vroege morgenuren echter enige
leden van het SD-kommando „Nord" verschenen, die
de Duitse Fachberater gevraagd hadden of hij kans
zag Jan Rijkmans op de een of andere wijze naar het
bureau te lokken, daar zij hem moesten arresteren en
op een andere manier wel geen kans zouden hebben.
Rijkmans werd onmiddellijk bij zijn aankomst gearresteerd en vervolgens naar Assen vervoerd. Hij werd
opgesloten in het Huis van Bewaring. Vandaar bracht
men hem naar het Oranjehotel in Scheveningen. Op
13 April 1944 werd hij door het Polizeistandgericht
in Den Haag ter dood veroordeeld, tezamen o.a. met
de drie, die reeds eerder door verraad waren gearresteerd. In de morgen van de 14 April werden zij op
de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.
; ■■

Kantoorbediende
*
Geboren: 12 September 1920 te Gasselternijevcen
Gefusilleerd: 14 April 1944 op de Waalsdorpervlakte
T n de zomer van 1942 kwam Fokko Jagersma in
* aanraking met het verzet. Zijn principieel anti-nationaalsocialistische houding deed hem onmiddellijk
enthousiast medewerken bij het verspreiden van „Vrij
Nederland" en bij andere illegale werkzaamheden. Hij
was een der eersten, die behoorden tot de verzetsgroep Meppel, en toen de Meppeler KP opgericht
werd behoorde Fokko Jagersma direct tot haar leden.
Hij werkte o.a. mede aan de bevrijding van een illegale werker uit het ziekenhuis in Groningen, een overval op het distributietransport te Ruinerwold, een kraak
op het distributiekantoor te Staphorst, evenals op het
gemeentehuis te Varsseveld. Met een andere KP-er
haalde hij 96 pistolen uit de Marechausseekazerne te
Den Bosch.
Na afloop van de overval in Varsseveld op 11
December 1943 begaf hij zich, goed bewapend, met
een gedeelte van de buit naar het station te Zutphen,
waar hij werd aangehouden door een CCD-ambtenaar. Om onnodige schietpartijen te vermijden, vertelde hij deze ambtenaar, die hem van zwarthandel
verdacht, dat de bonkaarten, die hij bij zich had, afkomstig waren van een overval. De man verzocht
Fokko even mee te gaan naar zijn chef, die als een
goed Nederlander bekend stond; daarna zou hij beslist zijn weg mogen vervolgen. De andere KP-ers
zagen dit gebeuren, doch grepen niet in, daar zij wisten, dat Fokko gewapend was en als een der dappersten bekend stond. Zij dachten, dat alles wel in
orde zou zijn, anders was Fokko zeker niet zonder
meer meegegaan. De CCD-ambtenaar nam hem echter
mee naar het politiebureau, waar verkeerde elementen spoedig ontdekten, met wie ze te doen hadden.
Hij werd gevangen genomen en overgegeven aan de
SD te Arnhem. Op 13 April 1944 werd hij in Den
Haag ter dood veroordeeld, welk vonnis op 14 April
werd voltrokken. Hij stierf met zijn vrienden op de
Waalsdorpervlakte.

lacob Kraal
Timmerman
Geboren: 12 Februari 1914 te Ruinerwold
Gefusilleerd: 14 April 1944 op de Waalsdorpervlakte
Jaap Kraal kreeg omstreeks begin 1941 contact met
de OD en werd contactman van deze organisatie
te Ruinerwold. Later ging zijn illegale activiteit zich
uitstrekken tot de verzorging van onderduikers, het
inzamelen van gelden voor de organisatie en het verstrekken van valse persoonsbewijzen. Dat was in de
tijd, toen de Meppeler verzetsgroep werd gevormd.
Ook wat betreft de KP-werkzaamheden hield Jaap
Kraal zich niet afzijdig.
Ten gevolge van een SD-overval op het hoofdkwartier van de Meppeler KP te Belt en Schutsloot ontstond er een vuurgevecht, waarbij een der SD-ers
gewond werd. Door deze affaire werd de SD-activiteit verhoogd en al spoedig besteedden de Duitsers
bijzondere aandacht aan het huis van een KP-medewerker in Meppel. In opdracht van de SD-commandant, tot wiens commando de hierboven genoemde,
gewond geraakte SD-er behoorde, werd dit huis door
de Meppeler politie bewaakt.
Reeds bevonden zich in dat huis als arrestanten van
de Meppeler politie, de vrouw van een medewerker
en diens zuster. Op 16 November 1943 vervoegde
Jaap Kraal — onbekend met deze gang van zaken -—
zich aan dit „besmette" adres. Hij werd verzocht even
achterom te komen en toen hij aan dit verzoek gevolg gaf, werd hij onmiddellijk gearresteerd. Via het
politiebureau te Meppel werd hij op 19 November
naar de SD te Arnhem vervoerd. Vandaar transporteerde men hem op 15 December naar Scheveningen.
Bij het proces, waarbij ook andere leden van de.
Meppeler KP werden veroordeeld, hoorde hij de doodstraf tegen zich uitspreken. Reeds de volgende morgen werd dit vonnis aan hem en zijn medewerkers
op de Waalsdorpervlakte voltrokken.

ONDERWIJSVERNIEUWING

IETS OVER DE KAMPEN DER

(Vervolg hoofdartikel)

POLITIEKE DELINQUENTEN

Besl. dat de toelating tot het voortgezet onderwas regelt; daarin is het hiervoor vereiste examen Inderdaad vereenvoudigd en verbeterd, o.m.
door het stil-lezen als maatstaf in te voeren. Het
toelatingsexamen, dat nog kort geleden door
een der weinige vernieuwers in het V.H.M.O. —
Dr van de Heyde te Arnhem —• terecht- een
dwaasheid is genoemd, viert — ondanks deze
verbetering nog zijn schijntriomfen. Men bedenke, dat deze verbetering niet eens geldt voor
de uitgebreidste vorm van voortgezet onderwijs,
die het Mulo is. En de gevolgen? Zware druk
op de gewone lagere scholen, die voor de 7 a 8%
van hun leerlingen die V.H.M.O. zullen gaan
volgen en voor het iets grotere aantal dat de
Mulo-school zal gaan bezetten, de rest der leerlingen al te gemakkelijk de dupe laat worden
van de schijnvertoning die het jaarlijks toelatingsfestijn betekent. Omwille van de minderheid die voortgezet onderwijs zal gaan krijgen,
wordt de grote meerderheid lastig gevalllen met
stof en met een didactiek, die remmen zijn op
de vorming van flinke persoonlijkheden. De z.g.
opleidingsscholen bieden geen uitkomst: in feite
wordt een slechte vorm van onderwijs hier gesanctionneerd. De opleidingsschool is de volkomen overwinning'van een eenzijdig intellectualisme, dat veel meer kansen biedt op misvorming dan op alzijdige ontplooiing van de jonge
mens.
Trouwens, heeft deze poging om de aansluiting
tussen lager en voortgezet onderwijs te regelen,
in feite succes gehad, zelfs voor hen die verliefd zijn op deze intellectualistische instituten?
De statistiek bewijst het tegendeel. Want daar
is het ontstellende feit, dat het zittenblijven is.
Ook daarover bestaat een rijke literatuur.
Daaronder zijn stukken te vinden die het zittenblijven verdedigen. Verwonderen moet dat niet,
want wie dit b.v. leest bij Dr. Hamaker in zijn
Ts voor Ervaringsopvoedkunde, komt bij nauwkeuriger toezien tot de ontdekking, dat de
schrijver dié gevallen op het oog heeft, die —
ook bij een andere regeling — als normale doubleringsgevallen moeten worden beschouwd: te
zwakke aanleg, huiselijke of persoonlijke om-
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niet gebroken!
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land gingen direct na de bezetting door de
Russen talloze kopstukken van de partij tot
het communisme over. En zij hadden geleerd, dat ze de enig echte anti-communisten waren. Dat kon dus hier ook worden
verwacht van een partij die voor een overgroot deel uit malcontenten of op een of
ander terrein mislukten bestond.
Zelfs de Westerse Unie is in gevaar als
deze lieden niet meedoen en een vijfde
colonne gaan vormen. Dat kennen we ook
al. In 1940 sprak ook al iemand van met
gekruiste armen te gaan zitten als de vijand
kwam. Maar dat er mensen zijn, die ondanks gefundeerde verbittering toch ook dan
weer hun vaderlandse plicht zullen doen en
ook met een vijfde colonne willen afrekenen
is tot deze vaderlandslievende scribent
blijkbaar niet doorgedrongen.
Ik heb zelf stelling genomen tegen iedere
mishandeling. Dat is altijd ontoelaatbaar.
En komt een man, wiens bedoeling is daartegen te protesteren en daartegen maatregelen te eisen, de hulp van de illegalen
inroepen of zelfs van velen uit de „sadistische kampchefs", dan zal hij gehoor vinden. Maar dan moet hij niet een dergelijk
doorzichtig propaganda pamflet voor de
N.S.B, schrijven.
In een volgend artikel wil ik graag de brochure doorgaan om op verschillende passages daarin te wijzen, die een volkomen
ongelofelijke mentaliteit van de schrijver
demonstreren of onjuiste gegevens verstrekken, die door mij konden worden nagegaan.

(Wordt vervolgd)

Wel gebogen, maar

In Den Haag, zo vertelt
„Het Binnenhof", stapte bij
de halte Loosduinseweg,
kruispunt lijn 11, een keurige dame de Westlandse
autobus binnen. Iets later
kwam de conductrice. De
dame vroeg in gebroken
Nederlands: „retour Naaldwijk." De conductrice vroeg
haar de ritprijs, n.1. ƒ 0.70.
In gebroken Nederlands,
dat veel op Duits ging
lijken, antwoordde de passagiere: „ik heb maar ƒ 0.67
bij me en een biljet van
ƒ 10.—, maar dat wil ik
niet wisselen, want dan
krijg ik zo'n portemonnaie
vol." De conductrice maakte
haar er echter op attent,
dat de ritprijs ƒ 0.70 bedroeg en dat het wisselen
van ƒ 10.— geen bezwaar
was. Waarop de reizigster
antwoordde: „Je kunt me
best die drie centen schen-

(Vervolg van pag. 3i

standigheden van voorbijgaande aard e.d. Maar
daarover gaat het niet: het gaat over de ontstellende omvang van het kwaad, een omvang,
die uit de volgende cijfers in al zijn verschrikking oprijst: van de 7 a 8% leerlingen van de
lagere school, die tot heden jaarlijks naar het
V.H.M.O. overgaat, bereikt nog niet de helft de
eindpaal; van deze kleinste helft bereikt slechts
ruim een tiende deel dit einde op volkomen normale wijze, d.w.z. zonder moeite; een ander
ruim tiende deel legt de weg eveneens in de
minimumtijd af,, maar niet zonder moeite. De
rest van deze kleinste helft „gelukkigen" struikelt één of meermalen of ondervindt op andere
wijze, dat de normale periode van 5 of 6 jaren
tekort is voor hen. Bij het Mulo is deze situatie
nog ernstiger. Wie over deze gegevens nadenkt,
moet wel concluderen dat voor deze vorm van
onderwijs, d.w.z. de vorm voor de meer begaafden, klaarblijkelijk slechts een kwart van 7 è,
8% geschikt is. Deze, voor het geval gunstige
berekening, een berekening dus die van mijn
stelling afvoert l.p.v. ernaartoe redeneert, leert
dus dat nog geen 2% van alle lagere schoolleerlingen geschikt zou zijn voor V.H.M.O. Dit
kan niet juist zijn, en is ook met de huidige
gegevens der psychologische wetenschap in
strijd. Waar ligt dan de oorzaak? Nergens
anders dan in de organisatie van ons V.H.M.O.
en in de gebrekkige opleiding van het lerarend personeel. Wanneer een onderwijsvorm zó
duidelijk zijn gebrek aan efficiency toont, dan
mag de Staat niet nalaten in te grijpen en een
hervorming tot stand te brengen. Ik weet: het
zou de 24e wijziging zijn die sinds 1863 wordt
voorgesteld; ik weet dat vele miriisters van
Onderwijs plannen hieromtrent hebben gehad,
Maar wat bewijst dit anders dan dat bij uitstek
deskundigen de noodzaak van een reorganisatie
reeds lang inzagen? Helaas bewijst het ook hoe
moeilijk de materie is. Maar mag moeilijkheid
ons van een noodzakelijk werk weerhouden? In
„De Zwerver" mag ik wel opmerken, dat de illegaliteit een klinkend antwoord op deze vraag
gegeven heeft in de barre jaren van '40—45'.

ken, maar je wilt het niet.
Enkele jaren gelden zou je
wel een andere toon hebben
aangeslagen, toen wij hier
de baas waren."
De conductrice antwoordde ad rem: „Die vijf jaren
hebben ons wel gebogen,
maar niet gebroken."
De Duitse: „Wij hadden
hier nog één jaar langer
moeten blijven; dan was
het met jullie allemaal gedaan geweest.
De conductrice: „Bij de volgende halte gaat U even
snel de bus uit als de
Duitsers in 1945 over de
grens zijn gevlucht."
De Duitse: „Ik zal mij over
U beklagen bij de directie."
Een passagier, die zich niet
langer kon beheersen, liep
op de Duitse toe
zij
vluchtte nog sneller de bus
uit dan indertijd de Duitsers
over de grenzen.
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FAMILIEBERICHTEN
Met dank aan God en grote
blijdschap geven we U kennis
van de geboorte van een welgeschapen Dochter en Zusje
ELISABETH MARTHA
H. Kruithof
H. Kruithof - 't Hart
Middelburg, 24 Juli 1949
Herengracht 28
Tot onze grote blijdschap en
dankbaarheid schonk God ons
een dochter
MARJOLIJN INGRID
J. Abbink
C. E, J. Abbink-van Barrelo
Apeldoorn, 4 Augustus 1949
Waltersingel 58
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HET OORDEEL VAN DE VOLKEN
Wij beleven een van de grootste keerpunten in de, geschiedenis, een schrikwekkend oordeel der volken, meent Dawson,
van wiens interessante opvattingen we in het
volgende iets willen weergeven.
We zien hoe al de hulpmiddelen van de
wetenschap en de techrtiek, waarop we zo
trots waren, stelselmatig worden misbruikt
om onze wereld te vernielen. In vroegere
eeuwen traden allerlei rampen op als gevolg
van een tekort aan technisch kunnen. Thans
daarentegen is het juist onze macht die onze
vernietiging teweegbrengt en de wereld
dronken maakt en vergiftigt. De nieuwe
krachten, die door de wetenschap en de
techniek zijn geschapen, zijn zo reusachtig, dat zij de mensen tot dwergen schijnen te maken, en dat reuzen nodig zouden
zijn om ze te besturen. De geestelijke ontwikkeling van de mens is ver ten achter
geraakt bij die van zijn technisch kunnen.
Uit deze achterstand is de aanbidding van
de Uebermensch te verklaren. Het grote
gevaar, dat hier dreigt is, dat de morele en
godsdienstige ontwikkeling van de moderne
cultuur volledig door de techniek wordt
overvleugeld. De doeleinden van de mens en
van de maatschappij worden bijna volkomen
uit het oog verloren. Men schenkt alleen
aandacht aan de middelen der techniek.
Het is duidelijk, dat zulk een ontwikkeling
onvermijdelijk tot een ontbinding van onze
cultuur moet leiden. De technocratie dreigt
de mens van alle geestelijk leven te beroven.
Zij hecht alleen waarde aan de stoffelijke
vooruitgang. Deze ontwikkeling heeft anderzijds de macht van de mens over zijn omge- .
ving in ontzaglijke mate vermeerderd. De
bewindvoerders over de. staat hebben door
haar een haast onbeperkte macht over de
burgers gekregen. Door de radio, de grootindustrie, het verkeerwezen, het onderwijs,
de levensmiddelenvoorziening, de geldmarkt,
de arbeidsvoorziening enz., onder zijn controle te trekken, kan de moderne staat in
het leven van ieder van zijn burgers ingrijpen
op een wijze en in een mate, die een eeuw
geleden nog niet denkbaar waren. Van deze
mogelijkheid maken de totalitaire staten een
steeds driester gebruik. Zij slagen er technisch steeds beter in hun aanspraken op
meesterschap over geest en lichaam van de
mens door te drijven. De vijand der moderne
beschaving is aldus niet meer — zoals voorheen — de simpele barbaarsheid van
vreemde volken, die op een lager cultureel
peil staan, maar een nieuwe macht, gewapend met alle middelen der moderne wetenschappelijke techniek, en bezeten door een
onmecdogende machtswil, die geen andere
wet erkent dan haar eigen sterkte. Het gevaar van deze nieuwe staatsmacht is, dat zij
het kwaad onpersoonlijk heeft gemaakt, los
van individuele hartstocht en lust. Ook in

dit opzicht doet het communisme zeker niet
onder voor het nationaal-socialisme en het
fascisme. Het kwaad wordt er echter niet
geringer om. Het is in deze onpersoonlijke
vormen moeilijker te herkennen en dus gemakkelijker in staat het mensdom te misleiden.
De heropleving van het despotisme in
dergelijke vormen is intussen veel te
werkelijk en te gewichtig om enkel — en
oppervlakkig — verklaard te kunnen worden
uit de uitzaglijke groei van het technisch
kunnen. Die heropleving is' veel meer nog
te verklaren uit de( verschrikkelijke ontbinding van de Westëïse cultuur, die in vele
opzichten in kwaliteit is afgenomen, naarmate ze in kwantiteit toenam.
We mogen niet vergeten, dat de godsdienst
zelf een verdeelde en daardoor een verdelende kracht is geworden. Europa heeft
zijn eenheid en het bewustzijn van zijn spirituele zending verloren. Er is geen scherpe
grenslijn meer tussen Christenen en nietchristenen. Met de verdwijning van het
christelijk bewustzijn is Europa aan zijn
eigen bestaan gaan twijfelen. Wat we heden
beleven is dan ook niet de ineenstorting van
de traditionele cultuur van het Christendom,
maar juist de catastrophe van de zuiver
humanistische cultuur, die haar plaats heeft
trachten in te nemen. Het optimisme der
19e eeuw, met zijn humanitaire utopie van
stoffelijke vooruitgang en rationele verlichting, misleidt thans niemand meer. Integendeel, we lopen gevaar in het tegenovergestelde uiterste van defaitisme en wanhoop
te vervallen en niet meer te durven vertrouwen, dat de uiteindelijke beslissing niet
in de hand van de mensen, maar in Gods
Hand berust.
Nog om een andere reden mogen wij niet
in wanhoop vervallen. De godsdienstige
oneenigheid en tweespalt onder de christenen
zijn aan het tanen.
Nu het Christendom een minderheidsgodsdienst is geworden en van alle kanten bedreigd wordt, is de gemeenschappelijke zaak
van alle christenen weer werkelijkheid . geworden. We hebben weer een middelpunt
gevonden waaromheen de verspreide krachten van het Christendom zich gaan verzamelen en hergroeperen. Meer en meer gaan
alle christenen beseffen, dat zij bepaalde
elementaire mensenrechten, die voor de geest
zijn wat lucht en licht zijn voor het lichaam,
gezamenlijk zullen moeten verdedigen: de
vrijheid om God te eren, de vrijheid van het
woord, vrij zijn van armoede, vrij zijn van
vrees; zonder deze elementaire mensenrechten kan de mens niet volledig zijn.
Wij beginnen te beseffen, dat de vrijheid
alleen de wereld niet kan redden, dat wc
tevens zullen moeten vechten voor het herstel
van een spirituele orde, die ook het maat-

naar hei gelijknamige
boek van
Christopher Dawson.

schappelijk leven van Christus' Geest doordringt. In andere woorden: de beschaving
moet omgewerkt worden volgens een plan,
dat niet uitgaat van de techniek, maar van
de mens met een eeuwige ziel.
PAit omwerken van onze beschaving zal
■L'ongetwijfeld een proces van lange adem
vorderen. Wat in eeuwen van materialisme
en liberalisme, in decennia van kapitalisme,
socialisme, nationaal-socialisme, fascisme en
communisme, verknoeid is, zal niet in enkele
jaren kunnen worden recht getrokken.
Wij zullen ook niet mogen proberen de klok
terug ée draaien. De technische ontwikkeling is een feit, dat op mens en maatschappij,
op de staat en op de gehele wereld zijn
stempel gedrukt heeft. Iedere poging deze
techniek uit te bannen is natuurlijk bij voorbaat tot mislukking gedoemd.
Wij moeten wel ervoor zorgen, dat de techniek weer dienstbaar wordt aan de mens,
dat de mens niet in een slavernij van de
techniek ten onder gaat. Wij moeten geestelijk weer boven de techniek en boven de
stoffelijke voortbrengselen der techniek uitgroeien. De vermeerdering van macht en
rijkdom en mogelijkheden van vrije tijd, die
de techniek ons gebracht heeft, moeten wij
dankbaar aanvaarden, maar bovenal dienstbaar maken aan de bereiking van ons eeuwig
einddoel.
In dit weer dienstbaar maken van de stoffelijke vooruitgang aan de mens, ligt het
speciale probleem van onze tijd. Het is niet
voldoende de technische middelen te socialiseren om de economische druk op de verschillende klassen en enkelingen gelijk te
maken, want dat betekent alleen gelijkheid
in slavernij. Daarom kunnen socialisme,
nationaal-socialisme, fascisme, noch communisme dit vraagstuk voor ons oplossen. Zij
brengen ons óf gelijkheid in slavernij aan de
Mammon, óf zij onttronen de Mammon om
tegelijkertijd de Moloch in zijn plaats te zetten, om ons tegelijkertijd tot slaven te maken
van een ontzaggelijke staatsmachine. Zij
proberen ieder op hun wijze de techniek te
overwinnen door de techniek zelf, welk
streven uiteraard bij voorbaat tot mislukking
gedoemd is.
Wij kunnen de techniek slechts overwinnen
door onszelf, ieder voor zich, aan haar te
ontworstelen, door noch slaven van de
Mammon, noch slaven van de Moloch te
willen zijn, door in heel ons leven te erkennen, dat slechts de geest levend maakt. Zolang wij immers zelf ons hoogste goed zien
in het verwerven en bezitten van zoveel
mogelijk stoffelijke en technische middelen,
blijven wij ons met handen en voeten binden
aan de techniek. Wij beseffen vaak nog veel
te weinig, dat de techniek ons tot slavernij
brengt, omdat wij onszelf tot haar slaven
hebben gemaakt.
FONS.

ALS RECHT IN ONRECHT VERKEERT
Hij was een voortreffelijk verzetsman, dié op allerlei gebied
zijn beste krachten gaf in de strijd
tegen de onderdrukker. Nooit
klopte men vergeefs bij hem aan.
Zijn huis was een toevluchtsoord
voor KP.ers, LO.ers, onderduikers
en piloten. Zijn kleine drukkerij
droeg er het hare toe bij om ons
volk de nodige voorlichting te
geven. Behalve andere illegale
bladen kwam ook „Trouw" mede
van zijn persen. Toen de behoefte aan valse papieren ontstond,
leverde hij Ausweise, vrijstellingen enz. En waar hij kon hielp hij
ook zijn vervolgde landgenoten,
de Joden.
Het was omstreeks 1941-'42, dat
een joodse zakenrelatie H., hem
drie bankbiljetten van ƒ 1000.—
ter hand stelde met het verzoek
deze voor hem in bewaring te willen houden. Dat geld mocht in
geen geval in handen van de vijand
vallen. Keerde H. niet terug, dan
mocht de drukker dit geld houden; zou hij wel terugkomen, dan
sprak het vanzelf, dat het geld
weer het rechtmatig eigendom
van de Jood zou zijn. H. had,
naar hij zeide, geen nabestaanden
aan wie hij het geld anders zou
willen nalaten.
De verzetsman — wij zullen hem
X noemen, hoewel zijn naam ons
volledig bekend is — verborg de
biljetten zorgvuldig en toen in
1944 de order kwam, alle bankbiljetten van ƒ 1000.— in te leveren,
deed hij zulks vanzelfsprekend
niet. Ze werden nog wat beter
opgeborgen, maar het risico, dat

hij daarmee nam, werd toen natuurlijk aanmerkelijk groter.
De bevrijding kwam, maar de Jood
keerde, als zo tallóbs velen van
zijn lotgenoten, niet terug. Op 18
October 1945 leverde de drukker
de drie bankbiljetten in bij de Nederlandse Bank, onder mededeling
van de herkomst. Zulks gaf hij
ook op aan de Inspectie der Belastingen.
Er keerde echter een zuster van
de Jood uit Duitsland terug en zij
vond in een notitieboekje van haar
broer een aantekening omtrent de
in bewaring gegeven bankbiljetten, waarbij de nummers van deze
biljetten vermeld waren. De bewindvoerdster van de omgekomen
Jood, de N.V. Trust- en Safemaatschappij te Den Haag, had
weinig moeite om aan de hand
van deze nummers uit te zoeken
door wie deze ingeleverd waren.
Deze bewindvoerdster verlangde
nu van X terugbetaling van deze
ƒ 3000.— ten behoeve van de zuster van de omgekomen Jood. X
- kón daaraan echter niet voldoen,
want de Nederlandse Bank had
wel de biljetten van ƒ 1000.— in
ontvangst genomen, maar hem
nog nooit de tegenwaarde daarvan uitbetaald. Bovendien meende
X, zich beroepend op de gemaakte afspraak, niet verplicht te zijn
tot terugbetaling. Bij de Arrondissementsrechtbank werd daarop
een procedure tegen X begonnen,
welke in eerste instantie door X
gewonnen werd. De zaak zou in
hoger beroep voor het Hof te
Leeuwarden komen, doch eiseres
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Zaterdagavond konden we in de huiskamer weer dansen. Daar
was die argeloze opgewektheid in de stem van de Nederlandse
omroeper, toen hij zijn luisteraars dit onschuldig vermaak
aankondigde met de titel van het eerste lied: „Praise the Lord
and pass the ammunition". „Prijs deHeer ehgeef de munitie door".
Nu was het echt modern, dat willen we wel bekennen. Met 'alle
grillen en grollen, die de mens van onze tijd in een toestand van
vervoering kunnen brengen; delirium in zijn benen, shock in zijn
heupen en devotie in zijn ogen.
Maar we vragen ons af, of dit nu de wijze was. waarop de soldaten in de vorige oorlog de munitie doorgaven en de oorlog
wonnen.
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En we vragen ons ook af, of zo'n omroeper nog wel eens een
ogenblik denkt bij wat hij zegt. „Prijs de Heer". Hij vindt dat
we er rustig en argeloos op kunnen dansen. Doch de Heer zegt:
„Maar zij zullen het heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven"
(Numeril: 15).
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Dat de man reeds een zachte geestelijke dood gestorven is, is na
het bovenstaande niet twijfelachtig. Wij, mensen van onze tijd,
zouden erover verbaasd gestaan hebben, als hij na het uitspreken
van die woorden op de plaats dood gebleven was. Ik derik, dat
we ons er weer over moeten leren verbazen, dat hij nog leeft,
want onze God is een verterend vuur voor wie Zijn Naam misbruikt. Alhoewel — met een variant op de anecdote van een
Amerikaanse verslaggever — Gocf rekent niet altijd af op Zaterdagavond.
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maakte de zaak inmiddels aanhangig bij de Bijzondere Rechtspleging, n.1. bij de Raad voor het
Rechtsherstel te Den Haag. Op
1 April van dit jaar deed deze
Raad uitspraak en veroordeelde
„tegen kwijting te betalen voormelde: som van ƒ 3000.~ vermeerderd met de daarover door
hem ontvangen netto bankrente van de dag, dat hij dit
bedrag bij zijn bankier heeft
gedeponeerd, tot de voldoening.''
t

In dit vonnis werd overwogen,
dat het achterwege laten van ingrijpen onredelijk ware, dafSr de
Jood uit angst voor de vijand heeft
gehandeld. Overigens zeide de
Raad, dat X de Raad aannemelijk
had gemaakt, dat hij niet uit
winstbejag zich tegen de vordering heeft verzet, doch slechts
omdat hij zich wil houden aan zijn
met de Jood gemaakte afspraak.
Men neemt voorts aan, dat H. uit
overmaat van voorzorg het bestaan van zijn zuster voor X heeft
verzwegen. De door H. gemaakte
aantekeningen wettigen de veronderstelling, dat het zijn werkelijke bedoeling was, dat na zijn
overlijden het in bewaring gegeven geld aan zijn nabestaanden
zou worden ter hand gesteld.
Wat is nu het gevolg van deze
uitspraak?
Deze, dat de bewindvoerdster van
de nabestaande van H., de genoemde N.V. Trust- en SafeMaatschappij te Den Haag, dreigt
met executie van voornoemde uitspraak, omdat X niet bij machte
is de ƒ 3000.— te betalen. Immers,
de Nederlandse Bank heeft nog
steeds geen uitbetaling gedaan
van de tegenwaarde der ingeleverde bankbiljetten. En uit eigen
middelen kan X dit bedrag niet
betalen. Zo dreigt, wanneer dit
voornemen ten uitvoer zou worden
gelegd, de drukkerij van deze
goede vaderlander en verzetsman,
ten onder te gaan, alleen omdat
de rechterlijke macht een uitspraak
doet, welke niet kan worden nagekomen, omdat een andere Overheidsinstelling de betrokkene niet
in de gelegenheid stelt aan zijn
verplichtingen te voldoen.
Wij kunnen niet, zonder alle
stukken en getuigenverklaringen te kennen, beoordelen of
de uitspraak van de Raad voor
Rechtsherstel juist gefundeerd is.
Het is verheugend) dat deze Raad
opkomt voor de belangen van
hen, die door de oorlogsjaren zo
zwaar gedupeerd zijn, onze Joodse
landgenoten. Maar dat is één
zijde van de zaak. Formeel zal
deze uitspraak wel in orde zijn,
maar is de blinddoek, die vrouwe
Justitia pleegt te dragen, dan zo
ondoorzichtig, dat zij niet meer
ziet, welk een onmogelijke eis zij
aan de veroordeelde stelt? Is het
recht van iemand te verlangen,
wat hem door een Overheidsinstantie onmogelijk wordt ge-

maakt? Is de enige eis, welke men
aan het recht moet stellen, dat
alles formeel in orde is, en bekommert het recht zich niet om
de vraag of de gevolgen fataal
kunnen zijn voor de betrokkene,
van wie men aanneemt dat hij te
goeder trouw handelt? Is dat de
dank van het vaderland voor
iemand, die zijn plicht verstond?
Als X in 1944 de biljetten had ingeleverd en geen enkel risico genomen, dan zou hij zich vele zorgen bespaard hebben. Hij deed dit
niet. Hij nam het risico. En als
dank verplicht men hem nu tot
iets, waartoe men hem niet in staat
stelt.
En wat te denken van de bewindvoerdster van de nabestaande van
H.? Hoewel zij op de hoogte is
van de toestand en weet, dat X
niet bij machte is tot betaling, zolang de Nederlandse Bank hem
daartoe niet in de gelegenheid
stelt, dreigt zij met executie. Zulks
ongetwijfeld in overleg met de
nabestaande, die het uiteindelijk
aan X te danken heeft, dat het
geld niet verloren ging. Ook daar
een schromelijk tekort aan waardering. In plaats van te denken
aan een passende belpning voor
zoveel trouw, het opjagen en bedreigen in zijn bestaan van een
man, die eenvoudig niet bij machte is aan het gevorderde gevolg
te geven.
Er is één lichtpunt in deze gehele
zaak. Het feit, dat de Stichting
1940-'45 zich geheel achter X
heeft gesteld en thans alle pogingen aanwendt om op korte termijn
betaling van de drie bankbiljetten
bij de Nederlandse Bank te verkrijgen. Zij heeft X ook geadviseerd rustig af te wachten en zich
garant verklaard voor de gevolgen, welke hieruit eventueel zouden voortvloeien.
Bravo, Stichting. Wij hadden niet
anders verwacht. Blijf op de bres
staan, opdat niet het formele
recht onze trouwe verzetters de
nek breke. Want zo toegepast kan
het recht tot een aanfluiting worden en verkeren in het gruwelijkste onrecht. Ge hebt hier uw taak
juist gezien. En wij hopen en
vertrouwen, dat onze Stichting
dat ook in andere gevallen zal
blijven doen. Er is al zoveel
idealisme kapotgetrapt; dat kan
niemand herstellen. Maar de
Stichting kan en zal ervoor waken,
dat onze oud-illegale werkers niet
de dupe worden van hun werk; zij
zal ervoor zorgen, dat zij het vertrouwen in elkander blijven behouden. Want de Stichting, dat zijt
gij en dat ben ik. En samen blijven we, ook in de Stichting,
strijden tégen onrecht en vóór
rechtsherstel.

Ad.
'Ingezonden mededeiing)

Tanden blank en rein; adem
fris als morgendauw.

IETS OVER DE KAMPEN DER

POLITIEKE DELIN
*

De Minister van Justitie, heeft blijkens het
verslag van de handelingen der Tweede
Kamer, op vragen van het Kamerlid, de heer
Terpstra, betreffende klachten omtrent mishandelingen in de kampen van politieke
delinquenten geantwoord, dat: Uit ingestelde
onderzoekingen reeds gebleken is» dat een
aantal der in het rapport Van der VaartSmit gesignaleerde feiten onwaar of onjuist belicht is".

DE RONDE TAFEL
CONFERENTIE
Ons volk heeft door de vele teleurstellingen
en terugtrekkende bewegingen in de Indonesische kwestie en door een huidige situatie
zonder uitzicht de belangstelling voor de
R.T.C, goeddeels verloren. Men meent
alleen, dat de Indonesiërs op deze conferentie
i nog meer zullen eisen én men verwacht, dat
ook die <fisen wel ingewilligd zullen worden.
Toch is dit gebrek aan interesse volstrekt onjuist. In alle situaties moet de bevolking belangstelling voor de politieke zaken blijven
houden, anders is het met de democratie in
ons land gauw gedaan.
En deze R.T.C, is zeer belangrijk. Zij stippelt de weg voor de toekomst uit en men
moet haar arbeid met belangstelling en welwillendheid tegemoet treden. Voor dit laatste
is het noodzakelijk de voldongen feiten te
accepteren, daarvan uit te gaan én dan te
overwegen — en de voorlichting daarop keuren —•, welke weg men in de verhouding van
Nederland en Indonesië dient in te slaan.
Wat aan mogelijkheden in het verleden is
verloren gegaan mag ons niet tot een houding
van ressentiment brengen.
Deze voldongen feiten zijn, dat de Unie een
wasse neus zal zijn en de zelfstandigheid van
Indonesië zo goed als volkomen is; dat in de
toekomst de opbouw en de bestuurlijke ontwikkeling in Indië niet door Nederlanders,
maar door Indonesiërs geleid zal worden. En
dat in Indië de republiek en haar leger de
toon zal aapgeven; dat de federatieve gedachte en de rechten van kleine bevolkingsgroepen in het gedrang zullen komen; dat
het vuren niet volledig gestaakt zal worden
zolang Nederlandse militairen nog in Indië
S zijn; dat onze militairen — politiek (nimmer
militair) verslagen — spoedig naar huis terug
zullen moeten keren; dat de ondernemingen
in Indonesië moeilijke tijden tegemoet gaan;
dat de bevolking aldaar een harde en lange
weg naar de vrijheid voor zich heeft.
Wie van deze feiten uitgaat, zich er vertrouwt mee maakt, is in staat, het zijne bij
te dragen om thans op en rondom en na de
R.T.C, voor de toekomst van Indonesië en
haar verhouding tot Nederland te doen, wat
nog mogelijk is.
Tot hoe weinig ook gereduceerd, de schamele
resten van onze roeping in Indonesië dienen
we, ondanks alle vernedering, in het besef
van onze verantwoordelijkheid met toewijding
en liefde te vervullen.
H. v. R.

*

*

Bij het lezen van de brochure van Ds. van
der Vaart Smit stuit men steeds op
eigenaardigheden, die een bepaald licht werpen op de manier waarop het materiaal voor
deze brochure is verzameld en op de mentaliteit van de schrijver. Deze voorstander van
de Duitse dictatoriale methoden gebruikt nog
al eens de term „Rechtsstaat". Het zou interessant zijn te vernemen, wat de schrijver
hiermee bedoeld heeft, gezien zijn opvattingen in de jaren 1940—1945. Vooral omdat
toen van deze hand nog al eens iets
verschenen is en ik daarbij niets heb
gevonden wat leek op een protest
tegen liquidatie van de rechtsstaat, zoals wij
hem opvatten, door degenen met wie zijn
partij intiem samenwerkte:
Welnu, zijn we al weer niet verder gekomen
in de richting van de werkelijke rechtsstaat,
als nu de politieke delinquent nr. 8967/57
(v. d. V. S.) een brochure kan schrijven over
zijn en anderer wederwaardigheden in de
gevangenis en in de kampen na de bezettingstijd; als hij nu vrij de verschillende personen, die hem van materiaal kunnen voorzien, in zijn cel kan ontvangen en ongehinderd met hen van gedachten wisselen; als hij
vanuit de gevangenis deze brochure kan
publiceren met goedkeuring van de betrokken
autoriteiten? Bovendien, weet deze schrijver,
dat de politieke delinquenten van de periode
waarover hij schrijft, vrij spoedig in de gelegenheid waren te corresponderen met de
achtergeblevenen, bezoek te ontvangen enz.?
Ik ben zelf tijdens de bezetting gevangene
geweest in de cellenbarak onder het regime
dat de N.S.B, zo in alle opzichten heeft gesteund, maar ik had wel eens willen zien wat
er gebeurde als ik gevraagd had om papier
voor een brochure over de gevangenistoestanden, of als ik gevraagd had om vrij contact met andere gevangenen om hun grieven te horen, of als ik Rauter c.s. had gevraagd om een brochure te mogen publiceren. Wij kregen geen papier — zelfs niet
voor brieven — omdat we „politischer Einzelhaftler" waren en als we contact zochten
met onze buren, kregen we 3 dagen „Dunkelzelle" met „kalte Kost". Van enige actie
van deze schrijver om voor ons enige vrijheid
te krijgen, is mij niets bekend, maar misschien is dat verklaarbaar omdat -— volgens
zijn opvattingen — niet wij, maar de N.S.B.ers de slachtoffers van het Duitse regime
waren. Ik geloof, dat hij zich over de rechtsstaat al niet zo erg meer behoeft te, beklagen.
Nu feiten. Op blz. 12 verklaart de schrijver, dat hij niet beschikt over de scherpe
toetsingsmethode van de justitie en geen
opzettelijk onderzoek kon instellen. En dan
volgt: „Ik kan dus niet waarborgen, dat geen
enkel detail aanvechtbaar zal zijn.'' Dat is
knap opgezet. Immers, wie heeft alle kampen
gekend en kan daarover oordelen als het gaat
om fouten in deze brochure aan te tonen?
En gaat men nu onjuistheden aanwijzen, dan
zegt de schrijver: ,,Ja, maar ik kon ook niet
toetsen en als dit niet waar is, dan is het
andere toch misschien"wel juist." En bovendien kan men op deze wijze aperte onjuistheden publiceren, die toch hun invloed wel
doen gelden; men blijft dan zelf buiten schot.
Maar waren dan zij, die de bijzonderheden"
mededeelden, in , het oog vari de schrijver
toch niet zo betrouwbaar, dat hij de verantwoordelijkheid voor hun mededelingen durfde op zich nemen? Of was het doel alleen
maar: een dikke streep onder het hele geval
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door A. W. Bijl
en zelf de gevangenis uit en het opwekken
van medelijden met hen, die 5 jaar handlangers waren van de meest meedogenloze terreur?
Ik wil de lezers niet te veel vermoeien, maar
moet toch op verschillende zinsneden wijzen om óf voorbeelden van volkomen onjuiste
berichtgeving te signaleren óf te wijzen op
de speciale mentaliteit van deze schrijver, die
m.i. nog dezelfde is van tijdens de oorlog.
Op blz. 14 gaat het over Westerbork. Daar
hebben de achtergebleven Joden meegedaan
aan het mishandelen van N.S.B.-ers. Als het
waar is, is het absoluut te veroordelen. Maar
terwijl schrijver dezer brochure zich uitput
in argumenten om aan te tonen hoe zeer de
N.S.B.-ers terecht verbitterd zijn en „en
masse" dreigen over te gaan naar het communisme, schijnt hij niet te begrijpen, dat
deze Joden duizenden der hunnen hebben
zien mishandelen door Duitsers en N.S.B.ers op de meest sadistische wijze en volgens
voorschrift, dat zijn eigen kranten deze mensen hebben voorgesteld als de oorzaak van
alle ellende, waarom zij moesten opgeruimd
worden, en dat de satellieten van de bezetter door woord (in de pers) en daad
hieraan hebben meegewerkt, dat deze Joden
de massatransporten hebben gezien van de
hunnen (ik heb ze gezien en meende nogal
wat te kunnen verdragen, maar dit was
geraffineerd misdadig en niet alleen maar
„ruw en radicaal" (definitie v. d. VS.)),
waarbij zieke kinderen in goederenwagehs
werden gestopt en met opzet vergeten, zodat
ze allen' omkwamen, dat deze mensen door
die dingen hard zijn geworden en verbitterd en dat dit een verklaring vormt voor
hun optreden, al pleit het hen niet vrij. Maar
ze 'hebben alleen maar toegepast wat hun
door de Duitsers en de partij van de schrijver
is geleerd. Voor hen was het uitkleden van
mannen en vrouwen iets gewoons, dat gebeurde in Westerbork met alle Joden; als
ze dit niet erg meer vonden, dan was dit de
schuld van de Duitsers en hun Nederlandse
vrienden. Ik herhaal, dat ik zulk optreden
afkeur, maar waarom vindt deze schrijver
het erg als het N.S.B.-ers overkomt en vond
men het prachtig toen het met de Joden gebeurde. Hier is weer het bekende meten met
twee maten, weer een poging om de Joden te
belasten en zichzelf schoon te wassen; weer
de mentaliteit van de Duitse leugenpers. Wij
hebben het recht, over degenen die zich aan
deze _ excessen schuldig maakten, de staf te
breken; deze schrijver heeft dat niet en de
N.S.B, mist het recht zich te beklagen, dat
ze behandeld werd zoals zij en haar vrienden
{Vervolg op pagina 8)
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Een historisch verhaal over de
kraak op het bevolkingsregister van
Haarlemmermeer te Hoofddorp.
DOOR FREEK

(Korte inhoud van het voorafgaande)

De schrijver heeft ons reeds verteld,
hoe de bevolking van Hoofddorp, de
mensen, die 's avonds bij een flakkerend carbidlampje met angst en
hoop in hun harten de steeds toe-'
nemende terreur van de Duitsers bespraken, hoe deze mensen dachten
over het bevolkingsregister, een
durende bron van gevaar in handen
van de op mannen jagende bezetter:
„de ondergrondse" moest dat bevolkingsregister maar eens even uit de
weg ruimen!
„Hoe de KP het deed", noemde de
schrijver het tweede deel van Zijn
verhaal, welk deel in het vorige
nummer aanving en nu besloten
wordt. We lazen daarin, hoe Henk,
de commandant van de ploeg, opdracht krijgt het arbeidsbureau en
het bevolkingsregister in één nacht te
kraken. Het arbeidsbureau zal geen
moeilijkheden opleveren, maar het
bevolkingsregister wel; daar moet
een wachtwoord de deur openen,
doch de KP-ers zien kans achter dat
wachtwoord te komen; het luidt:
Maastricht. De nacht komt en het
arbeidsbureau wordt ip. een handomdraai gekraakt. Nu is het bevolkingsregister aan de beurt
„Hoe de NSB-burgemeester het meemaakte"; is de titel van het laatste
vervolg, dat in het volgende rtummer
zal worden opgenomen.
Ï_J enk klopt. Binnen hoort hij geschuifel en
1 1 een stem vraagt achter de gesloten deur:
„Wat is er aan de hand?"
„Er zijn houtdieven bij ons op de boerderij,
die de boel willen weghalen. Kunt U even
komen helpen?"
De deur van het bureau opent zich op een
kier. Er achter staat een agent, die de zaak
niet helemaal vertrouwt; aan de buitenkant
ratelt Henk maar door over de houtdieven
op „zijn boerderij". Al pratende gaat hij naar
binnen. Dan is het de tijd voor Arie en Jaap,
die zich hebben schuil gehouden. Ze springen te voorschijn. „Handen omhoog." De
wachtmeester knippert met zijn ogen. Eén
hand gaat aarzelend, tergend langzaam, de
lucht in. De andere, met een pistool, blijft
naar de grond wijzen. „Laat dat pistool uit
je poten vallen." „Pets", kletst de 9 m.m.
F.N. op de stenen vloer en hand nummer
twee gaat nummer één gezelschap houden,
hoog boven des politiemans hoofd. Zo wandelt het gezelschap naar binnen, en de
wachtmeester ziet zijn eigen handboeien om
zijn polsen sluiten. Met een stuk touw wordt
hij op zijn stoel aan een tafelpoot gebonden.
Henk vraagt zijn naam en wandelt naar de
telefoon. Hij draait 444. Aan de andere zijde
van de lijn wordt de hoorn van de haak
genomen: de wachtman op het Raadhuis.

„Ja, U spreekt met de dienstdoende wachtmeester van de marechaussee. Direct zullen
enige heren van de Sicherheitsdienst zich bij
U melden, die de burgemeester dringend
wensen te spreken. Zij brengen het wachtwoord mede." De wachtman antwoordt en
net heeft Henk de hoorn weer op de haak
1'ggen, of er komt een seintje dat de batfiets
weer voor het gebruik gereed is en de tweede
vracht kan vervoeren.
De ploeg vertrekt. Dick, die altijd rustige
en onverstoorbare kerel, bleef achter. Hij
hield, moederziel in zijn eentje, het politiebureau bezet, van vijf uur tot half zeven.
Anderhalf uur zenuwslopend wachten in
de nacht, toen de Moffen druk in de
Haarlemmermeer zochten naar de drie over
de Ringvaart gezwommen K.P.-ers. De kans,
dat ze hierbij op het Politiebureau zouden
belanden was helemaal niet denkbeeldig en
dan was er maar één kans om er heelhuids
af te komen: de deur gesloten houden en
het raadhuis opbellen om hulp van de kraakploeg.
Drie man lopen over de brug naar het
raadhuis.
Henk bonst op de deur.
„Wie is daar", vraagt de wacht.
„Los mensch, hoffentlich machen Sie bald
auf!"
„Wachtwoord."

HOE DE K P.
HET DEED (2)
Wacht nummer twee komt uit zijn kamertje
aangestrompeld en krijgt eveneens een serie
snerpende Duitse krachttermen tegen z'n onschuldige hoofd geslingerd. En dan, dan is
het of er een bom barst. Na veel Duits lawaai
ineens de gewone, zachte stem van Henk:
„We zijn goede Nederlanders, en steek nu
' eerst je handen maar eens omhoog!"
Gehoorzaam kiezen twee paar handen het
luchtruim. Een van de wachtposten schijnt
stalen zenuwen te hebben en heeft schik in
het geval. Henk ziet hem grinneken en laat
hem vooruit lopen naar de kamer van de
Burgemeester. Voor de deur snerpt hij „Ist
der Bürgermeister schon wach?" Dan zegt
de wacht het voorgekauwde zinnetje: „Burgemeester, hier zijn enige heren van de
Sicherheitsdienst om U te spreken."
„Hebben zij het wachtwoord gegeven?"
„Ja, burgemeester."
In de kamer horen ze geschuifel. Dan wordt
de sleutel van de deur omgedraaid, en voor
Henk staat de Edelachtbare Heer Burgemeester van de Gemeente Haarlemmermeer,
compleet in badjas, waarvan het koord nog
loshangt en op blote voeten. Zijn eerst zo

Pets, ketst de 9 m.m. F.N.
op de stenen vloer.
„Was heisst Wachtwoord! Mensch, machen
Sie doch auf. Die Parole ist Mastrikt."
Langzaam opent .zich de deur. Het drietal
stapt naar binhen en Henk brult tegen de
sidderende wacht:
„Ihr habt wohl geschlafen, was! Dass nennt
Ihr Posten steh'n. Wo ist die Wachstube!"
Wat kun je^ als wachtman tegen zo'n brullende „mof" nog anders zeggen dan een
heel onderdanig: „Ik heb niet geslapen mijnheer?"

onderdanig gezicht -— Sicherheitsdienstmannen zijn Duitsers en voor hen heb je als
N.S.B.-er een ingeboren respect — drukt
plotseling verbazing uit en dan schrik. Want
aan de andere kant van de deur, amper een
meter van hem af, staan drie jonge kerels, en
drie revolverlopen ziet hij op zijn Germaanse
hart gericht.
'Een kort bevel van Henk: „Handen omhoog". Maar zijn bibberende armen zijn niet
in een „hou-zee-houding" te krijgen. Een

—

van de knapen gaat achter hem staan en
voor hij het weet is zijn mond dichtgesnoerd
met een zakdoek en een sjaal en zijn z'n
handen werkloze werktuigen geworden, omdat de „schurken" gebruik maken van het
loshangende koord van zijn badjas. Zo wordt
hij vastgebonden aan de buizen van de
centrale verwarming.
Henk treedt naar voren en begint te bulderen. „Waar zijn de sleutels van het bevolkingsregister.
Geen antwoord.
Nog snijdender wordt de stem van Henk. Hij
grijpt meteen de gelegenheid aan om niet
te laten merken dat de wachten beneden
min of meer meewerkten. „Waar zijn de
sleutels, vraag ik. Als je het niet zegt, schiet
ik je voor je raap, versta je? Die krengen
beneden vertikten het ook al om mee te
werken." '
De Burgemeester mag een N.S.B.-er zijn, een
labbekak is hij niet. Twee revolverlopen
draaien hem voor de ogen, maar hij zegt:
„U bent de sterkste, U moet maar doen wat
U meent te moeten doen."
„Nou man, dan houd je je kaken op elkaar,
't gaat heus zonder jouw sleuteltjes ook hoor,
met een lasbrander doe je wonderen."
Dit weigeren iets te zeggen, was een handige
zet van de burgervader, en hij maakt er later
gebruik van. Blijkt hieruit niet zijn eigen
fiere houding? Ook is het een bewijs, dat de
wachten hun best deden. En de volgende dag
liet hij het voorkomen alsof de sleutels bij de
wacht waren. Dit was een leugen, want ze
werden buiten het raadhuis bewaard.
Hans, een Bussumèr van 32 jaar, bleef bij
de Burgemeester achter; Henk gaat naar
boven waar de conciërge woont. Ook hij
wordt met zijn vrouw en dochter aan het
bed gebonden, met een bewaker om toezicht
te houden.
Beneden begint het zwaarste werk. Met moker en breekijzer worden de kasten opengerammeid. Het is een leven als een oordeel
maar, en dat is het voornaamste, het gelukt.
Eindelijk is de deur open en voor de ogen
van zes K.P.-ers, die zich het zweet afvegen
en de twee bewakers, die er met hun neus
bot bovenop zijn gezet om een bewaker uit
te sparen (die er bij deze kraak met „werkkrachtentekort" niet op kon overschieten)
stapelen zich de documenten, die over het
wel en wee van de Haarlemmermeerbewo;
ners beschikken, op.
Alles wordt in zakken geladen, maar er zijn
zakken tekort. Het is me .een hoeveelheid.
Vier maal gaat er een bakfiets vol naar het
kruidenierswinkeltje. „Zeg boer", moppert
Jaap. ,,We hebben zakken tekort, wat nu?"
Henk gaat naar de kamer van de burgemeester; als er geen zakken zijn, dan maar beddegoed. Met een kussensloop, een paar lakens
en wollen dekens komt hij terug. Nu is de
boel vlug voor elkaar en als de laatste bakfiets over de brug rijdt, slaat de klok juist
half zeven.
In de kamer van de burgemeester zegt Henk
tegen Hans. „Nou boer, de zaak is voor
elkaar, wacht buiten en ga dan op de klep
van de auto zitten, anders vallen er onderweg misschien kaarten af." Het is een afleidingsmanoeuvre, want een auto is bij de
hele operatie niet gebruikt. De Burgemeester
knoopt deze woorden echter in zijn oren, en
de volgende dag houdt hij stijf en strak vol,
dat hij een zware auto heeft horen wegrijden,
Henk loopt op de Burgemeester toe en in
het donker legt hij hem de handen op de
schouders. Hij zal nogmaals goed uit laten
komen, dat de wachten „tegenwerkten" en
ze voor N.S.B.-ers uitmaken, dan ondervinden zij geen schadelijke gevolgen.
„Burgemeester, het is voor elkaar. We hebben hard moeten werken, maar ik heb een
fiere tegenstander gevonden. Alleen jammer
dat die verrekte N.S.B.-ers van de wacht niet
geholpen hebben."

* REVOLUTIE *
Ik mocht een ogenblik aan de redactionele
voeten van Kief zitten om zijn les over de
revolutie te leren.
Hij had voorheen in zijn blad gezegd, dat
een ' revolutie democratisch is, omdat ze
in de historie altijd bleek te steunen op de
meerderheid der bevolking.
Ik zei daarop, dat die fabel van de meerderheid niet waar was, en dat bovendien niet de
meerderheid beslistte over het democratisch
karakter, maar de constitutie, de vraag van
recht of onrecht.
En toen kwam dan de les aan zijn voeten.
Hij leraart: de opstand der calvinisten tegen
de tyrannie van Philips II was een revolutie,
een democratische daad. En verder: . de
boljewiki steunden in 1917 op de overweldigende massa der Russen, omdat Lenin's program aansloeg bij de gevoelens van het volk.
En vervolgens: Het regiem van de Tsaar was
geen constitutionele democratie.
Dat is de essentie van het betoog van mijn
nieuwe welwillende, neerbuigende leraar.
Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel van hem
geleerd. Ik wist dat allemaal al. De volkssouvereiniteit i» al een oude affaire, hooggeleerde!
Met de arrogantie, sommige leerlingen eigen,
waag ik het deze docent in oude zaken enkele
opmerkingen voor te leggen. Niet om hem te
overtuigen ermee, want hij gelooft ergens in: In het beslissend recht en gezag van
de mens.
Uitsluitend om hem erop attent te maken dat
men ook in iets anders kan geloven: In
de geboden van God.
Daar gaan we dan:

2. Het regiem van de Tsaar was geen constitutionele democratie. Inderdaad, wel
had de bevolking zekere rechten, maar
zij werden voortdurend geschonden.
3. Opstand tegen dit regiem kon dus op
zeker moment juist zijn, maar dat betekent niet, dat iedere opstand met welk
motief ook juist was. En de revolutie van
Lenin was niet terecht, want niet de geboden van God, maar de begeerte om de
macht over te nemen en zijn eigen leer te
realiseren dreef hem. Het onrecht dezer
revolutie blijkt heden in het Oosten van
Europa.
4. Stond het Russische volk daarachter?
Neen, slechts een zeer kleine groep stond
daarachter. En een kleine groep kan in
een latent volk heel wat bereiken, als die
groep doelbewust is en als men niet met
de nieuwe leer, maar met de feilen van
het oude regiem de bevolking achter zich
weet te krijgen of neutraal weet te houden. Zo geschiedde ook in Rusland. De
Russische revolutie was dus niet alleen
een onrechtmatige daad, zij was ook in de
definitie van Kief geen „democratische"
daad. Dat blijkt in het Rusland van heden.
5. Wil men met Kief alles onder het begrip
„revolutie" vatten, dan wekt dat wel verwarring. Dan is er iri ieder geval tweeërlei soort revolutie. De rechtmatige en de
onrechtmatige. En het criterium daarvoor
ligt niet in het meerderheidsbeginsel noch
in de gevoelens der mensen, maar in het
gebod van God over overheden en
onderdanen.

1. De opstand van ons volk tegen Philips
was geen democratische daad, omdat de
meerderheid van ons volk erachter stond;
maar omdat Philips onze rechten schond
en een bevolkingsgroep (lang geen grote)
het moment gekomen achtte, dat het gehoorzamen aan God fot ongehoorzaamheid aan de koning dwong. En dat niet
met de opzet, de koning af te zetten, maar
teneinde hem tot inkeer te brengen. Dat
is historie, hooggeleerde; en alleen zo —niet door het meerderheidsgevoelen (dat
ook toen niet bestond'— was de opstand
gerechtvaardigd en democratisch.

Alleen daarin ligt de rechtvaardiging van de
strijd tegen Hitler en Stalin en voor de onderdrukten; niet in het geheel der laatsten noch
in hun gevoelens.
De democratie is de erkenning van de rechten en van de plichten der bevolking in haar
relatie tot de overheid.
Met die gedachtengang gaat Kief natuurlijk
niet accoord, maar "dat doet er niet toe. Als
hij nu maar gaat begrijpen, dat het om een
verschil in geloof gaat, om geloof in mensen
of in God, dan zal ook hij gaan inzien, waarom ik zijn revolutie-theorie gevaarlijk vind,
wijl steunend op de willekeur van de volkswil.
.
H. v. R.

Henk's list gelukt: „Het zijn geen N.S.B.-ers,
het zijn mannen die hun plicht hebben gedaan."
„Ook goed, maar U bent er wel een. Ja zeg
het maar gerust, ik weet het toch wel. En
maak nu geen herrie, want dan weet ik U
wel te vinden. Het zal U trouwens toch weinig helpen, want de telefoondraad is vernield. U wordt straks door Uw eigen mensen
verlost. Goede morgen. Burgemeester."
Enkele jongens liepen naar het Politiebureau
om Dick te halen. Hij loopt kalm mee, alsof
hij niet anderhalf uur het gevaarlijkste
baantje heeft opgeknapt. Bij de kerk drukken ze elkaar de hand. Weer is een operatie
geslaagd. Ze zijn moe, doodmoe van het
harde werken en de spanning. Maar ze hebben het voldane gevoel, dat ze iets hebben
kunnen doen, dat ze hun aandeel hebben
mogen geven in de grote strijd, en weten dat
ze de bevolking van de Haarlemmermeer een
onschatbare dienst hebben bewezen. Voor
hen is het grootste gevaar geweken, en als
de moffen ze willen hebben, zullen ze huis
na huis moeten onderzoeken. Dat gebeurt
ook. Nog geen twee weken na de overval op
het Arbeidsbureau en het Bevolkingsregister
komen Duitse troepen uit Haarlem bij de
Cruquius en Vijfhuizen de Meer binnen. Als

die boeren zich niet willen melden, dan zullen zij ze komen halen.
De jongens gaan naar hun duikadressen.
Henk, de chef van het clubje, fietst in zijn
eentje naar zijn kosthuis. Hij is dankbaar om
te mogen werken met deze jongens. Wat
zou je waard zijn zonder hen? Hoe zou je,
wanneer om vier uur bericht binnen komt,
dat een actie moet worden ondernomen, binnen een paar uur je voorbereidingen kunnen
treffen voor een operatie van meer dan drie
en een half uur hard werken, als je niet op
hen aan kon? ,
Vlak bij huis nadert een bakfiets. Henk ziet
z'n kostbaas, die deze nacht benut heeft om
een viertal bomen in huis te halen.
„Heb je 't karwei plat, kerel?"
„Ja, 't is voor elkaar!"
De bevolking van de Haarlemmermeer is
voor een grootscheepse doelbewuste slavenjacht gespaard gebleven.
'Ingezonden mededeling.)

yMtigvétrt
beveiligt U en Uw kinderen terwijl U slaapt tegen muggebeten.
FLACON 50 en 90 et.
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II DE PLANNEN
De plannen? Reeds één der drie eerste Inspecteurs van het M.O., Dr. Steyn Parvé,
werkte aan het ontwerpen van een nieuwe wet.
En sindsdien zijn vele gevolgd.
De lager onderwijs-wet vond haar grootste herziening in 1857, 1889 en 1920. De nijverheidsonderwijswet dateert van 1923, de wet op het
hoger onderwijs van 1876. Als men er rekening mee houdt, dat de LO.-wet van 1920 in
hoofdzaak een gevolg was van de grondwettelijke finantiële gelijkstelling, dan zal men moeten toegeven, dat reeds de ouderdom der wetten pleit voor herziening. Voeg daarbij de noodzaak, zoals die in het voorgaande artikel is
uiteengezet, en men zal inzien, dat er inderdaad vernieuwd moet worden. T.a.v. het kleuteronderwijs kan men dit helaas niet eens zeggen: er bestaat geen wettelijke regeling van!
Bij de bespreking van „plannen" dient men
goed te onderscheiden, wat hierin de taak der
Overheid is, wat taak der particulieren, hetzij
schoolbesturen, hetzij — vooral — leerkrachten. De taak der Overheid kan geen andere zijn
dan die, welke uit haar algemene opdracht
voortvloeit: de zorg voor het tijdelijk algemeen
welzijn. Practisch evenwel ontmoet men hier
belangrijke meningsverschillen, zélfs onder hen,
die van de noodzaak van vernieuwing even
sterk overtuigd zijn. De vraag is: in hoeverre
moet men bij het historisch gewordene aansluiten, en vooral: hoever reikt de taak der Overheid? De beantwoording der eerste vraag zou
ons te uitvoerig doen worden. Ik volsta dus met
te zeggen, dat het historisch gewordene een
kostbare ervaring van een eeuw of langer vertegenwoordigt en dat men onverstandig zou
doen dit te verwaarlozen. Mits
het geen
schild wordt tegen grondige vernieuwing, kan
men dus de stelling onderschrijven, dat de bestaande toestand niet alleen niet volledig kan
geliquideerd worden, maar dat het bepaald ongewenst zou zijn.
Wat de tweede vraag betreft: men kan het
verschil van mening wellicht het best kenschetsen door de taak van het Departement van Onderwijs, K. en W. te bezien. Volgens de ene
groep, dient dit Departement niet alleen te
administreren en technisch werk te verrichten,
maar ook leiding te geven. In deze gedachtengang past het dus, dat de taak der Overheid op
dit gebied wordt uitgebreid, niet alleen t.a.v. de
school direct, maar ook t.a.v. andere zaken die
voor de school van gewicht zijn. De' Overheid
zou b.v. leiding moeten geven aan de vernieuwing, ook buiten het wettelijk raam dey eigenlijke organisatie. Zij zou een Centrum kunnen
inrichten, dat de wetenschappelijke funderingen voor de vernieuwing zoekt te vinden, dat
de onderwijsvernieuwing onder de leerkrachten
centraal leidt, dat richtlijnen ontwerpt en uitgeeft, gedekt door het gezag der Overheid
e.d.m. Bovendien zouden „nieuwe organen" een
publiekrechtelijke organisatie moeten scheppen,
waaraan alle richtingen in het onderwijs gebonden worden.

Ambienarisme
Hef grootste gevaar van de ambtenatenstaat,
waartoe wij hoe langer hoe meer afdalen, is
de aanslag op hef recht van de uitzondering.
De mentalifeit van de ambtenaar zonder gevoel
Voor nuances, zonder diep besef van de waarde
der menselijke persoonlijkheid, werkt somtijds
moordend. Een fraai voorbeeld hiervan werd
dezer dagen aangehaald op het Congres van
de Katholieke Bond „Voor het Gezin".
De afgevaardigde van Geleen vertelde, hoe er
in zijn gemeente een weduwe was, wier derde
zoon onder de wapenen moest komen. Men
probeerde uitstel ie krijgen, de burgemeester en
de secretaris togen er zelfs voor naar Den
Haag. Maar toen deze heren tegenover een
ambtenaar opmerkten, daf de rhoeder van de
knaap krankzinnig zou worden indien ook de
derde zoon onder de wapenen zou moeten, had
deze ambtenaar geantwoord: ■ wel, dan moet
ze naar Venray (naar het gesticht) gaan!
(.Uit: De Nieuwe Eeuw)
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Eigenaardig is, dat deze gedachten vooral leven
In de kringen van hen die — terecht — voortdurend betogen, dat psychologisch-wetenschappelijk nooit uit het oog mag worden verloren,
dat de mens een totaliteit vertegenwoordigt. Zij
zien het — alweer: terecht! — als een onmogelijkheid, ja als een kwaad, de menselijke persoonlijkheid te scheiden in onderdelen. Bovendien wordt van die zijde — alweer volkomen
terecht! —- aangedrongen op een grotere zelfwerkzaamheid, niet alleen in de school maar ook
van de school. In een grotere mate van vrijheid — opnieuw: terecht — zien zij een wezenselement van ledere vernieuwing. Het is mij persoonlijk altijd een raadsel geweest, hoe men t.a.v.
het onderwijs en de school deze gezonde beginselen verdedigen kan, en t.a.v. de verhouding
van Overheid en school deze tegelijkertijd zo niet
overboord werpt, dan toch slechts in zo geringe
mate als maar mogelijk is wil toepassen.
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Het is trouwens met de tendenzen van onze tijd
In strijd tot centralisatie over te gaan. Iedereen
gevoelt dat de Overheldsbemoeiïngen een omvang gaan aannemen, die een gevaar worden
voor de democratie zelf, in leder geval zodanig
worden, dat zij de verhouding van Overheid en
onderdanen grondig dreigen te bederven. Stilaan
begint de burger in onze staat een vijand te
zien, en het beginsel, dat de staat een volmaakte
maatschappij is, gericht op het tijdelijk algemeen welzijn zijner leden, dreigt hoe langer hoe
meer tot een dode theorie te verstikken. Hoeveel te meer zal deze ongunstige invloed zich
kunnen doen gelden op een terrein, waar 's mensen levensbeginselen direct werkzaam zijn, een
terrein bovendien, dat een zo groot mogelijke
vrijheid van beweging nodig heeft.
Vandaar dat anderen de werkzaamheid van dit
Departement wensen te beperken tot het louter
administratieve en -technische, behoudens da&r
waar het particuliere initiatief klaarblijkelijk
tekort schiet. Zo is b,v. het instituut der vernieuwingscursussen, ofschoon gaarne erkend
wordt dat de bodem door het particuliere initiatief was voorbereid, in feite gestimuleerd door
de Overheid, die bereid bleek een aanzienlijke
subsidie beschikbaar te stellen. Maar ook bij
deze opvatting van de Overheidstaak is deze nog
gewichtig genoeg.
Plannen ? Er zijn er vele geweest. Ik wijs alleen
op die van oud-minister Bolkestein, een man
vergrijsd in trouwe dienst aan het onderwijs, die
als zeventigjarige frisser bleek dan menig jqngere en in zijn schema een bruikbare schets voor
een totale onderwijsvernieuwing ontwierp.
In de overvloed van plannen zie ik slechts kans
orde te brengen en leesbaarheid te handhaven,
als ik mijn eigen opvattingen naar voren breng,
daar latend of zij alle ogenblikkelijk te verwezenlijken zijn. Ik stel voorop, dat men niet partieel te werk kan gaan. Omdat een totale her- "
ziening toch minstens een periode van vier jaren
vereist, terwijl de practische uitwerking ervan
ongetwijfeld nog enige jaren meer zal vragen, zal
men wel gedwongen zijn, de ergste fouten weg
te nemen, de onaangenaamste leemten te vullen,
de vruchtbaarste intltiatieven alvast te stimuleren en te steunen.
Wat staat de wetgever te doen? Beginnend
bij de kleuter zal hij ons eindelijk een wettelijke regeling moeten brengen. Ideaal zou het
zijn, als daarbij de schoolplicht kon worden gesteld van 5% tot ruim zeven jaar. Natuurlijk
zouden jongere kinderen wel het recht moeten
hebben toegelaten te worden, maar niet in de
beide „klassen". Daarna zou een vijfjarige grondschool moeten komen, waarna het voortgezette
onderwijs in een of andere vorm voor allen —
voorlopig tot 15-jarige leeftijd — verplichtend
zou moeten zijn. Het z.g. part-time-systeem,
waarbij na de vijftienjarige leeftijd nog één of
twee dagen per week verplicht voortgezet onderwijs moet worden gevolgd, is zeer aantrekkelijk
en moet zeker t.z.t. worden ingevoerd. Maar op
deze leeftijd Is dit onderwijsprobleem zó nauw
verweven met sociale vraagstukken, dat dit
alleen zou kunnen in samenwerking met Sociale
Zaken en op een moment, dat ons land uit zijn
toestand van verval geheel is opgerezen. Heeft
men de lagere school doorlopen, dan zou men
kunnen volgen: voortgezet gewoon lager onderwijs. Mulo, of één der scholen voor V.H.M.O.
Een veel belangrijker gedeelte dan thans moet
naar het nijverheidsonderwijs. De voorkeur voor

de „witte boord" boven de „vuile hand" Is in
Nederland nog veel te groot. Trouwens, de boorden worden ook in het laatste geval talrijker,
hetgeen men als uitdrukking van een sociale
erkenning hunner waarde moet toejuichen.
Nog twee opmerkingen: de eerste betreft het
nijverheidsonderwijs. Lang heb ik voor mezelf
geaarzeld, op welk moment de leerling de ambachtsschool moet binnentreden. Ik meen na
buitenlandse ervaringen op dit punt te hebben
vernomen, dat het de ideale toestand zou zijn,
indien eerst na het voortgezet lager onderwijs de
toelating tot het N.O. zou worden verkregen. Ik
ben mij evenwel bewust, dat dit zijn consequenties, b.v. op het Mulo, zou moeten hebben.
De tweede opmerking is deze: in ons land, met
zijn commercieel verleden, is het voortgezet
onderwijs sterk beïnvloed door het handelsleven.
Vandaar b.v. dat overal gemeend wordt, dat
- beslist drie vreemde talen moeten worden gegeven. Daartegenover is de industrialisatie nog
zonder lange geschiedenis. Deze sector van ons
economisch leven heeft dan ook het onderwijs
niet beïnvloed. Met welk een moeite verloopt b.v.
de integrale invoering van handenarbeid en van
lichamelijke opvoeding! Toch zijn de verhoudingen in Nederland zich grondig aan het wijzigen.
Tussen 1900 en 1930 nam onze bevolking toe met
3 millioen; hiervan vond 50% een onderkomen in
de industrie, 30% in de handel en 5% in de
landbouw. Nadien is ons volk nog met 2% millioen vermeerderd en de verhoudingen zijn voor
de handel (relatief) ongunstiger geworden vergeleken met de industrie. Een onderwijs, dat
door een handeldrijvend volk is geïnspireerd, moet
van deze economische structuurwijzigingen de
gevolgen ondervinden. En wel op twee wijzen:
door de bestaande schooltypen hiernaar te richten en door althans één nieuw schooltype, dat met
één vreemde taal (naar keuze) zou volstaan en
'overigens zich positief zou richten op de industriële sector van ons leven.
Voor het V.H.M.O. zou naar mijn mening gezorgd
moeten worden voor:
1. een lyceaal schooltype dat in een „klassieke"
en „moderne" afdeling zou moeten worden gesplitst, reeds na het^eerste leerjaar; de „moderne"
afdeling zou na 3 jaren zich in een A- en B-afdeling moeten splitsen, resp. gericht op wis- en
natuurkundige vorming en literair-maatschappelijke.
2. Dat de middelbare meisjesschool moet blijven bestaan, liefst zoveel mogelijk apart, dus
niet in lyceaal verband, dunkt mij vanzelfsprekend.
3. Aan een algemene middelbare school, die —
in tegenstelling tot de lycea -— niet op een taak
als voorbereidend hoger onderwijs moet worden
ingesteld, hebben wij evenzeer behoefte. De vrijheid van inrichting moet zó groot zijn, dat de
schepping van een meer industrieel schooltype
Oiogelijk wordt. M.M.S. en A.M.S. kunnen meteen
met een vijfjarige opleiding volstaan!
Daarop volgt dan de universiteit, die dringend
herziening behoeft, maar waarbij nimmer uit het
oog mag worden verloren, dat zij universiteit
dient te blijven, d.w.z. dat zij de universitas, die
zo ernstig gevaar loopt doordat zij hoe langer
hoe meer neiging vertoont een verzameling vakhogescholen te worden, bewaart en versterkt.
Een studium general is derhalve, om slechts één
punt te noemen, een noodzakelüke eis.
Zo stel Ik mij in grote trekken de lengte-doorsnede voor van het nieuwe Nederlandse onderwijs. Daarmede is echter slechts het wettelijk
raam gegeven waarbinnen de eigenlijke vernieuwing zich moet voltrekken: didactisch door
losser klasseverbanden, materieel door herziening
van programma's en hergroepering van leervakken, en vooral ook door reorganisatie van de
opleidingen. Wie n.1. uit het voorgaande de conclusie zou trekken, dat ik ernstige kritiek heb
op de wijze waarop de leerkrachten hun taak
vervullen, vergist zich. Wat aan tekorten valt
te signaleren, valt grotendeels buiten hun invloed. Eerst na een grondige herziening van
onderwijzers- en lerarenopleiding, zodanig, dat
men de nieuwe taken waarlijk aan kan, zou men
bij tekorten kritiek op het onderwijzend personeel kunnen uitoefenen. Maar ik ben persoonlijk
overtuigd, dat, als men een goede, verantwoorde
opleiding schept, het Nederlandse onderwijs veilig aan zijn leerkrachten kan worden toevertrouwd. Het is duidelijk, dat de onderwijzersopleiding niet meer op de huidige taak berekend
is; duidelijker is dat nog voor de leraarsopleiding,
die in feite nauwelijks bestaat, waar immers de
opleiding vrijwel alleen berekend is op kennis,
en dan nog wel van het ene vak. Voor een paedagogisch-didactische scholing heeft men nog
nauwelijks kans gehad.
(Wordt vervolgd).
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'oop Stomp

Berend H. G. Nijenhuis

Corn. /. Meijer

loop Stomp
Gernt de Boer

Bakker.
Geboren: 21 Februari 1918 te Zeist.
Gefusilleerd: 4 April 1945 te Meppel.
}oop Stomp was een actief medewerker van de
Meppeler verzetsgroep. Zijn werkzaamheden waren van LO-karakter en bepaalden zich tot het
verzorgen van ondergedoken en hun gezinnen,
het verspreiden van illegale lectuur en de hulp
aan geallieerde piloten; ook bemoeide hij zich met
de verzörging-in-natura.
Op 26 Februari 1945 hield de SD bij een Meppeler familie, die geweigerd had een NSB-familielid onderdak te verlenen, een huiszoeking. Vier
zoons van deze familie waren ondergedoken, doch
deze werden niet gevonden. Wel vond men het
adres van de bakker, waar een der zoons werkte.
De SD dacht een illegaal adres gevonden te hebben en deed een huiszoeking bij deze bakker; hoewel de gevonden aantekening niet illegaal bedoeld
was, sloeg de SD hier toch raak. Op dit adres
was nl. Joop Stomp ondergedoken. Bij de huiszoeking vond de SD het pistool van Joop in zijn
slaapkamer. Hij werd onmiddellijk gearresteerd en
overgebracht naar het SD-gebouw, waar onder
zware mishandelingen het verhoor plaats vond.
Het SD-commando, dat deze arrestatie en het verhoor uitvoerde, stond onder leiding, van de SD'er
Tümmel, die zelfs door zijn collega's „de roverhoofdman" werd genoemd.
Op 4 April 1945 werd Joop Stomp met enkele
anderen van zijn vrienden als represaille voor een
spoorwegaanslag aan de Staphorsterweg gefusilleerd.
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Pieter Aartsen

Jan de Boer

Assistent der Dir. Belastingen.
Geboren: 21 September 1894 te Barneveld.
Overleden: 10 December 1944 te Oltsdorf (Dld.).

J

V
meppel

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

r

Gerrit de Boer
Schoenwirikelier.
Geboren: 26 Juli 1923 te Meppel.
Gevallen tijdens een overval: 24 December 1944 te Meppel.

Jan de Boer

,

Schoenwinkelier.
Geboren: 1 Juli 1896 te Meppel.
Gefusilleerd: 4 April 1945 te Staphorst.
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Pieter Aartsen
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Bcrcn^ Hendrik Gerard Nijenhuis
Procuratiehouder.
Geboren: 26 November 1900 te Meppel.
Gelusilleerd: 4 April 1945 te Staphorst.
Ongeveer medio 1943 kreeg Nijenhuis contact met
de verzetsgroep Meppel. Aanvankelijk verschafte
hij onderdak aan onderduikers, doch het duurde
niet lang of hij nam meer actief aan het verzetswerk deel, o.a. door het plaatsen en verzorgen van
onderduikers. In de laatste helft van 1943, toen
de verzetsgroep Meppel in financiële moeilijkheden verkeerde, richtte Nijenhuis het Ondersteuningscomité op, kortweg genaamd O.C. Door dit
O.C. werden alle benodigde gelden voor de gezinnen der onderduikers en voor het verzet zelf,
o.a. de KP, bijeen gebracht. Dit was zijn speciale
taak, doch daarnaast verrichtte hij ook werkzaamheden op ander gebied, zoajj de^ verspreiding van
illegale lectuur, de hulpverlening aan geallieerde
piloten enz. Ook verleende hij onderdak aan leden
van de Meppeler KP. Zijn belangrijkste optreden
was echter als organisator van de financiële „sectie" van de Meppeler KP.
Toen op 26 Februari 1945 Joop Stomp werd gearresteerd en de SD steeds verder doordrong in de
gelederen van de Meppeler verzetsgroep, werd
ook het huis van Nijenhuis in de nacht van 26 op
27 Februari door Tümmel en zijn mannen omsingeld. Nijenhuis wercj gearresteerd en opgesloten
in de SD-gevangenis te Meppel. Ook hij viel als
slachtoffer van de reprpsaillemoord naar aanleiding van een spoorwegaanslag; op 4 April viel
hij te Staphorst met zijn vrienden voor het vuurpeloton.

schoenenzaak van Ian de Boer aan ^e 2e Hoofdstraat
te Meppel was reeds bij het begin van het onderduikerswerk
een doorgangshuis, waar vele onderduikers een gastvrij
onderdak vonden. Jan de Boer was een stille figuur, die niet
veel sprak, maar waar toch veel leiding van uitging. Toen
zijn zoon Gerrit, of „Willy", zoals hij genoemd werd, zich
bij de Meppeler verzetsgroep aansloot, werd het huis tevens
een contactadres en een trefpunt van de KP.
Want Willy, die reeds begin 1943 was begonnen met LOwerkzaamheden, was in Augustus van datzelfde jaar overgegaan naar de KP. In dit verband nam hij o.a. deel aan de
overvallen op de distributiekantoren te Diever, Dwingeloo,
Smilde en Staphorst, dat driemaal met succes overvallen
werd.
Op 24 December 1944 nam hij deel aan een overval op het
politiebureau te Meppel, waar een zevental arrestanten van
de SD. was ingesloten; deze mannen waren wegens hun illegale werkzaamheden, o.a. pilotenhulp, ter dood veroordeeld.
Toen de Meppeler KP. het politiebureau binnendrong, opende de dienstdoende agent het vuur op hen, waarna een
vuurgevecht ontstond. Bij dit gevecht werd Willy dodelijk
getroffen en hij overleed in de armen van de leider der KP.
De agent, die het vuur op hen geopend had, werd zwaar
gewond, terwijl een andere agent werd doodgeschoten. De
arrestanten werden bevrijd, doch de KP'ers zagen geen kans
het lijk van hun vriend mee te nemen. Willy had valse papieren bij zich en het lijk zou zeker niet door de SD geïdentificeerd zijn, als niet een schrijver van het politiebureau hem
herkend had als een schoolvriend. Deze man heeft toen de
SD. de woning van Willy's vader gewezen. De SD. deed
een inval en ofschoon Jan de Boer zich verborgen had, werd
hij gevonden en gearresteerd. Het was de SD. bekend, dat
een politieman, die persoonlijk aan de overval had deelgenomen — en daarna met zijn gezin was ondergedoken — de
avond vóór de overval nog in de woning van Jan de Boer
was geweest om met diens zoon Willy nog het een en ander
te bespreken.
Jan de Boer werd overgebrarht naar de SD.-gevangenis aan
de Stationsweg te Meppel. Op 4 April 1945 werd hij; met
nog enkele andere leden van de Meppeler ploeg aan de
Staphorsterweg bij Meppel gefusilleerd.

Aartsen was sedert 1942 aangesloten bij de OD
te Meppel en bij deze organisatie vervulde hij de
functie van wijkcommandant. Toch bestond zijn
activiteit op illegaal gebied hoofdzakelijk uit LOwerk. Hij inde gelden voor de verzetsgroep Meppel — hij was medewerker van het Ondersteuningscomité, het zgn. O.C. ■— verleende hulp aan
onderduikers, verspreidde bonkaarten en valse papieren, terwijl hij zich ook bemoeide met de illegale pers. Hij was medewerker van de Meppeler
KP; te zijnen huize zijn verschillende vergaderingen gehouden.
In verband met een aanslag, die te Staphorst werd
gepleegd, arresteerden de Duitsers, bij wijze van
represaille, verschillende als goede Nederlanders
bekend staande mannen. Ook Aartsen behoorde
tot hen. Op 31 Augustus 1944, de verjaardag der
Koningin; werd hij opgepakt en overgebracht naar
het concentratiekamp te Amersfoort. Vandaar werd
hij op transport gesteld naar Duitsland, waar hij
terecht kwam in het beruchte kamp te Neuengamme.
De ontberingen, die het kampleven de gevangenen
oplegde, heeft hij, als zovele duizenden anderen
niet kunnen doorstaan; op 10 December 1944 overleed hij door uitputting. ■

Cornelis Johannes Meijer
Ondernemer motorenreparatiebedrijf.
Geboren: 18 Januari 1897 te Meppel.
Gefusilleerd: 4 April 1945 te Staphorst
,Oude Chris", zoals zijn schuilnaam luidde, was
een der eerste leden van de Meppeler verzetsgroep.
De verzetswerkzaamheden, welke hij verrichtte,
waren vele, zoals LO, OD, „Trouw", KP, de
pilotenverzorging en het politiek verzet. Hij verzorgde regelmatig onderduikers, hielp hen aan
onderdak, bonnen en geld en ruimde ook zijn eigen
huis voor hen in. Piloten bracht hij weg in grote
tanks op vrachtwagens en ook in gewone luxe
auto's. Voorts transporteerde hij pakken „Trouw"
naar de buitengemeenten, terwijl hij tevens dit
blad in Meppel aan huis bezorgde. Zijn bemoeienis
met de KP strekte zich uit tot het repareren van
de wapens. Toen op een gegeven ogenblik het
verzet in Meppel gereorganiseerd werd, had „Oude
Chris" hierin een belangrijk aandeel.
Op 26 Februari 1945 werd echter, door een
samenloop van omstandigheden. Joop Stomp gearresteerd. De draad, die de SD door een toeval ,
in handen had gekregen, was hiermede nog niet
geheel afgewikkeld, want meerdere arrestaties volgden, o.a. die van „Oude Chris". Nog in dezelfde
nacht — van 26 of 27 Februari 1945 — drong
het SD-commando van Tümmel zijn huis binnen
en arresteerde hem benevens zijn vrouw en jongste
zoon. Hij werd, na zware mishandelingen, met zijn
vrouw en zoon overgebracht naar de SD-gevangenis te Meppel. Op 4 Apfil werd hij met enkelen
van zijn vrienden als represaille te Staphorst gefusilleerd.

IETS OVER DE KAMPEN DER POLITIEKE DELINOUENTEN
(Vervolg van pagina 3.)

anderen 5 jaar lang had behandeld. Men
oogst hier wat men zelf heeft gezaaid.
Verder op blz. 14: „Meer dan eens moet er
met gummiknuppels in de geslachtsdelen gewerkt zijn." Dit is dus alleen van horen zeggen en niemand heeft dit verklaard uit persoonlijke ervaring? Wat is dan de bedoeling
van dit zinnetje?
Op blz. 16 wordt gesproken van bataljons
N.B.S., die het kamp binnenvielen op 19 December 1945. Dat is volkomen onjuist. Op
19 December 1945 bestond geen enkel B.S.onderdeel meer en dus kunnen nooit deze
onderdelen zijn opgetreden. Dit kon schrijver weten; mijn ervaring is, dat de delinquenten heel goed van alles op de hoogte
waren wat buiten het kamp gebeurde; zij
hadden trouwens de kranten. Nu lijkt dit een
kleine vergissing, maar als de schrijver met
gegevens, die hij had kunnen controleren, zo
lichtvaardig 'omspringt, hoe heeft hij het dan
gedaan met de andere? Of moest alleen de
B.S. nog een extra trap hebben?
Er komen trouwens meer instellingen aan de
beurt bij- de schrijver. Bovendien kon deze
schrijver weten — en in ieder, geval zijn
berichtgevers — waarom eind December
1945 in verschillende kampen overvallen
moesten worden gedaan.
Op blz. 17 wordt gesproken van het Huis
van Bewaring in Almelo. Ik weet niet hoe
het daar was vóór half 1946, wel hoe het er
daarna was. Ik kan dus alleen over deze
periode spreken, omdat ik niet wil doen als
de scribent van de brochure, die ieder gerucht, als het in zijn kraam past, publiceert.
Welnu, het is een onwaarheid, dat daar tot
eind 1946 mishandelingen hebben plaats gevonden door de bewakers. Laat men het Departement een onderzoek vragen over de
tweede helft van 1946 in het Huis van Be■ waring in Almelo en ik weet, dat de directeur alle medewerking zal verlenen en zeker
zelfs geen bezwaar zal maken tegen een
lidmaatschap van prof. Russel van een commissie van onderzoek over deze periode.
Op blz. 20 wordt verteld, dat door het spelen met een stengun door een bewaker mr,
W. de Rijke een been verloor. Dit is absoluut onwaar; ik kom daar later op terug.
Hoe volkomen de schrijver het gevoel mist
voor de mishandelingen het Nederlandse
volk aangedaan in de bezettingstijd door
Duitsers en N.S.B., blijkt uit zijn opmerkingen over Putten. Daar is een heer Goedvree
mishandeld en is de N.S.B.-burgemeester
afgerost. Weet hij, dat de Duitsers in Putten
honderden onschuldigen hebben weggevoerd
en in kampen vermoord? Dat nergens zoveel
weduwen zijn als in Putten? De N.S.B.-ers
zijn terecht verbitterd, maar de bevolking
van Putten, die dit alles heeft meegemaakt,
wordt veroordeeld als ze haar woede koelt
aan deze heren. Het is niet juist. Maar is
het begrijpelijk? Wij hebben altijd gevochten tegen mishandeling van politieke delinquenten, maar als ik Puttenaar was geweest
en mijn volwassen kinderen waren weggesleept en vermoord, dan had ik daar
als
God me er niet voor bewaard had — misschien deze met de moordenaars gedurende
5 jaar sympatiscrenden neergeschoten.
Waarom mag de N.S.B, verbitterd zijn, een
wals vormen, die ons zal vernietigen, communist worden en heeft men geen woord
van begrip voor deze mensen?
Op blz. 25 wordt gesproken over vrouwen,
die uit schaamte niet willen zeggen wat er
met haar gebeurd is. Ik heb twee vrouwenkampen van nabij gekend. Van angst en van

Ik heb alleen die dingen kunnen signaleren,
die ik weet. Ik heb het gedaan, omdat ik dit
geschrift door zijn strekking een groot gevaar
acht. Waar fouten zijn gemaakt van ernstig
karakter, daar past afkeuring en het doen van
recht. Maar het is niet waar, dat „de Nederlandse kampen" sadistisch waren. En er zijn
vele goede Nederlanders, die er recht op
hebben, dat wordt aangetoond, dat hier in
vele gevallen gelasterd wordt. De kampcommandant met wie ik samenwerkte, heeft het
bijna onmogelijke verricht om te zorgen, dat
alles goed liep. Wij hebben samen dag en
nacht gewerkt in de meest letterlijke zin van
het woord. Wij hebben fouten gemaakt, maar
ik ontzeg iedere delinquent en iedere professor het recht te beweren, dat wij sadisten
waren. Bovendien: als men dingen die men
zelf weet volkomen verdraaid ziet weergegeven, dan heeft men niet veel vertrouwen meer in de rest van dit geschrift.
Laat recht gebeuren, prachtig! Maar er gebeurt geen recht als dergelijk geschrijf wordt
gepubliceerd en ieder die eerlijk zijn best
heeft gedaan wordt belasterd, terwijl de
schrijver van tevoren zichzelf dekt. Óver dergelijk geschrijf (reeds in 1945) wil ik in een
volgend artikel, waarin ik ook de practijk wil
nagaan, nog iets zeggen.

niet durven zeggen wat maar voor de mond
kwam, heb ik daar nooit iets gemerkt. Wel
weet ik, dat de bewakingscommandant een
moeilijke taak had, omdat kampbewoonsters
zelfs onder het prikkeldraad door probeerden te kruipen om met jonge bewakers in
contact te komen. Zijn deze vrouwen zich nu
gaan schamen, dan is dat een verheugend
verschijnsel. Maar ik vrees, dat juist deze
dames nu verschrikkelijke verhalen zullen
vertellen over' verkrachting enz., omdat ze
zich moeten dekken voor gevolgen van eigen
daden en omdat ze weten, dat dit nu alles als
zoete koek wordt geslikt. Al is het dan een
waagstuk voor iemand, die bij de Nederlandse,
sadistische kampen betrokken was over deze
dingen de waarheid te zeggen.
Op blz. 30. „In de strafgevangenissen en de
huizen van bewaring voerden in 1945 en
soms tot diep in 1946 toe de N.B.S.-bewakingstroepen de boventoon." De laatste B.S.onderdelen zijn opgeheven per 1 November
1945; hoe zij kunnen optreden in 1946 is wat
raadselachtig. Bovendien was al veel eerder
een scheiding gekomen tussen binnen- en
buitenbewaking, stonden deze onderdelen
zelfs onder verschillende commandanten en
dit weten de politieke delinquenten ook. Dit
ADVERTENTIES
kon wel gecontroleerd worden!
Blz. 31 vertelt van uitplunderingen. VolkoiJL
Allen die tijdens de bezetting samengewerkt
men verkeerd als het gebeurd is. Maar er is
of goederen betrokken hebben van B. H. J.
ook een andere kant. Toen ik uit Duitsland
Stroober, Haarlemmerstraat 51, rijwielhandel
Amsterdam, worden verzocht zich schriftelijk
was teruggekomen, werd ik commandant van
in verbinding te stellen met:
een bewakingsdetachement. Een van de eerW. M. S1NKE („Marinns")
ste dagen inspecteerde ik een troep. Vrijwel
ZAAIERSWEG 167, AMSTERDAM-O.
niemand had behoorlijk schoeisel aan, één
man liep zelfs op schoenen met losse zolen,
die klapperden bij het marcheren. Velen hadDoor liquidatie van de zaak waarbij ik als
den één stel ondergoed en gingen naar huis
roet de overall over het blote lijf om thuis
hun vuile ondergoed te kunnen laten wassen.
Er waren erbij die niets meer hadden, omdat
hun door Duitsers en N.S.B.-ers alles was
in dienst was, ben ik op 't ogenblik
afgenomen. Daarnaast heb ik keurig geklede
delinquenten gezien; geen wonder, zij hadden alles extra gehad tijdens de bezetting. Is
Wie kan mij helpen aan een nieuwe verhet begrijpelijk, dat men in een dergelijke
tegenwoordiging (onverschillig welke
situatie bezwijkt voor de verleiding om iets te
branche) voor de provincie Limburg, event.
nemen? Het is fout als het gebeurd is, maar
met Noord-Brabant ?
enig begrip yoor de situatie kon worden verwacht.
Ik ben zeer goed ingevoerd bij Kloosters
Nog één punt wil ik bespreken om- niet te
en soortgelijke instellingen.
langdradig te worden. Op blz. 33 wordt verIn bezit van rijbewijs A.
teld hoe de arts A. K. te Vollenhove een
delinquent mishandelde. Wie de situatie in
Brieven onder no. 1408 a.h. bur. v.d. blad.
Vollenhove kent, weet direct wie hier wordt
bedoeld. Hij is een van die doktoren, die zo
slecht voor de delinquenten hebben gezorgd.
Drukkerij H. J. Koersen & Zn.
Nu heb ik deze arts en de verdere leden van
de geneeskundige staf van de Noordoostelijke Polder gedurende maanden in hun werk
gekend. We hebben wel eens meningsverI^te-I|
PERIODIEKEN tl
FEL. 32239
schil gehad. Er is wel eens wrijving geweest
tussen een detachementscommandant en een
SINGEL 281 AMSTERDAM-C.
HANDELSDRUKWERK
geneeskundige. Maar deze hele staf heeft de
geneeskundige behandeling van de delin"^ „Ucui dLcJhi&i} en imn, Uevu.
quenten onder de moeilijkste omstandigheden
gedaan op een wijze, die alle lof verdient. Ik
Haait men &iaad bij,
zal daarvan later voorbeelden geven. Ik weet
ook, dat de betrokken arts heel goed in staat
-j
is zichzelf te verdedigen, maar ik wil hier
>
protesteren tegen het belasteren van mensen, = Bergseiaan 322, tel. 46294
die steeds hebben gedaan wat een goed dok- | Stadhoudersweg 106, tel. 46274 ^ Rotterdam
ter betaamt. De verzorging in het hospitaal te ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiHini
Vollenhove was, gezien de omstandigheden,
zo goed als ze maar zijn kon. De delinquenten werden er op dezelfde wijze behandeld als
de officieren en manschappen die daar
OFFSETDRUK
lagen. Dat er klachten waren van eeuwig
ontevredenen is een algemeen voorkomend
ZAANDIJK ^f STEENDRUK,
verschijnsel, vooral onder een groep waarCARTONNAGE
onder zoveel ontevredenen zaten.

Vertegenwoordiger

Zonder werk!
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KAN DE BRUG GESLAGEN ?

Er zijn in ons leven zoveel
zaken, waar we met Ibsens
„Peer Gynt" en „de Kronkel"
zo gaarne omheen gaan. We omzeilen ze en grijpen dat •wat ons
lokt; dat waarin we ons kunnen
uitleven; dat waarin we ons vastbijten.
Dit gevaar bedreigt vooral de
oud-illegale werker. Het bedreigt
vooral ons als redactie. Het geeft
een innerlijke voldoening als we
weer eens van leer kunnen trekken, in de wetenschap dat onze
lezers daarop wachten en er ons
dankbaar voor zullen zijn.
Er zijn andere onderwerpen, waar
je liefst langs heen wilt. Je kijkt
er een paar maal tegenaan,
schuift het kregel terzijde. Maar
soms dringt het zich zo aan je op,
dat je er niet meer omheen kunt
en er dwars door heen moet gaan.
Ook al weet je, dat niet ieder het
zal begrijpen, dat sommigen zich
zullen ergeren.
Van nature schrijven we liever
over misplaatste barmhartigheid,
rechteloosheid en begaan onrecht,
over schijnheilige politieke delinquenten, die hun straatje schoonvegen enz. Het kan volkomen
verantwoord en juist zijn zulks te
doen, mits we niet moedwillig
onze ogen sluiten voor andere
symptomen.
Nu komt er al weken achtereen
een blad op onze redactietafel,
dat we dikwijls onwillig doorbladeren en met een zeker gevoel
van onbehagen terzijde schoven.
Het is ,,de Schijnwerper", een
weekblad van de gedetineerden
in de bijzondere strafgevangenis
te Leeuwarden. Als je het doorbladert is je eerste reactie; „Ze
schijnen het goed te hebben daar
in Leeuwarden." Sport en ontspanning te over. Hele competities organiseren ze. En wie er
liefhebberij in heeft mag nog een
krant volschrijven ook.
Tot we in het nummer van 20
Aug. een bespreking vonden
van onze voorloper: „Den Vijand
Wederstaan". Dat wil je toch in
elk geval lezen. Wat zullen die
kerels daarvan nu zeggen? En dan
treft het je plotseling, dat de
recensent tracht ons te begrijpen.

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

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

„Den Vijand Wederstaan" gerecenseerd door
politieke delinquenten. Een eerlijke beoordeling
vanuit een verkeerd standpunt.
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*^*mers van dat blad, geïnteresseerd.
Heimelijk misschien ook wel verlangend dingen te zullen vinden,
waarover je ze ongenadig zult
kunnen kapittelen.
Tot je verbazing vindt je een
artikel, waarin gesproken wordt
over „grenzen". De schrijver vertelt, dat de nieuwe inzichten in
het gevangeniswezen één hunner
de opmerking ontlokte: de grenzen vallen weg. De schrijver vertelt dan van een handbalwedstrijd, waarbij een aantal spelers,
toen de nederlaag dreigde, zich
even vergaten en teveel gebruik
gingen maken van hun lichamelijk overwicht. Hij spreekt dan
van de plichten in het gemeenschapsleven en herinnert aan
Gods gebod: Hebt uw naaste
lief als uzelve. Zo bezien krijgt
de uitdrukking: de grenzen vallen weg, een sinistere klank, zegt
de schrijver. Hij betoogt, dat de
gevangenen niet zichzelf en hun
gemeenschap aan het primitieve
instinctleven mogen overleveren.
Dan zou de enige noodoplossing
zijn, de terugkeer tot de oude
gevangenisvormen.
Daar is in dit artikel een besef
voor" de verantwoordelijkheid,
waarmede de gevangenen zelf
zich de ontvangen vrijheden moeten waardig maken, dat verheugend is.
Er is een ander, die verhaalt van
de wanhoop, waaraan hij ten
prooi is na het Grote Bezoek van
vrouw en kind. Hij komt er niet
meer bovenuit en goedbedoelde
troostwoorden helpen niet. Tot
hij in zijn cel een stukje papier
vindt met wat simpele letters.
Een
mede-gevangene schreef
erop: „Komt allen tot Mij, die

bepaalde personen en instanties
tot een vervroegde invrijheidstelling te bewegen.
Een ander artikeltje. De schrijver vertelt hoe velen hun straftijd te niet willen doen door te
praten. Ze leven van het gerucht
en van dagbladartikelen over
vervroegde invrijheidstelling. Ze
hebben overal een verklaring
voor en trachten alles door een
gekleurde bril te zien. Sommigen
echter „tuchten". Ze trachten naar
geestelijke rijpheid, om eens de
gevangenis niet alleen in een
andere gedaante te verlaten, doch
ook in de vaste overtuiging, dat
deze tijd voor hen vruchtbaarder
is geweest dan ze in het begin van
hun detentie hadden durven
hopen.
Als we dat alles gelezen hebben, lezen -we nogmaals de bespreking van ons verzetsboek.
Milder gestemd, wat beschaamd
wellicht. Meer open, maar niet
critiekloos. Want de recensent
richt zich rechtstreeks tot ons met
enkele opmerkingen. En wij willen daarop een antwoord trachten te geven.
De schrijver komt er rond voor
uit, dat het voor hen, die voor
een groot deel direct of indirect
als tegenstanders van de in dit
boek beschreven figuren zijn opgetreden, moeilijk is tot een oordeel te komen, omdat de geschilpunten midden in het begrip menselijkheid liggen. Hij wil hier geen:
„wij wisten het niet" naar voren
brengen. „In een werkelijkheidsbesef, dat klaarder was dan het
onze hebben zij de consequenties
van een politiek denksysteem

•

klaarder gezien dan wij en zijn er
tegen in het geweer getreden," zo
constateert hij.
Wij citeren verder: „Met deze
erkenning willen wij niet tekort
doen aan alle goede wil en al het
idealisme van, met jname onze
jongeren, noch aan de pogingen
van onze ouderen, ordening te
willen stellen tegenover een zich
ontwikkelende chabs. Ons falen
wordt er echter niet door gerechtvaardigd."
„Het is geen heerlijk, doch een
waar en daarmede een verschrikkelijk boek," zo zegt de schrijver.
De bespreking eindigt met de herinnering, dat dapperheid en
plichtsbesef aan beide zijden gevonden werden, dat men aan beide zijden voor vrijheid en een
betere wereld streed. Wat op dit
gebied aan misverstand heerste
lijkt hem. te kunnen worden opgeheven tussen mensen, die zich
gaven zoals ze waren en die het
belang van de zaak zochten. „De
overbrugging door de noodzaak,
dat we elkaar nodig hebben, lijkt
momenteel nog veraf te liggen
en dreigt, zo ze al tot stand
mocht komen, geheel fictief te
zijn, als zij die zich eens tegenstanders noemden, elkaar niet
dieper vinden dan in ten slotte
samen te brengen opvattingen
aangaande de politiek en wat
daarmede samenhangt. Deze ontmoeting kan alleen tot stand komen op de laatste schans, welke
Europa tegen de chaos bezet
houdt, de erkenning der menselijke waardigheid."
Er zitten in deze beschouwing
elementen,welke ons verheugen. Echter ook, die ons bedroeven. Verheugend is het achterwegen blijven van theatrale
verhalen over misleiding. Er is
geen pathetisch af zweren van het
nationaal-socialisme.
Maar wij missen nog de erkenning
dat het nationaal-socialisme principieel fout was. De schrijver
houdt nog vast aan het feit, dat
de politieke constructies op papier
gaafwaren.Zolang dat het geval
is kan er geen overbrugging zijn.
Wie dat vasthoudt, valt, hoe goed
zijn bedoelingen mogen zijn, vroeg
(Vervolg op pagina 2)
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DE KANSEN

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

KAN DE BRUG GESLAGEN?
(Vervolff hoofdartikel

of laat weer in dezelfde fout. De rassentheorie zal altijd weer leiden tot terreur en
verschrikking. Elke beperking van het begrip „naaste" tast ook de liefde tot God in
de wortel aan. Het stelt vroeg of laat weer
de Übermensch in Zijn plaats. Zij zal eens
wocr tic dictatuur aan de macht helpen.

De brug kan slechts gebouwd worden op de
peilers van de deemoedige schuldbelijdenis,
dat men in theorie een practijk de Goddelijke en menselijke rechten schond. Dat is
moeilijk, evenzeer als het voor ons moeilijk
is te geloven in de gaafheid van hetgeen
politieke delinquenten trachten op te bouwen. Het kan geen bailey-brug worden, in
een dag gebouwd Maar als de oprechte wil
tot het slaan van de brug er is dan zal ze er
komen. Niet omdat we op de laatste schans
staan en elkaar in het negatieve vinden,
want ook de nationaal-socialist zal tegen
het communisme willen vechten. De peiler
aan gene zijde zal van hetzelfde materiaal
en even hecht van constructie moeten zijn
als die aan deze zijde. Niet omdat wij die
gebouwd hebben, doch omdat ze opgetrokken is uit het cement van de goddelijke
wetten voor het mensenleven. En daarin
zijn de liefde tot Hem en tot de naaste —•
ook tot de politieke delinquent — het bindmiddel.
AD.
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Op één moeilijk punt, gelegen op politiek
terrein, moet ik volledigheidshalve wijzen. In al deze wetsontwerpen zal de finantiële gelijkstelling tot uitdrukking moeten komen. Sinds deze voor het lager onderwijs is
doorgevoerd en gedeeltelijk ook in N.O. en
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V.H.M.O. eveneens sinds 1947 in het H.O.,
kan men zich geen wettelijke regeling denken
die hiermede geen rekening houdt. De voorstanders van bijzonder onderwijs zullen dit
om redenen van beginsel niet anders kunnen
accepteren; de voorstanders van openbaar
onderwijs zullen dit om redenen van democratische politiek evenmin willen weigeren. In
zoverre staan de zaken dus gunstig. In de
practijk staan wij echter voor de moeilijkheid,
dat bij een totale herziening het karakter van
het openbaar onderwijs in het geding zal
komen. Juist t.a.v. deze tak van ons onderwijs
bestaat onder de aanhangers wel een compromis, maar geen eensgezindheid betreffende zijn aard. Terwijl een belangrijke groep
als hoofdkenmerk ziet, stichting en onderhoud van overheidswege, waarmee onafscheidelijk naar haar inzicht de universiteit en
neutraliteit verbonden zijn, is er een andere
groep die meent dat deze neutraliteit (en
universiteit) niet bestaan kan. Terwijl de
ene groep op deze neutraliteit als voorwaarde
voor universaliteit blijft staan, zijn er anderen
die neutraliteit een dwaasheid vinden. Zodra
echter de neutraliteit verlaten wordt, doet
zich de vraag voor: welk beginsel dan dit
openbaar zal moeten bezielen!
En hier lopen de meningen uiteen van humanistisch tot positief-christelijk. Voor wat het
laatste betreft doemt dan de vraag op: van
welke signatuur zal dit positieve christendom
zijn?
Ernstige vragen, die het leven van de mensen in de diepte raken en in de practijk bepalen! Men kan ze dus niet uit de weg gaan.
Het is allereerst de taak van de aanhangers
van het openbaar onderwijs zelf om de oplossing te zoeken. Er is echter geen reden,
waarom voorstanders van het bijzonder
onderwijs niet zouden medehelpen bij deze
studie, want het zou het totstandkomen van
een hecht pact tussen beide hoofdrichtingen
zeker bevorderen.
■\ 7oor alles acht ik echter nodig, dat buiten
» de.kringen van het onderwijs een waarachtige belangstelling voor deze vraagstukken
gaat ontstaan. Het onderwijs is zozeer volksbelang, dat dit volk zichzelf tekort doet indien het zo niet onverschillig dan toch met
een gevoel van onmacht aan deze problemen
voorbij gaat. Eerst dan ook kan de echte
sociale waardering ontstaan, die een definitief einde stelt aan de ogenschijnlijk eeuwige
salarisstrijd.
Ik ben mij. wel bewust dat een en ander ook
geld zal vragen, en ook anderen dan de
Minister van Finantiën zijn zich van onze
benarde toestand bewust. Het is echter de
vraag of daarin niet een reden gelegen is tot
krachtig aanpakken waar de toekomst van
Nederland er mee op het spel staat.
Voor het voortgezet onderwijs van begaafden vallen bijzondere maatregelen te nemen.
Het moet binnen afzienbare tijd zó worden,
dat begaafdheid niet langer halt moet houden voor een finantiële of geografische barrière! Het „ruim baan voor allen" moet, met
handhaving van de verantwoordelijkheid der
ouders, werkelijkheid worden. Dit is niet al-
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leen een eis van sociale gerechtigheid, het
is ook een eis van nationale saamhorigheid
en belang. Verschillende onderzoekingen
hebben vastgesteld, dat veel begaafdheid
„verloren" gaat in die zin, dat de kansen op
hoger ontwikkeling en hoger posities werden
gemist, omdat de finantiële toestand der
ouders een onoverkomelijk beletsel vormde.
Op die onderzoekingen kan ik hier niet ingaan. Voldoende is het vast te stellen, dat
tussen arbeiders in fabrieken en werkplaatsen, in stad en land, krachten bleken te
schuilen die hoogstwaarschijnlijk voor zichzelf en voor de maatschappij niet tot hun
maximale betekenis zijn toegekomen. Deze
gedachte van „ruim baan voor de begaafden"
houdt als consequentie in, een gedegen
wetenschappelijk - verantwoord
onderzoek
(cijferrapporten zijn géén waarborg!) alsmede
het stichten van echte beurzen! Deze dienen
ook in méér gevallen dan thans beschikbaar
te worden gesteld: de maatschappelijke verschuivingen en finantiële nivelleringen tengevolge van de oorlog, hebben het aantal
dergenen die zonder studiebeurs niet meer
in staat zijn V.H.M.O. of M. Techn. Onderwijs of hoger onderwijs te volgen zéér doen
toenemen. M.a.w. de mogelijkheid voor
onderwijzers en leraren, voor ambtenaren en
technici, om — onder bepaalde voorwaarden — van beurzen voor hun kinderen te
profiteren, moet aanzienlijk worden vergroot.
W/ Plicht dat sommige lezers door een
VV pessimistisch gevoel worden bekropen
als zij het voorgaande hebben gelezen. Dat
zou dan tegen de bedoeling en in strijd met
de toestand van de schrijver zijn! Ik geloof
in de macht der opvoeding! Niet almachtig,
is zij toch, bij voldoende samenwerking van
de naast-betrokkenen, van ongewoon grote
betekenis voor de vorming van de persoonlijkheid. Maar daartoe dient het intellectualisme te worden ontdaan van zijn uitwassen, zal het onderwijs veelzijdiger moeten worden en meer vrijheid gunnen aan de
scholen, en zullen tenslotte die middelen moeten worden gehanteerd die in het voorgaande
werden aangestipt. Voor Nederland hoop ik
dat het niet-ongunstige perspectief spoedig in
een bemoedigend feit moge zijn veranderd!
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RESTANTEN VAN DE
HITLERHORDEN

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

WINTER 1936. Heel de wereld spreekt met verontwaardiging en afschuw
over de Joden-vervolgingen in Hitler's Dritte Reich, over de concentratiekampen voor Joden en de vernederingen en mishandelingen die deze daar
moeten ondergaan. De door Horst Wessel gepropageerde vernietiging van
alle Joden, vastgelegd in het naar hem genoemde afschuwelijke lied,
begint reeds ontstellende vormen aan te nemen. Dan wordt ter gelegenheid van een nationaal feest in Den Haag een concert gegeven. Hier zijn
ook Duitse gasten aanwezig en men verlangt dat het mens-onterende
Horst Wessel-lied achter het Duitse volkslied gespeeld zal worden. De
toenmalige dirigent van het Residentie Orkest, Dr. Peter van Anrooy,
weigert als fatsoenlijk man natuurlijk dit gehate lied uit te voeren. Een
groot gedeelte der orkestleden acht zich eveneens te fatsoenlijk dit verfoeide lied mede te spelen en verlaat het podium. Dr. Walther Boer verklaart zich dan bereid dit monstrum te dirigeren en met een klein deel
der orkestleden wordt het ten gehore gebracht. Hiermede verwierf Dr.
Walther Boer zich voor zijn leven de naam van „Horst Wessel-dirigent".
Hij heeft zich in deze wel eens verdedigd door te zeggen dat de uitvoering
van dit lied hem was bevolen. Niemand gelooft echter dat in die tijd
iemand gevonden kon worden, die een dergelijk met alle begrippen van
fatsoen strijdig bevel zou durven geven. Overigens is ook niet aan te
nemen, dat Walther Boer de uitvoering hiervan niet vrijwillig op zich
nam; zijn anti-semietisme was voordien reeds bekend.
De nazi-horde heeft oji verraderlijke wijze
ons land overvallen en na vier dagen
harde strijd moeten wij het aanzien, dat die
bende ons land bezet.
De Joden zien de toekomst met angst en
beven tegemoet. Ze weten, dat hen hetzelfde te wachten staat als hun ras-genoten in
Duitsland, als zij niet kunnen uitwijken. Leek
het aanvankelijk, dat een en ander nog wel
mee zou vallen, spoedig leren zij dat dit
slechts misleiding was.
De anti-semieten in ons land en zij die straks
profiteurs zullen zijn, beginnen al uit te
kijken naar begeerde baantjes die nog door
Joden zijn bezet. Spoedig komt de tijd dat
de Joden niet meer aan het openbare leven
mogen deelnemen.
Intussen is bij Beschikking van 23 Nov. 1940
No. 299 I Afd. A.S. voor leraren etc. het
tekenen van de ambtenaren-verklaring, de
z.g. loyaliteitsverklaring, ingesteld en voegt
Mr. Reinink, thans Secr. Generaal van het
Ministerie van O.K.W. voor de hoofden van
onderwijs hieraan toe: „Ik verzoek U zorg te
dragen, dat dit voorschrift, voor zover Uw
school betreft, stipt wordt uitgevoerd en mij
bedoelde verklaring in elk voorkomend geval
aanstonds toe te zenden." 1)
Bij Beschikking van 17 Oct. 1940 No. 271
Afd. A.S. moet een opgave van Joodse leraren etc. worden ingeleverd en Mr. Reinink voegt hieraan toe: „Ik moet U verantwoordelijk stellen voor de zorgvuldige uitvoering van het bovenstaande en ik vertrouw,
dat U zult willen medewerken om de geeiste gegevens ten spoedigste te doen verzamelen."2)
Gelukkig is deze medewerking in vele gevallen niet verleend.
De beeltenis van Z.K.H. Prins Bernhard
moet op last der Duitse autoriteiten uit de
scholen worden verwijderd. „Ik verzoek U
aan deze wens. zo spoedig mogelijk gevolg te geven." schrijft Mr. Reinink aan de
onderwijsinstellingen. 3)
Dan volgt de instelling van de z.g. Ariër-

Zo is ook Sem Dresden, de Joodse Directeur van het Kon. Conservatorium in Den
Haag, uitgesloten. In deze vacature moet
voorlopig tijdelijk worden voorzien. Het is
niet gemakkelijk iemand te vinden die de
plaats wil innemen van een Joodse collega.
Als dit verzoek echter tot Dr. Walther Boer
komt, neemt hij dit onmiddellijk aan; hier is
de kans van zijn leven! Hij ondertekent de
Ariër — en de loyaliteits-verklaring en neemt
— hoewel officier van de Kon. Landmacht
•-— direct stevig de teugels in handen om een
Joodse collega te vervangen aan een instelling waarvan zo juist de naam „Koninklijk"
moest worden verwijderd. Hij gaf persoonlijk bevel (aan het bureau-personeel) dat de
voormalige Joodse directeur het gebouw niet
meer mocht betreden en benoemde ogenblikkelijk leerkrachten in de opengevallen plaatsen van de Joodse leerkrachten Rosa Spier
en David Meyer, hoewel dit niet noodzakelijk was.
Dan zoekt hij contact met Dr. Bergfeld, (vertegenwoordiger in Nederland aan het ReichsKommissariat van de Reichs-Kulturkammer) die hij uitnodigde tot het bijwonen van
een uitvoering en hem persoonlijk het conservatorium rondleidde. Dat enige leraren
weigerden deze gehate Duitser te ontmoeten
en bij de ontvangst wegbleven, deed aan
wederkerig ,,Herr Doktor" voor en na, niets
af. Intussen tracht Walter Boer niet middelen die niet iedereen zou willen gebruiken,
zijn waarnemend directeurschap in een definitief om te zetten. Dit gaat niet zo vlot,
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WINTER 1936. De Nederlandse Joodse dirigent Leo Pappenheim, voorheen
dirigent van het Stedelijk Orkest en de Stedelijke Opera te Bonn, is uit
zijn betrekking gejaagd en weet door een snelle vlucht naar zijn vader-'
land aan de concentratie-kampen te ontkomen. Arm en berooid komt hij
in Nederland terug, blij en dankbaar dat hij aan de barbaren kon ontsnappen. Intussen is het leven voor hem hier niet gemakkelijk. Het door
Walther Boer gedemonstreerde anti-semietisme is geen op zichzelf staand
geval, de opkomende N.S.B, draagt daar eveneens toe bij. Desondanks
weet Pappenheim er zich door te slaan, treed als gastdirigent bij vele
orkesten op en heeft vooral als dirigent van het toen bestaande OperaEnsemble veel succes. Vooral bij de Arnh. Ork. Ver. werd hij herhaaldelijk
geëngageerd en hier volgde — na een lange proeftijd — per 1 Juni 1939
zijn benoeming tot 2e dirigent. Helaas kwam in diezelfde maand voor
hem een zeer moeilijk moment. Tijdens een concert door de Arnh. Ork.
Ver. ter gelegenheid van een internationaal zwemfeest te Doetinchem
waaraan ook Duitsers deelnamen, moest ook het Duitse volkslied met het
Horst Wessel-lied gespeeld worden. Pappenheim weigerde en bleef weigeren toen het dagelijks bestuur der A.O.V., en in het bizonder de toenmalige secretaris toe Water, hem de consequenties daarvan ten aanzien
van zijn toekomst bij de A.Ó.V. voorhield. Pappenheim bleef bij zijn weigering, het Horst Wessel-lied is niet gespeeld, maar hier werd de kiem
gelegd voor een minder prettige verhouding tussen dit bestuur en de 2e
dirigent,, waarvan hij ook heden ten dage de gevolgen nog dragen moet.

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

Pappenheim keert terug, hij is als door het oog van een naald gekropen
en aan de gaskamers ontsnapt. Zijn lichamelijke en geestelijke tqestand
is ellendig, maar spoedig heeft zijn enorme vitaliteit weer overwonnen.
Hij keert terug, maar wordt bij het bestuur van zijn orkest en zijn Ie
dirigent Jaap Spaanderman (wiens houding gedurende de bezettingstijd
zoveel stof deed opwaaien) allerminst met open armen ontvangen. Hij
heeft succes als Spaanderman wegens de houding van het publiek enige
tijd niet durft te dirigeren en dat zet opnieuw kwaad bloed. Meer en
meer wordt Pappenheim achteruit gedrukt en als Spaanderman tenslotte
bij de A.O.V. weggaat, wordt ondanks al zijn capaciteiten niet Pappenheim in diens plaats benoemd, doch Jan Out, de man die het eerste Frontzorg-concert in Nederland dirigeerde, de enige dirigent die de „onderscheiding" te beurt viel voor Mussert en zijn staf in Utrecht een nazipropaganda afgewisseld concert te leiden, die gastconcerten gaf met het
orkest der Duitse Kamer-Opera etc. Voor deze jonge man, die met hulp
van het voormalige Depart. van Volksvoorlichting en Kunsten, in de bezettingstijd naar voren kwam, moge het een voorrecht zijn met een
2e dirigent samen te werken waarvan hij nog heel veel kan leren, voor
Leo Pappenheim is deze situatie toch tocl zeer pijnlijk. Bovendien wacht
Pappenheim ook nu nog, ruim vier jaren na zijn terugkeer, op het palaris
over het tijdvak dat hij gedeporteerd was, het salaris dat in de subsidie
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maar tenslotte weet hij toch voldoende invloed te krijgen, dat hem dit gevraagd
wordt.
Uit de notulen van het conservatorium vart
1.3. 1941 blijkt, dat hem door de Commissie
van Toezicht de vraag gesteld is, of hij directeur van het /?yA:sconservatorium wil worden.
Zonder enig voorbehoud geeft hij ten antwoord zulks gaarne te zullen doen. Het uitspreken van de hoop, dat de heer Dresden
spoedig zal terugkeren en de verzekering
dat hij dan zijn verbintenis als geëindigd zal
beschouwen, bleef achterwege. Gelukkig was
dit ook het geval met zijn definitieve benoeming, ondanks het feit dat ook zijn zoon
blijken gaf aan de zijde der nieuwe orde te
staan door deel uit te maken van het orkest
der Duitse Kamer-Opera.
Zijn leraren hadden genoeg van Dr. Walther
Boer's Pruisisch optreden en Militar-Diziplin, zij waren in hoofdzaak oorzaak dat de
benoeming niet doorging. (Met het uitspreken van hetgeen Dr. Walther Boer achterwege liet, is zijn opvolger Henk Badings zijn
werk begonnen. Hij wist zich zonder Duitse
steun bij leraren en leerlingen bemind te
maken.)
Ondanks dringende waarschuwing van de
koerierster Mimi Knage — een dochter van
Kolonel Knage — en bij hem aandringen dat
hij zou onderduiken, en deelnemen aan hét
verzet, ging Walther Boer toen vrijwillig in
krijgsgevangenschap, want de Kon. Mil.
Kapel werd hiervan vrijgesteld.
Met Leo Pappenheim is het intussen droevig
gesteld. Voor de tweede maal is hij een
opgejaagd mens. Bij het bestuur van zijn
orkest vindt hij geen steun, integendeel, hij
is de eerste Joodse musicus in ons land die
van het podium geweerd werd. Dan moet hij
een ster dragen en wordt tenslotte opgepakt
om de ellende van Barneveld, Vught en
Theresiënstadt te ondergaan.
1) Mededelingen van het Depart. van O.K.W.
7e jaargang,No.6, pag.298. —2) dito pag.300.
3) dito pag. 305. - 4) dito pag. 307 en 359.

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

Een historisch verhaal over de
kraak op het bevolkingsregister van
Haarlemmermeer te Hoofddorp.
DOOR FREEK
Hoofddorp, 5 Januari. In het Raadhuis
heerst een zenuwachtige stemming. De
meeste ambtenaren zijn „goed". Zij gnuiven.
Is-t-ie even voor elkaar!
De edelachtbare burgervader gnuift niet. Hij
zit voor zijn bureau en rilt. Het is nu eenmaal geen alledaagsheid om het „lijdend
voorwerp" te zijn tijdens een overval. Als hij
er over nadenkt, griezelt hij er nog van. Brrr,
de rillingen lopen hem over de rug. Zenuwen? Of nog een beetje koud van het nachtelijke avontuur?
Dan krast zijn pen weer verder over het witte
papier. Hij-maakt een verslag van de overval.
Dat moet. Dat is ambtelijk, ook al heeft hij
alles vanmorgen al telefonisch verteld aan de
Commissaris van Haarlem en van Amsterdam, en aan de Gewestelijke Politie-President
en aan de Commandant van de S.D. in Amsterdam. Hij kent trouwens het hele verhaal
al van buiten en kan het nu zo, bijna zonder
nadenken, uit zijn blote N.S.B.-hoofd opschrijven. Hoeveel maal heeft hij het vanmorgen al verteld? Eerst een paar keer door
de telefoon. Toen kwam er bezoek voor hem.
Anders zou hij met deze visite danig in zijn
schik zijn geweest. Zulke hoge pieten in zijn
Raadhuis! De Ortskommandant van Haarlem
zwaar beritterkreutzt, de commandanten
van de Feldgendarmerie uit Haarlem en
Badhoevcdorp en vertegenwoordigers van
de S.D. uit Amsterdam. Maar nu is het niet
20 lollig, want als hij het verhaal steeds
weer moet herhalen, dan vindt hij toch dat
zijn rol, vastgebonden te zijn geweest aan
de buis van de centrale verwarming, niet
zo heel erg krijgshaftig was. En die feldgendarmen kijken zo streng en soms is het
alsof er om de mond van de S.D.-mannen
een minachtend glimlachje speelt, alsof ze
willen zeggen: „Wat ben je toch eigenlijk
een miezertje, wat heb je weinig gepresteerd". En hij bedoelde het toch zo goed ...
Zijn pen krast weer verder:

sen te spreken; zij nemen het wachtwoord mede".
Enige minuten daarna meldde zich iemand aan het
raadhuis, die mededeelde, dat de Sicherheitsdienst
dringend de burgemeester wenste te spreken. Nadat
hij het wachtwoord Maastricht had genoemd, werd
de deur door de wachtsman geopend, die enkele gedeeltelijk gemaskerde mannen voor zich zag staan die
de pistolen op hem richtten en bevalen: „Handen
omhoog!". Hij werd direct overmand, de handen op
de rug gebonden, waarna drie of vier gewapenden
hem naar de telefooncentrale volgden, waar de
tweede man zat. die eveneens direct werd overmand,
met vuurwapenen in bedwang gehouden, terwijl een
ander de telefoonkabel doorsneed.
De sleutels van het archief, waar elke nacht de meest
waardevolle materialen werden opgeborgen, bevonden zich bij de wacht. Een viertal mannen, waarvan
de aanvoerder was gekleed in een bruine leren jas*
de anderen gedeeltelijk waren gemaskerd met wollen
shawls, eisten onder bedreiging overgave van de
sleutels van het bevolkingsregister, hetgeen echter
niet gelukte.
Terwijl een der wachtslieden, die aan de stoel zat
vastgebonden en met vuurwapenen in bedwang'werd
gehouden, werd de tweede wachtsman verplicht de
aanvoerder met drie helpers de kamer van de burgemeester te wijzen, terwijl hij met de revolver in de
rug werd gedwongen hem aan te kondigen met:
„Burgemeester, hier zijn enige heren van de Sicherheitsdienst, die U dringend wensen te spreken". Ik
hoorde in goed Duits zeggen: „Ist der Bürgermeister
schon wach?".
Voor de goede orde vroeg ik de wachtsman of zij
het wachtwoord hadden gegeven, hetgeen hij na een
por in de rug met een pistool met „Ja" beantwoordde.
Bij het openen van de deur stond ik plotseling voor
drie gewapende mannen, die de pistolen op mij richtten, en de wachtsman. Mijn eerste gedachte was verraad, maar veel tijd tot verder nadenken had ik
niet: ik werd gesommeerd: „Handen omhoog", waaraan ik niet direct gevolg gaf. Terwijl door twee mannen een groot pistool op mij werd gericht, werd ik
van achteren beetgepakt, mijn mond met een zakdoek
en een shawl dichtgebonden, het koord van mijn bad-
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wilden ook al niet meewerken", waarop ik de leider,
een flinke slanke man van pl.m. 30 jaar, beschaafd
Nederlands sprekende, met kalmte antwoordde dat te
doen wat hij als de sterkste meende te moeten doen.
Aangezien het niet gelukte van mij te weten te
komen waar de sleutels zich bevonden, vroeg hij mij,
wie er nog meer in f&t gebouw waren, waarop ik
hem mededeelde, dat de conciërge en zijn vrouw
boven sliepen.
Daarna werd er een met een pistool bewapende man
naast mij op wacht gezet. De bewaker had het type
van een goed doorvoede boer, omstreeks 25-30 jaar,
gekleed in donker colbertcostuum, zonder overjas,
deukhoed diep in de ogen, kiespijndoek bij wijze van
masker.
Na enige tijd vroeg hij mij, of hij mijn pantoffels,
die naast mijn bed stonden, wilde aanreiken omdat ik
blootsvoets zat en de verwarming 's nachts bijna uit is.
Ik weigerde dit aanbod met de woorden: „Als er in
deze wereld niet meer geleden wordt dan een paar
koude voeten, dan zou het zo slecht nog niet zijn."
Wel benutte ik deze gelegenheid om hem te vragen
mijn boeien wat losser te binden, hetgeen hij vanzelfsprekend weigerde.
„Het is niet lollig Burgemeester, maar dit moet allemaal gebeuren om de moffen te verjagen", aldus gaf
hij te kennen.
Ik gevoelde behoefte om de ijzige stilte en de spanning wat te breken en zei hem: „Gelooft U dan niet,
dat ook ik op mijn wijze vecht voor het belang der
boeren en tracht het volk naar een gelukkiger toekomst te leiden?"
„Met de boeren behoeft U geen medelijden te hebben, die schoften die duizend gulden voor een mudje
tarwe durven vragen, deugen niet. Het gaat mij niet
om Stalin, Churchill of Roosevelt, maar alleen om

„Teaen vijf um hedenmoraen is het raadhuis overvallen door 11 of 12 gewapende mannen, welke de
overgave van het bevolkingsregister eisten, waarvan
zij zich eerst na geweldpleging en anderhalf uur werken meester hebben kunnen maken. De aanval welke
goed doordacht en m.i. goed voor-georganiseerd was.
heeft zich als volgt ontivikkeld:

Zo, nu eerst even rusten en overlezen wat
hij geschreven heeft. Nou, dat is niet gek,
de Duitse heren kunnen in ieder geval zien
dat hij de zaak maar niet zonder slag of
stoot heeft meegegeven. Dan glijdt z'n pen
verder:
Na afkondiging van de verscherpte bepalingen door
de Gewestelijke Politie-President werd het raadhuis
dag en nacht bewaakt door een tweetal onbewapende
mannen, welke mijnerzijds instructies hadden ontvangen NIEMAND na de kantooruren toe te laten,
onverschillig van welke zijde komend, tenzij zij zich
van ie voren voldoende bij de politie hadden gelegitimeerd en aldaar hadden afgehaald het elke dag wisselend wachtwoord.
Ongeveer kwart voor vijf uur ontving de raadhuiswacht de volgende telefonische mededeling: ..U spreekt
met de dienstdoende wachtmeester der marechaussee,
direct zullen enige heren van de Sicherheitsdienst
zich bij U melden, die de burgemeester dringend wen-

Mijn eerste gedachte was verraad..
jas. dat nog loshing, weggetrokken, mijn handen gesnoerd en zo bracht men mij naar de centrale verwarming, waaraan ik kort na vijf uur werd vastgebonden.
In deze positie begon men mij te bewerken met een
pistool voor de borst en een omgekeerd pistool boven
het hoofd om de sleutels van het bevolkingsregister
af te geven, dreigementen uitende, „mij voor mijn
raap te zullen schieten, want die krengen beneden

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

IETS OVER DE KAMPEN DER
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In Juni 1945 ben ik uit Duitsland teruggekeerd en een maand later werd mij het
commando opgedragen van een bewakingsbataljon, dat ten slotte ruim 800 man telde.
Een tijd lang heb ik ruim 4000 gedetineerden
bewaakt en dus mag ik misschien ook nog
iets zeggen om ook de andere kant van het
geval naar voren te brengen.
De gedetineerden in deze kampen verrichtten landarbeid. Dit mocht toch geëist, gezien
onze voedselpositie en gezien de finantiële
toestand. Hun voeding was 150% van die
der burgerbevolking. Zij kregen vers brood
en roomboter; zo gauw de intendance werkte
en alles gecentraliseerd werd, kregen
de bewakers brood, dat soms vier dagen oud was, en margarine. Ik heb
gezorgd dat daaraan een eind kwam.
De bewakers hadden zware dienst, want de
kampen waren vrijwel niet af gerasterd, en
overdag moesten ze bovendien mee met de
werkploegen. Zondags waren de meesten ook
niet vrij, want dan hadden de gedetineerden
bezoek en moest er regeling en toezicht zijn.
Er zijn in de drukke tijd mensen geweest uit
het bewakingspersoneel, die 110 uren. dienst
per week hebben gedaan, omdat men de oogst
binnen wilde hebben. Is het begrijpelijk, dat
wel eens mensen doorsloegen en dat steeds
streng moest worden toegezien op hun gedragingen? Ik ken persoonlijk vele gevallen
van een zodanig arrogant gedrag van ge-
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bureau het raadhuis had getelefoneerd. Hoe hij de
naam van de wachtmeester kende, is mij alsnog een
raadsel, terwijl ook het wachtwoord hem daar niet
werd medegedeeld; het wachtwoord was slechts fcekend aan mij, de wacht van het raadhuis, de politie
en de tele[oonju[{rouw, die bij navraag beweert vanzelfsprekend de grootste zwijgzaamheid in acht te
hebben genomen^
Tussen kwart voor zes en zes uur was het doodstil
in het gebouw, slechts hoorde ik in-die tijd het wegrijden van een zware auto. Mijn bewaker vroeg een
paar maal hoe laat het was, floot schijnbaar nerveus
over de stilte een deuntje.
Mijn armen waren totaal gevoelloos, omdat ik een
uur lang feitelijk meer aan mijn polsen gehangen had
dan dat ik had gezeten; ik stond op, mijn wacht ook
direct en vroeg wat ik van plan was en na mijn uitleg, reikte hij mij een stoel aan en bedekte ongevraagd
mijn voeten met een kussen.
Plotseling kwam in een koortsachtig tempo de aanvoerder binnen, sleurde het kussensloop, lakens en
twee wollen tweepersoonsdekens van mijn bed (particulier bezit), nam mijn electrische dynamo (merk
Philips) mede. Mijn protest hielp niets, ik moest mijn
mond houden. Verder nam hij nog een 1000 uren
acculamp van de L,B,D„ zeggende alles te zullen
teruggeven, wat hij niet behoefde te gebruiken. Deze
lamp alsmede een mijner dekens werd naderhand in
de secretarie teruggevonden.
Mijn klok had juist half zeven geslagen, toen mijn
bewaker de opdracht kreeg de zaklantaarn te doven.
In de duisternis hoorde ik hem weggaan en daarna
trad de aanvoerder binnen, te oordelen naar de stem.
Uil ffing achter mij staan, legde de hand op mijn
schouder en zeide:
„Burgemeester, het zaakje is voor elkaar. Het is een
zwaar karwei geweest maar ik heb hier een fiere
tegenstander gevonden. Jammer, dat die verrekte
N,S,B,-ers van de wacht niet hebben meegewerkt",
waarop ik antwoordde, dat het geen N,S,B,-ers waren,
maar ambtenaren die hun plicht hebben gedaan.
.JVu goed, maar U bent toch N.S.B.-er, zeg het maar
gerust, ik weet het toch wet', hetgeen ik bevestigde.
„Nu burgemeester (weder een klop op mijn schouder)
liet gaat U goed, misschien spreken wij elkaar nog
wel eens. Maak niet direct groot alarm. Denk er aan,
U hebt niet met de eerste de beste te doen gehad.
Trouwens, het zal weinig helpen, want alles is afgesloten en de telefoon is afgesneden", waarop ik lakoniek antwoordde: ..Wat kan ik doen. zolang ik aan de
centrale verwarming zit vastgebonden?" Daarop vertrok hij met een „Goeden morgen. Burgemeester. U
wordt direct door Uw eigen mensen verlost."
De eerstgebondene' van de wacht was zodanig gebonden, dat hij iichzelf bevrijden kon, waarna hij succes-
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detineerden, dat het mij zelf soms de uiterste
moeite kostte mijn handen thuis te houden.
Maar excessen zijn er niet geweest!
Wel klaagden sommige lieden over de voeding. Toen kwam plotseling — zonder onze
voorkennis — een Engels officier in de kampen; hij maakte het eten der gedetineerden
njee en wilde niet geloven, dat ze zo gevoed
werden, totdat hij persoonlijk op de kamers
had gecontroleerd. Zijn letterlijke woorden
waren: „Maar deze collaborateurs eten beter
dan het volk buiten de kampen." In een
ander kamp waren de klachten niet van de
lucht. De controlerende beambte, die er niets
van begreep en diefstal vermoedde, liet de
heren iedere week wegen. Het bleek, dat ze
elke week aankwamen; niettegenstaande: de
klachten bleven!
Vele bewakers hadden vrijwel geen kleding
meer; alles geroofd door Duitsers en hun
N.S.B.-helpers. Na enige tijd, toen het weer
slechter werd en ik betere kleding aanvroeg, ■
kwam er een lading Canadese legerjassen af
voor...... de gedetineerden; de bewaking
werd veel later voorzien!
Daarnaast zagen vele bewakers, die drukke
dienst hadden, als ze huiswaarts keerden, in
het kamp van hun Woonplaats de gedetineerden op dekstoelen in de zon liggen, terwijl ze
rustig hun boeken en kranten lazen. Werden
er '— in de zomer van 1945 — in Harderwijk geen feesten gegeven, waar de gedeti-

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

Hè, hè, hij heeft het er warm van, onze brave
burgemeester. Is me dat een werk! Eerst nog
even overlezen of alles wel klopt en of hij
er zelf niet een te onbenullige rol in speelt.
Nee, het is best zo, heel goed zijn alle feiten
op papier gesteld en alles is duidelijk.
In dit laatste heeft de burgervader gelijk, en
nog zijn we hem dankbaar voor zijn uitvoerig verslag. Hadden we ooit kunnen denken,
dat na de bevrijding een zo mooi verhaal
over de kraak in onze handen zou komen?
Maar het mooiste komt nog, want het slot
van zijn verslag zal een schitterend getuigschrift worden voor de kerels van de K.P.Haarlemmermeer, een diploma, wat zeggen
we, neen, een bewijs van goed gedrag, getekend door de Edelachtbare Burgemeester
zelf. En heeft niet iemand eens gezegd, dat
alleen daden, die door de tegenpartij als
groots worden aangemerkt, werkelijk groots
zijn?
Weer pakt de burgemeester zijn pen en op
een nieuw vel papier schrijft hij met forse
letters:
„Eindconclusie:
Het is een zuiver politieke overval geweest. Buiten
het bevolkingsregister en mijn privé-eigendommen, te
weten: 1 kussensloop. 2 lakens en 1 prima 2-persoons
wollen deken. 1 electrische dynamo (merk Philips),
alsmede een grote zaklantaarn van de gemeente, is niets
ontvreemd. Naast mijn dynamo lag mijn gouden horloge met dito ketting, welke zij hebben laten liggen,
alsmede de waardevolle Kelim, waarmede ik overdag
mijn bed bedekt houd. Zelfs de handboeien uit het
politiebureau werden op het raadhuis teruggevonden.
Het waren dus geen rovers. Objectief bekeken kan
worden gezegd, dat het optreden soldatesk is geweest
en getuigde van een prima organisatie."

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

UENTEN
ER IS OOK EEN ANDERE KANT

door A. W. Bijl
neerden de bewakers en de commandanten
zodanig in het zonnetje zetten, dat dit aanleiding heeft gegeven tot reactie's van een
bataljon G.V.W.-ers, dat vlak in de buurt
lag?
Mijn vrouw had ook na mijn arrestatie steeds
het huis vol gehad met onderduikers. Joden
enz. Na de bezetting was haar toestand zodanig, dat de dokter rust en versterkende
middelen voorschreef. Hiervoor werden echter geen toewijzingen verstrekt. Wel bleek
mij kort daarop, dat voor de gedetineerden
in het kamp Wezep de eieren met duizenden werden binnengebracht. Ik heb in die
dagen dag en nacht gecontroleerd en verscheidene kampen steeds weer gezien; dat
daar hongeroedeem heerste is een fabel.
Doktoren en kampcommandant verboden,
toen het weer slechter werd, gevangenen aan
het werk te zetten, wanneer hun kleding niet
voldoende was. En hiertegen is wel geprotesteerd, omdat de betrokken werkmeesters
meenden dat men de lijn veel te strak trok,
gezien ook de kledingtoestand van het hele
volk en van de vrije arbeiders. Toch wordt
één van deze doktoren beschuldigd van
excessen (de arts A. K. in het hospitaal te
Vollenhove; v. d. V. S. pag. 33). Kwam een
nieuw transport aan, dan werden de gedetineerden naar de verafgelegen kampen vervoerd per vrachtauto en daarop werden niet
zoveel personen geladen als bij het vervoer
van Joden, waarbij de N.S.B.-ers zich onderscheidden door hardhandig optreden. Bij
latere transporten was een dokter van de
dienst aanwezig ter keuring. Dit kon uit de
aard der zaak maar oppervlakkig gebeuren,
maar daardoor werden absoluut ongeschikten
uitgeschift. Een afgekeurde gedetineerde
kwam op mij af, toen ik kwam controleren
en vroeg: „Commandant, ik ben al hier geweest, mag ik blijven, want hier kan ik werken en krijg ik goed eten en goede ligging."
Toch stonden enige tijd later in een plaatselijk blad artikelen over gruwelen, in deze
kampen bedreven. De auctor intellectualis
hiervan was een predikant, die de kampen
bezocht; één van de vier.
Mij werd een onderzoek opgedragen. Van
het hele geval bleef niet alleen niets over,
. maar verschillende gedetineerden waren heftig verontwaardigd over dit schrijven. Toch
had de dominee het beter gevonden nooit bij
de kampcommandant of bij mij te komen met
zijn klachten, maar die zonder controle maar
direct te publiceren.
Bij een controle in kamp Schokland, waarover prof. Russel allerlei griezeligs publiceert, kwam een compagniescommandant
naar mij toe en zei: „Wat denkt u dat ik nou
beleefd heb. Een gedetineerde komt op me
af en zegt: „Mag ik u wat zeggen? Wij wilden u bedanken, want wij zijn bevrijd, net
als de hele bevolking. We werken hier altijd
en worden daarnaar ook gevoed. De kampcommandant is streng maar rechtvaardig."
Dit testimonium was niet gevraagd, maar
werd spontaan gegeven over den Bootwerker (sic) R.
Toen ik bij een controle een geval onderzocht, waarbij werd beweerd, dat een gedetineerde regelmatig in het prikkeldraad
werd geslagen, en ik dit met de barakcommandant (een gedetineerde!) besprak, zei
{Vervolg op pagina 8)

EUROPA

door

NA DE FRANSE TIJD

De verslagen vijand in de grafie.

Bij de capitulatie in Mei 1945 was Duitsland, behalve verslagen en verwoest, ook
algemeen gehaat, en dat niet zonder oorzaak.
De manier, waarop de Duitsers hadden huis
gehouden in de bezette landen, had veel

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

\

In de bezettingstijd hebben wij geleerd welk een rijke bron van kennis en lering de
geschiedbeschrijving ons biedt. Wellicht heeft zij ons in deze na-oorlogse jaren nog
meer te leren. Wij publiceren daarom een artikelen-reeks van de hand van K. Norel.
waarin hij een parallel trekt tussen de Europese geschiedenis in de jaren van de
Franse overheersing en de Duitse overweldiging.
Napoleon en Hitler, ze tonen veel gelijke eigenschappen. Ze gingen aan dezelfde fouten te gronde. Rusland speelde een rol. die in beide tijdperken veel gelijkenis vertoont.
Engeland werd het bolwerk, waarop beiden strandden.
Doch er is meer. Na de nederlaag van Keizer en Fiihrer is het Rusland dat poogt de macht
in Europa aan zich te trekken. Na de Franse overheersing sluiten overwonnenen en overwinnaars zich aaneen om het gevaar te keren. En ook thans, al is het laat, komt het tot een
aaneensluiting van West-Europa tegen het Russische gevaar.
Talleyrand, de weerzinwekkende Franse diplomaat, speelt het klaar om het verslagen
Frankrijk weer een leidende rol te doen spelen. En nu .... ? Een Duitse Talleyrand zien
we nog niet, maar Rusland en Amerika lonken om het hardst om Duitsland op hun
hand te krijgen. Het krijgt meer dan het verdient.
L'histoire se repètel
^«NM^w^^S*^*

■ kwaad bloed gezet. De gruwelen der concentratiekampen bleken de verschrikkelijke geruchten, die tijdens de oorlog de ronde hadden gedaan, nog ver te overtreffen. Wie
toen voorspeld had: over een paar jaar zal
Duitsland van Amerika voordelen ontvangen, die aan Nederland onthouden worden,
hij was voor gek verklaard.
En toch is het zo geworden.
Het is alweer niets nieuws. Frankrijk werd
na de val van Napoleon nog sneller van
vijand, vriend. Binnen negen maanden lag
de alliantie, die tegen Napoleon gevochten
had, uit elkaar en was Frankrijk in een geheim verbond met Oostenrijk en Engeland
verenigd tegen Rusland.
Die ommezwaai werd veroorzaakt door hetzelfde wat er thans gebeurd is: Rusland's
uitbuiting van zijn overwinning door op te
dringen naar het Westen.
Doch dat de zwaai zo snel en radicaal was,
lag voor een belangrijk deel aan de persoon
van de Franse minister Talleyrand.
Voor LO-ers en LKP-ers was deze Talleyrand een weerzinwekkende figuur. Hij had
de huik steeds naar de wind gehangen.
Bij het uitbreken der Franse revolutie in
1789 was hij priester, bisschop van Autun.
Doch toen de Kerk in de knoei kwam voegde
hij zich bij de revolutionairen. In 1791 deed
de paus hem in de ban om zijn verraad. In
1797 werd hij minister van buitenlandse zaken
bij het Directoir, maar twee jaar later nam
hij zijn ontslag. Hij zag dat deze regering
op haar laatste benen liep en stapte tijdig
over naar Napoleon, die hij hielp bij zijn
staatsgreep tegen het Directoir, waarvan hij
pas nog deel had uitgemaakt! Zolang de
Keizer machtig was, was hij zijn ijverige dienaar, maar toen in 1814 de verbonden mogendheden in Frankrijk stonden, schreef hij
een briefje aan het hoofdkwartier der Russen: „Wat sukkelen jullie toch als kinderen;
ruk met zevenmijls laarzen op Parijs aan."
En daarna dwong hij Napoleon om afstand
van de troon te doen. Talleyrand zette thans
zijn troeven op de Bourbons. En waarlijk,
Lodewijk XVIII werd koning en de onvermijdelijke Talleyrand werd niet alleen minister van buitenlandse zaken doch ook voorzitter van de ministerraad. In deze functie
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Was hij onder al die wisselingen, die Frankrijk
in het meest bewogen deel van zijn geschiedenis beleefde, steeds bij de bovendrijvende
partij geweest. En voor zijn dood, in 1833.
verzoende hij zich ook nog met de Kerk. Niet
alleen voor de tijd, ook voor de eeuwigheid
was hij gedekt naar alle kanten.
Karakter had Talleyrand niet. Maar in het
dansen op het slappe koord der diplomatie
was niemand hem gelijk. Hij wist altijd precies hoe de stukken op het schaakbord stonden en faalde nimmer met een zet. Toen de
Russen Parijs naderden zond Napoleon —
had hij misschien vermoeden van verraad?
— hem de stad uit als begeleider van de
keizerin, maar door een vriend, die kapitein bij de nationale garde was, liet Talleyrand zich aanhouden en naar de stad
terugsturen. En zo was hij bij de capitulatie
tóch in Parijs, — ten eerste om Napoleon
tot troonsafstand te dwingen, en ten tweede
om tsaar Alexander nederig te begroeten.
Drie maanden later schreef hij de tsaar een
brief: „Gij zijt de held van mijn dromen en,
als ik het zeggen mag, ook van mijn hart."
En de sentimentele tsaar liep hoog met Talreyrand. Maar de sluwaard had de „liefdesbrief" geschreven om een alliantie tégen
Rusland te formeren.
Hij had er namelijk voor gezorgd dat zijn
hartelijke brief niet al te geheim bleef. Het
Engelse kabinet mocht er wel iets van horen.
Het hoorde er ook inderdaad iets van. Die
brief deed Londen vrezen, dat Frankrijk en
Rusland elkander zouden vinden, misschien
zelfs wel in een verbond. De Engelse minister Castlereagh reisde naar Parijs om Frankrijk te waarschuwen dat zon verbond zou
kunnen leiden tot een breuk met Engeland^
Talleyrand ontving hem koel en liet hem
voelen dat Frankrijk twee wegen uit kon.
Tenslotte verzekerde hij echter dat Frankrijk
zich nauwer aan Engeland verwant voelde
dan aan Rusland.
Castlereagh reisden naar Londen terug met
het gevoel dat hij een diplomatieke overwinning had behaald, doch Talleyrand lachte in
zijn vuistje. Hij was precies gekomen waar
hij wezen wilde.
Op het Wener congres verscheen Talleyrand in September 1814 volstrekt niet als de

verslagen vijand. In die positie was hij —■
min of meer — geweest in Mei toen de vrede
van Parijs gesloten werd en Talleyrand aan
bijna alle eisen der geallieerden had voldaan.
Thans stapte hij met opgericht hoofd de vergaderzaal binnen en trok een zeer verbaasd
gezicht toen hij daar alleen de vertegenwoordiger van Engeland, Rusland, Oostenrijk en Pruisen vond. „Gij vieren?", vroeg
hij. „Hoe komt gij bij elkaar?" „Wij zijn de
geallieerden", luidde het antwoord. Ér kwam
een dikke rimpel in het voorhoofd van de
Fransman. „Geallieerden? Tegen wie? Napoleon zit op Elba; ge hadt hem naar de
Azoren moeten sturen!" En toen wisten de
anderen geen antwoord, want ze konden
niet zeggen, dat zij in het geheim het viervoudig verbond gehandhaafd hadden. En
Talleyrand bleef zitten. Hij torpedeerde het
verbond.
Met behulp van de kleine mogendheden,
die hij vleide, veroverde hij daarna een
plaats vooraan aan de conferentietafel. gelijkwaardig met de Grote Vier. Toen hij
daar eenmaal zat, liet hij de kleintjes in de
steek.
Als lid van het concert der grote mogendheden verijdelde hij samen met Castlereagh
en Metternich het Poolse plan van tsaar
Alexander, waarover we het in het vorige
nummer hadden.
Doch Talleyrand deed nog meer. Hij zag
niet alleen het Russische, doch ook het
Pruisische gevaar. Daarom was hij er tegen
dat de macht van Pruisen werd versterkt
door Saksen aan Pruisen toe te wijzen. Castlereagh en Metternich zagen het Pruisische
gevaar echter niet in.
En toen bedacht Talleyrand een middel om
de Engelse en Oostenrijkse ministers van het
Pruisische gevaar te overtuigen. Hij trommelde de kleine Duitse staten bij elkaar en hield
hen voor: „Wat Pruisen nu met Saksen wil
dat haalt het straks met jullie uit." Dat begrepen de kleintjes drommels goed en zij
deden mee met Frankrijk in een zeer scherp
en onverwacht protest tegen Pruisen.
{Vervolg op pap. S)

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

fan Coenraadts

Hendrik Hayo Lenstra

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

Albert Pieten

fan Coenraadts

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

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

Jan Geert Gol

Kantoorbediende
Geb. 17-1-1918 te Meppel
Ooerl. Juni 1945 te Theresicjistadt

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

TH-^U

Hencfrik Hayo Lenstra

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

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

Afbert Pieten

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

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

IETS OVER DE KAMPEN DER POLITIEKE DELINQUENTEN

ADVERTENTIES

{Vervolg van pagina 5)

(FAMILIEBERICHT)

deze: „Ten eerste laat hij er ziek steeds zelf
invallen, maar als ik het hier te zeggen had,
had ik hem er allang in geslagen, want het
is een kreng."
In een vrouwenkarap moest aan het volgende
een eind worden gemaakt: Er waren dames
die steeds, als ze een inspectie vermoedden,
kans zagen geheel naakt in de barak te staan.
Ik ben ervan overtuigd, dat diezelfde dames
nu klagen over dingen, die ze eigenlijk niet
meer durven te vertellen.
In December 1945 werd het Kerstverlof voor
de bewakingsmanschappen (geen BS., mijnheer Van der Vaart Smit!) voor een groot
deel ingetrokken, omdat ons van de kant van
gedetineerden ter ore was gekomen, dat sommigen van plan waren uitbraakpogingen te
doen, om te protesteren tegen het feit, dat ze
nog niet vrijgelaten waren. De hierbij betrokkenen waren voor het merendeel S.S.-ers, dus
volkomen onschuldigen (?). De bewaking
moest verscherpt en bij een onderzoek bleken
zelfgemaakte wapens aanwezig. Was het
wonder, dat de bewakingsmanschappen woedend waren? Gezien de datum, die de brochure geeft, heb ik het sterke vermoeden, dat
terzelfder tijd ook in Westerbork relletjes
dreigden. Immers, de order van verminderd
verlof gold voor het gehele land. Hierover
echter nergens een woord in deze brochure.
Was dan alles zo ideaal en waren er geen
fouten? Zeker, we hebben allen talloze
fouten gemaakt, maar „de Nederlandse kampen" waren niet sadistisch Ds. v. d. Vaart
Smit. Ik kan niet over andere plaatsen oordelen en geef slechts eigen ervaringen, maar
wij waren niet de enigen die hun best deden.
Onder welke omstandigheden moest er worden gewerkt? Er was aanvankelijk niets,
want we waren volkomen leeggeplunderd. De
■^_l~» ■»_■.!> ■"■'■"M

Europa na de Franse tijd.
(Vervolg pagina 61
De Pruisische minister Hardenberg raakte
door dat misbaar zijn hoofd kwijt. Hij dreigde met oorlog als de aanspraken van zijn land
op Saksen werden afgewezen.
Talleyrand lachte in zijn vuistje, toen Hardenberg zich dusdanig in de kaart liet kijken.
„Zie je nu wel", kon hij tot Castlereagh en
Metternich zeggen, „zie je wel hoe 'n stokebrand dat Pruisen is."
Inderdaad, nu zagen de Engelsman en de
Oostenrijker het gevaar. Behalve tegen Rusland, verbonden Engeland, Oostenrijk en
Frankrijk zich bij geheime overeenkomst ook
tegen Pruisen.
Talleyrand was natuurlijk in de wolken met
zijn schitterend succes. Aan zijn koning
schreef hij: „Een zo belangrijke en voorspoedige keer kan men slechts toeschrijven aan dezelfde Voorzienige Hand, die wij
zo duidelijk hebben herkend bij de restauratie van Uwe Majesteit."
De Voorzienige Hand
het was een
grapje dat de grens van het profane overschreed.
Napoleon had geen ongelijk toen hij Talleyrand eens öoemde: een hoop vuil in een
zijden kous.
Desniettemin, het Russische en het Pruisische gevaar heeft hij scherp herkend en
er maatregelen tegen genomen, die voor
zijn generatie afdoende waren. Zelfs van
een schelm mag men leren.
En nu de parallel met heden
Het verslagen Duitsland kan evenals het verslagen
Frankrijk toen, twee kanten heen, Rusland
en Amerika lokken het beide en Duitsland
spint daar meer zijde bij dan het in de
jaren 19-39—1945 heeft verdiend.
Een
Duitse Talleyrand ontdekken wij evenwel
tot heden niet. En dat is maar gelukkig ook.

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

Heden nam de Here te lerseke (Z.) geheel plotseling tot Zich, mijn geliefde Zoon, onze Broeder,
Behuwdbroeder en Oom. de Heer
JACOBUS ZUIJDGEEST
Weduwnaar van wijlen Mevr. N. STRUIK

in de ouderdom van 59 jaar.

Uit aller naam,
Mevr. de Wed. A. Zuijdgeest-de Ronde

Vlaardingen, 28 Augustus 1949
Mauritssiogel 23.

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

PEMOIEÏEH EN
HA)IOtlSDI!ÜKra

FEL 32239
SINGEL 281 AMSTERDAM-C.

LITHO "ZAANLANDIA'
OFFSETDRUK
ZAANDIJK * STEENDRUK
CARTONNAGE

Hoedt men hood bij.

Van der Sterre"
= Bergselaan 322, tel. 46294
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GEESTELIJKE LEIDERS

Wij werden bij het lezen van een
artikel van Prof. Berkouwer in
„Trouw" herinnerd aan de verantwoordelijkheid van de geestelijke leiders
van een volk op kritieke momenten. Hij
schetst ons, hoe de Duitse predikant Dibelius
'thans kritiek levert op herlevend nationaalsocialisme in Duitsland, terwijl dezelfde
man in 1933 op de preekstoel duidelijk voor
Hitler koos; hoe hij daarna zich tegenover
het nieuwe regime stelde en in 1937 zelfs
in een concentratiekamp terecht kwam. B.
wijst verder op Barth, die de enthousiaste
kerkstemmen ten gunste van het nationaalsocialisme matigde, maar geen tegenstander
zou blijven. Ook Barth werd later een duidelijk tegenstander.
Maar Berkouwer merkt terecht op, dat de
beslissingen bij het begin (in 1933 en daarvoor) vielen en niet daarna. Dat de keuze
van de geestelijke leiders in 1933 bepaalde,
welke kansen het nationaal-socialisme onder
het volk zou hebben. En vervolgens stelt de
schrijver (o.a. tegenover het standpunt van
Barth), dat niet de vraag was, of men mocht
blijven preken, maar dat de vraag, die de
geestelijke leiders bij hun keuze had moeten
bezighouden, deze was: of de nieuwe staat
zich al dan niet zou binden aan het recht
en de ordinantie Gods.
Met dankbaarheid gewaagt de schrijver er
dan van, dat in Nederland in 1940 en daarvoor de geestelijke leiders zich duidelijk
tegenover, het nationaal-socialisme stelden
en dat daardoor de NSB klein bleef en het
verval van ons volk voorkomen werd.
Dit vraagstuk is van grote betekenis.
Natuurlijk kan niemand zich verschuilen achter de verkeerde keuze van geestelijke leiders. Het gehele Duitse volk draagt
man voor man verantwoordelijkheid voor
de keuze, die men deed met betrekking tot
het nationaal socialisme.
Maar bij de aanvang, als zo'n stelsel opkomt,
een rol gaat spelen, zijn het in hoofdzaak
slechts de geestelijke leiders, die de bedoeling en de achtergrond ervan kunnen peilen.
En die dat dan ook moeten doen.
Want op datzelfde moment doen de leiders
van de nieuwe ideologie een beroep op het
volk om zich aan te sluiten. In zo'n crisistijd, zo'n tijd van beslissende keuzen, luistert het volk naar zijn geestelijke leiders om
te vernemen, wat er achter zit.
Wee de geestelijke leiders, die dan verkeerd
kiezen. Zij sturen hun publiek de verkeerde
weg op. Dibelius.
En wee de geestelijke leiders, die hun publiek dan een blanco volmacht meegeven.
Zij laten hun volgelingen staan als schapen
zonder herder. Barth.
Wij willen geen onrecht doen. Praktisch
alle geestelijke leiders, zowel Rooms-Katho-

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

Op kritieke momenten in de historie
rust op de geestelijke leiders van een
volk een zware verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid van de
goede keuze.
Nog eens, dat neemt de verantwoordelijkheid niet weg van ieder persoonlijk. Maar
het gaat hierom, dat de verkeerde keuze bij
het begin consequenties heeft voor het vervolg. Men sleept elkaar mee, men wordt
door de nieuwe ideologie gebonden, men
gaat in de nieuwe mythe geloven, men
maakt zichzelf iets wijs, men wordt organisatorisch verstrikt. Zo ging het met het
nationaal-socialisme. Wie erin zat, wie meemarcheerde had het oneindig veel moeilijker
om terug te keren, dan wie de keuze maakte vóórdat zijn hoofd in de strik zat. Slechts
de zeer sterken zijn in staat om op een verkeerde weg om te keren.
Dibelius en Barth keerden om na verloop
van tijd; Dibelius, die verkeerd gekozen
had, Barth, die „neutraal" gebleven was.
Maar hun volgelingen waren merendeels
voor goed in de strik. Want dit was het
kenmerkende van dat nationaal-socialisme,
dat het de gehele mens opeiste. Toen de
geestelijke leiders zeiden: ,,'t Is wel, of 't
doet er niet toe," grepen de nieuwe leiders
in, en kneedden zij de mens tot een nazi.
Daarom was de bekering van de geestelijke
leiders achteraf zonder effect. Het publiek
had nieuwe leiders, en een nieuw geloof gekregen.
Ook in ons volk hebben geestelijke leiders
verstek laten gaan; gelukkig waren er zeldzaam weinig, die verkeerd kozen; maar ook
zij, die zich erbuiten hielden, die in de
„neutraliteit" vluchtten, verlamden de weerstand van het volk. Deze leiders ontnamen
zich op dat kritieke moment het recht ons
volk leiding te geven.
Men kan er slechts dankbaar voor zijn, dat
een groot aantal mannen van naam, hun
vrijheid en leven niet geacht hebben, en met
beslistheid kozen tegen het nationaal-socialisme. Deze predikanten, priesters en politici zijn de geestelijke vaders van het verzet.
Dit alles heeft ook thans een grote betekenis. Want weer dient zich een ideologie aan om het volk te verleiden.
In wezen verschilt het communisme niet van

*

het nationaal-socialisme. De mythe is een
andere, maar de strekking en de methode
zijn dezelfde. De strekking: het winnen van
macht over mensen en volken, geconcentreerd in een dictator; de methode: het wisselspel van terreur en propaganda.
Weer komt het erop aan, welke keuze de
geestelijke leiders doen. Kiezen ze verkeerd
(Petrov en vele anderen in Oost-Europa),
dan sleuren ze gehele volkeren mee in hun
val.
Blijven ze neutraal (Benesj, de jonge Masaryk), dan vertragen ze slechts het proces,
want ze breken de weerstand van het volk
evenzeer. En het eind is opnieuw: de val
van het volk. En een nameloze ellende, voordat dan voldoende weerstand in een aantal
mensen is opgewekt — door de harde feiten
geleerd — om de positie van het verschrikkelijk regiem enigermate te bedreigen. Het
moet in het Oosten zelfs nog bewezen worden, of de geestelijke afbraak, door het
falen van de oude leiders, op de duur nog
aanknopingspunten voor verzet overlaat.
In Duitsland was dat in ieder geval niet zo.
Wij willen nog even bij Barth stilstaan, omdat zijn houding ook voor het ogenblik van
betekenis is.
Barth heeft zijn les slecht geleerd. Zijn bekende Hongaarse brieven geven blijk van
precies dezelfde houding tegen het communisme als indertijd tegen het nationaalsocialisme. Het kan vriezen en het kan
dooien, is zijn standpunt. Hoe dit regiem
uitpakt, is niet te voorzeggen volgens hem
en hij adviseert dus een welwillend afwachten, zolang de kerk niet aangetast wordt.
Weer dezelfde dwaling dus. Dat is niet toevallig. Er zit bij Barth een geestelijke instelling achter. Hij erkent geen beginselen
voor het politieke leven. Men moet het
standpunt ieder ogenblik opnieuw bepalen
uit de concrete situatie. Dat men uit de ideologie van het nationaal-socialisme kon verstaan, dat de praktijk zou groeien naar een
absolute staat en consequent naar de verstikking van de ware kerk en de opwekking
(Verpo/0 op pag 3
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NAAR AANLEIDING VAN HET ATLANTISCH PACT

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

G

De eerste Map.

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

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

in de feitelijke situatie, stelt ons voor de
vraag, hoe het met de Russische luchtmacht
is gesteld. Deze is ver en ver achter bij de
geallieerde. Maar ziende op de hulp van
voormalige Luftwaffe-experts, moeten we
aannemen, dat Rusland bezig is zijn achterstand hard in te lopen, al is het niet eenvoudig om de Verenigde Staten met hun
langzamerhand 50.000 vliegtuigen zo maar
in te halen.
Een overmachtige luchtmacht is zowel voor
de burgerbevolking als voor de legers van
West-Europa van het grootste belang. We
hebben genoeg aan één Rotterdam, anno
Mei 1940. En in de tweede plaats moet de
relatief geringe mankracht van het Westen
technisch sterk gesteund worden tegenover
de massa-legers, die door Rusland en zijn
satelliet-staten op de been gebracht kunnen
worden.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat aan
de luchtmacht zeer grote aandacht moet
worden geschonken. Het ene wapen kan
echter niet zonder het andere. De luchtmacht
wordt op de voet gevolgd door
de landmacht.
Het is zelfs zo,dat in zeker opzicht de opbouw van de landmacht voorop moet
staan wat Nederlandse defensiepolitiek betreft. Vliegtuigen zijn er vele en zij kunnen
snel aangevoerd worden, maar legers niet.
Als. wij een bezetting willen voorkomen, zullen we in de eerste plaats zelf de mankracht
moeten leveren en de soldaten zéér goed op
moeten leiden, wat veel geld en een geweldig stuk geestelijke en lichamelijke energie
kost.
Zijn wij, is ons volk, bereid dit op te brengen? Het lijkt er niet erg op. Met de Nationale Reserve b.v. gaat het maar zo, zo. Toch
zullen we moeten beseffen dat we te kiezen
hebben tussen een goed leger of geen leger.
Een slecht leger is immoreel en onaanvaard-
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baar. Het gaat om mensenlevens en om de
vrijheid en het recht van een natie, van
ouders, vrouwen en kinderen. Welnu, dan
blijft ons niets anders te doen dan het opbouwen van een goed leger.
Evengoed als we dat voor Indonesië hebben
kunnen opleiden, kan dat ook voor een
andere taak. Onze bondgenoten zullen ons
dan niet hun beste (en soms nog geheime)
wapens mogen onthouden.
We hebben geschetst hoe moeilijk wij er
voor staan, vooral in de beginperiode. Het
is dan ook onverantwoordelijk om de mannen uit de voorste lijn iets te onthouden. Dat
zal hen demoraliseren, terwijl juist het
element van verrassing en superioriteit het
moreel sterkt.
De landmacht blijft de kern van een strijdmacht. Het is de eenvoudige stoere intantenst, die ten slotte een stuk grond bezet en
zo de overwinning bezegelt.
Ons leger moet nog ontzaggelijk veel leren.
Velen zijn grootgebracht in „de Franse
school'' van üe krijgskunde, met zijn Maginot-. Grebbe-, IJssei- en Maaslinie, waar je
achter ging zitten en in allerlei richtingen
en met allerlei wapens voorlangs schoot in
een lange dunne lijn. De Duitsers hebben
die „dunne lijn" ergens aangegrepen. Toen
waren er geen snelle, mobiele reserves meer
om de vijand terug te drijven
naar Arnhem, naar Munster, naar Berlijn!
De nieuwe leerschool vordert een geheel
andere geestesgesteldheid. Dit heeft niets
met imperialisme te maken. Het: „als 't
moet" van de B.V.L. blijve gelden. En dan
doen we het alleen voor bevestiging van
recht en vrede.
De U.S.A. Generaal Bradley verklaarde
tegenover de commissie van buitenlandse
zaken van het Huis van Afgevaardigden, dat
in de U.S.A. wordt ingezien, dat de „krachtige kern" van landstrijdkrachten door Europa moet worden geleverd en dat deze zal
worden aangevuld met zoveel troepen als
de overige pactlanden kunnen mobiliseren.
Het zwakke van het bovenstaande zit in het
woord „aangevuld". Het Amerikaanse volk
voelt er nog niet voor dat zijn zonen alweer
naar allerlei landen worden gezonden. En
toch: die eerste slagen! Laat onze regering
op zijn stuk staan en „fair play" en „teamwork" eisen. Bloed is het kostbaarste voor
een volk!
Men krijgt de indruk, dat in de kringen van
de Marine een zeker scepticisme heerst
tegenover de geweldige opgaven van de
landmacht. In zekere zin heeft de Landmacht
het er naar gemaakt of liever heeft ons volk
zelf en onze regering het er in de afbraakperiode naar gemaakt.
Anderzijds zal ieder die de huidige situatie
realistisch onder ogen ziet, moeten erkennen dat ook
de Marine
een belangrijke plaats toekomt. De Marine,
die altijd een eervolle plaats heeft ingenomen, ondanks eveneens zwakke momenten,
zal alleen dan bevredigd zijn, als zij op de
meest efficiënte wijze tot 's lands veiligheid
kan bijdragen. Het is ditmaal met Duitse
duikbootspecialisten, dat Rusland poogt zijn
positie ter zee te versterken. Hier is de achterstand van de Sovjets naar alle waarschijnlijkheid nog groter dan bij de luchtmacht.
Bij dezelfde gelegenheid als d^ vorige deel-

de Generaal .Bradley mede, dat de statchets
als tweede vereiste hadden gesteld, dat de
zecstrijo'crachten van de LI.S.A. en de Westeuropese Lltne 1 0 de verlangde operaties ter
zee zullen uitvoeren;
2° te zijner tijd zullen moeten zorgen voor
het vrijhouden van de zeewegen. Hieraan
voegde Generaal Bradley nog toe, dat de
pactlanden zelf de beschikking zullen blijven
houden over de eigen havens en zelf voor
verdediging van de eigen kust zorg dragen.
Alzo een drie ledige taak voor de eigen
vloot, waarvan twee samen met sterke geallieerden. Omdat-een marineman de wezenlijke betekenis, en invloed van effectief vlagvertoon kent, staat het voor hem a priori
vast dat we aan alle drie de taken volop
deel moeten nemen en niet alleen om de
Russen, maar mede om de geallieerden, die
ons na de laatste oorlog van de kaart dreigden te vegen.
Het hart van de zeeman ligt verder zozeer
op zee, dat hij het moederland en het eigen
volk haast bewust zou vergeten. Hij vertrouwt niet in het vrijwaren voor bezetting.
En toch zal dat moeten. Veldmaarschalk
Montgomery zei op 15 Juli 1949 terecht in
de ridderzaal: „Wij moeten er allen volkomen op vertrouwen dat het Westen met
succes tegen een aanval verdedigd kan
worden."
Waf kan, is daarom nog niet zo, zegt de
nuchtere zeeman.
Neen, maar wat het zwaarst is, moet ook bij
de totale oorlogsbegroting het zwaarst
wegen.
En ziende op de laatste oorlog denkt ondertussen Janmaat van hoog tot laag: als we in
de laatste oorlog meer vlooteenheden ter beschikking hadden gehad, was onze strategische positie tegenover Japan gunstiger geweest en was inplaats van op Nieuw-Guinea
misschien zelfs voor Java een halt aan de
Japantiers toegeroepen (dus geen Soekarno!!!). Kortom, afgezien van de voorgaande
speculatie: onze nationaal-politieke positie
in de wereld zou, bij een stérkere vlootlitiek veel sterker zijn geweest, zowel in als
na de oorlog.
Maar hiertegenover moet nogmaals, onder
erkenning van de algemene waarde van
deze gedachten, het bekende gezegde gesteld
worden: Wij moeten ons voorbereiden op
een mogelijke toekomstige oorlog en niet op
de gewonnen oorlog, die voor ons in het
vorige geval inderdaad vrijwel enkel verlies
betekende. Bij een mogelijke toekomstige
oorlog hoort ook weer een na-oorlogse tijd
van machts- en geldbegeerte; van gemaskeerd, maar brutaal en roepingsloos imperialisme. Bovendien is het ook mogelijk, dat
jaren van vrede voor ons liggen. Het is
vaker gebeurd dat juist in tijden, waarin
men oorlog zag aankomen en zijn nationale
huis wèl bewaarde en sterkte, de tegenstander ervan afzag.
In jaren van vrede heeft de vloot tot taak
om afgestemd te blijven op de handelsvloot.
In de eerste plaats om bij oorlog de handelsvloot te kunnen beschermen en om in
vredestijd voor begeleidend vlagvertoon te
zorgen. Daarom zal de politiek tegenover de
Marine in het algemeen móeten zijn:, hoe
langer vrede, hoe meer aandacht aan de
Marine geschonken moet worden. In de
huidige noodsituatie zullen we ons echter
eerst moeten dekken naar het Oosten.
We zullen goed doen daarbij tevens de
West-Europese Unie zoveel mogelijk trouw
te blijven, want dat is een organische en
natuurlijke belangengemeenschap, die beter
in staat is met de Amerikanen samen te werken dan de landen afzonderlijk. Want we
moeten ondanks alle inwendige en uitwendige spanningen en moeilijkheden als natie
onze roeping blijven najagen.
En die roeping is: ons met Gods hulp in
vrede en vrijheid ontplooien in het belang

van het geheel

ALWEER EEN PROCES
R

ajk en zijn
sloosheid Hongarije zijn
aan de beurt. Sindt lang een communist;
thans een verrader, spion, aanhanger van
Tito, heuler met Amerika, enfin alles wat
men bedenken kan.
Polineke processen zijn in het communistisch systeem dagelijks brood. Zonder deze
processen is het systeem onbestaanbaar.
De kerkelijke en politieke vijanden, roeit
men ermee uit. Verder de compromissenmannen, die eerst als introductie van het systeem
dienen, dan als aanhangwagen in de regering mogen zitten en tenslotte als ballast
overboord gegooid worden.
En uiteindelijk gaan de eigen partijleden er
ook bij bosjes aan, tot de hoogsten toe, ja,
juist de hoogsten. Want zulke hogen gaan
op een goeie dag ook wel eens zelf denken.
Niet verschillend van Stalin. O nee, slechts
verschillend van- een andere hoge. Dan begint de machtsstrijd, tot Stalin op een goeie
dag de beslissing neemt en kiest voor één
van beiden. Dan valt de ander en sleept
velen in zijn val mee.
Zoals Trotsky, Boecharin, Kamenef, Zinow■jew, Zjoekow; verder alle achtereenvolgende
leiders van de geheime politie; vermoedelijk
ook Zjanow, Dimitrov, Herta Kuusinen en
misschien zelfs Molotof en Anna Pauker.
We noemen er maar een paar. Rajk hoort
er ook bij. Tito is de enige, die de dans ontsprong en die zich met macht staande hield.
Intussen is dank zij hem Rajk dus gevallen.
Een beste communist en altijd geweest; zoals
trouwens allen, die ik noemde beste en overtuigde communisten waren. Ze wedden
alleen op 't verkeerde paard en daarop staat
in Rusland de doodstraf.
Rajk komt voor, is reeds voor. Dat gebeurt
niet met iedereen. Slechts zij, die alles bekennen, waarvan ze beschuldigd zijn — waar
of niet — en waarvan men vertrouwt, dat
ze het op de rechtszitting ook zullen doen,
komen voor. De anderen worden administratief geliquideerd en dat is een deftig woord
voor ergens in een kelder een schot in je nek
te krijgen, zonder berecht te zijn. Of Zjanow
en Dimitrov b.v. op die wijze verdwenen
zijn, is natuurlijk nooit zeker te vertellen,
maar een feit is. dat de eerste in een machtsstrijd met de grote Malenkow gewikkeld
was en dat de laatste niet onwelwillend was
tegenover Tito.
Enfin, in 't openbaar gebeurd zoveel, dat
we gissingen over de administratieve procedure niet nodig hebben.

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

GEESTELIJKE LEIDERS
' Vervolg van hoofdartikel)

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

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

oen Arie^ moest onderduiken, omdat hem
op de Veluwe de grond te warm onder
de voeten jWerd en hij te veel in de belangHistorisch is dit verhaal van het
stelling was komen te staan, had men hem
gedurfde verzet in de Biesbosch
de raad gegeven om naar de Biesbosch te
geheel verantwoord. Het was de
gaan. Als hij zich met de LO te Werkendam
in verbinding stelde, zou men hem daar wel
schrijver echter vooral te doen om
verder helpen naar het gebied, waar de
de psychologische uitwerking van
Duitsers door de heerschappij van water en
dit verzet bij iemand, die er nauw
gorzen, slikken en polders, bijna geen toebij betrokken was. Daarom zijn de
gang konden krijgen.
namen gewijzigd en is het accent
Arie had er aanvankelijk niet veel mee op.
niet gelegd op een reeks van daden,
De Biesbosch was volgens zijn schoolherinmaar op het hart van een mens.
nering een woest en onbegaanbaar oord,
waar men te allen tijde zijn Reijmerswaal
/
kon beleven: zinken en verdrinken. Bovendien was hij als man'van het zand niet bijwas slechts het gevolg van slijtage: de binster op het waterland gesteld.
nenzak van zijn colbert was zó poreus, dat
Toch zette hij koers naar dit deel van ons
alles, wat kleiner was dan vier centimeter
land. Op een middag belandde hij in Dornaar de kelder van zijn -jas zakte. De kaart,
drecht, doch aangezien hij daar geen contactadressen had, besloot hij om over te steken
opgevouwen tot een klein formaat, was dus
vanzelf die weg gegaan. Met zijn revolver
naar Papendrecht, waar een schoolvriendin
was hij heel wat voorzichtiger, omdat het
van zijn verloofde moest wonen. Hij had het
dragen van dit wapen volgens hem heel wat
adres, hem door Lien verstrekt, genoteerd
meer concrete gevaren veroorzaakte.
op de achterzijde van een nieuwe bonkaart,
Toen hij naar de veerpont liep en op de
die binnenkort geldig zou worden en hem in
Apeldoorn alvast was ver•_
strekt door de illegaliteit. Hij
>fbewaarde deze bonkaart in
Hij had echter buiten
de voering van zijn jas. Dit
de rivierpolitie gerekend,
was niet allereerst uit veidie in een snelle motorboot
ligheidsoverwegingen; intevoor Dordrecht
gendeel, in sommige opsurveilleerde . . • .
zichten was hij bepaald
onverantwoordelijk slordig
en vaak betrapte hij er zich
op, eveneens slordig te zijn
in zijn denken. Zo was hij
er bijvoorbeeld nooit toe
kunnen komen om eens
nauwkeurig te overwegen,
welke houding hij zou aannemen in het geval, dat hij
door de Duitsers gegrepen
zou worden. Lien had op
een keer gezegd: Ik geloof,
dat jij gebrek aan angst
hebt, Arie...
Hij had er om gelachen,
maar hij had nagelaten om
zich te bezinnen op dit gezegde en zichzelf af te vragen of het in bepaalde omstandigheden werkelijk nuttig kon zijn om angst te
hebben. Angst kende hij natuurlijk wel, maar niet in dingen, die naar zijn in,Riedijk was gekomen, waar een latente stank
zicht van gering belang waren. Een bonkaart
van de gasfabriek hing, een stank, die prikop zak te hebben, die nog niet langs de
kelend op het humeur van een mens kan
bekende distributiekanalen aan de bevolking
werken, hoorde hij, dat Duitse militairen conwas uitgereikt, kon men weliswaar als betrole uitoefenden en iedereen aanhielden, die
zwarend materiaal beschouwen, maar volgens
per veerpont naar de overzijde wilde.
Arie was zoiets in verhouding tot andere
Arie, die veertien dagen geleden in het polizaken van te geringe importantie om deze
tieblad was gesignaleerd, nam het verstanspeciaal weg te bergen in de voering van de
dige besluit om geen risico te nemen. Hij
jas. Dat hij de kaart daar tóch bewaarde.
ging dus terug en zocht naar een andere

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

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

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

Tanden blank en rein; adem
fris als morgendauw.

De onthulling van een verzetsmonument
te Baarle-Nassau en Baarle-Hertog
In een stampvolle kerk werd op 10 September
j.1. door „Pater Victor" (Pastoor N. Apeldoorn O.P.) de plechtige Requiem Mis opgedragen, als inleiding op de onthulling van een
verzetsmonument te Baarle-Nassau, ter ere
van de aldaar op 10 September 1944 gefusilleerde verzetsstrijders:
Maria Josepha Cornelissen-Verhocvcn
Adrianus Theodorus Johannes van Gestel
Gcadus Antonius Gerritsen.
Vele hoge autoriteiten, w.o. een vertegenwoordiger van Z.K.H. Prins Bernhard, en honderden vrienden uit de bezettingstijd, woonden
deze plechtigheid bij.
Na de kerkdienst trok een grote stoet naar
de plaats van het monument, alwaar de burgemeester van Baarle-Nassau een korte toespraak hield. Het monument werd daarna door
„Pater Victor" onthuld. Hij sprak daarbij de
onderstaande indrukwekkende herdenkingsrede
uit.
De aanwezigen zongen daarna het Wilhelmus
en de Braban^onne, terwijl drie bommenwerpers boven het monument cirkelden, als een
hulde van de luchtmacht aan deze gevallenen.
Kinderen brachten een zanghulde. Oude vrienden ontmoetten elkaar en er werden vele oude
vriendschapsbanden nauwer aangehaald. We
trokken allen 's middags weer naar huis. gesterkt door de wetenschap, dat de geest van
het verzet levend blijft.
Dank Victor voor je fijne woorden.
Dank vrienden voor, jullie aanwezigheid.
Dank verzetters
van Baarle-Nassau-Hertog
voor jullie werk. voor onze gevallenen.

t
Maria Josepha CornelissenVerhoeven. ..Miet"

„hun legers kenden rang noch stand
't verschil viel weg, slechts ene band
verbond hen allen, groot en klein,
zij wilden helpers, redders zijn!

m^ar...dit is het lied voor de werkers die vielen,
stram op hun post voor het recht van de mens.
nooit zal hun dood onze geestkracht vernielen
strijden wij voort ! is hun dwingende wens 1"

t
G, A. Gerritsen
„Gerrit"

A. 7'. /. van Gestel
„Eduatd"

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

DE FILM ONDER DE tOUPE VAN DE PERS
Wij willen enkele grepen uit de kritiek doen:
„Het Parool" is zeer tevreden en spreekt
van:
een voortrelfelijke film, die het verzet
van £0 en LKP. alle recht doet weder'
varen.
„Over het algemeen", zegt het blad
„heeft de film vaart en boeit zij onafgebroken: ook technisch zit zij vol goede
vondsten en orginaliteiten."

J

"S:

dit een film van het verzet is, wijl slechts van
het Christelijk verzet. En dan nog even voor
eigen glorie staat er, dat dit mensen betrof,
„die nooit en nergens de spits hebben
afgebeten. Er waren ook anderen, die dat
wel hebben gedaan."
Voelt U h'm? De communisten, 't Is natuurlijk
wel vervelend, dat zij dit alleen beweren en
verder weinig vleiend voor de „Waarheidslezers", die niet gewaarschuwd behoeven te

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

„De Volkskrant" is van een gemengder
opinie. Het blad ziet de knappe filmmaker de
Haas belemmerd door de vaste lijnen, die de
opdrachtgever uitstippelde. Onder ons gezegd en gezwegen, viel dat nogal mee. Overigens waren juist deze lijnen waarborg, dat
de film een document van het verzet was en
niet een vrije fantasie over het verzet werd.
En daar was het de opdrachtgever allereerst
om te doen. Intussen besluit het blad met deze
verzetsfilm tot het beste te rekenen, wat in
Nederland na de oorlog op het gebied van de
film werd gepresteerd.
„Trouw" is vol waardering:
„de cineast Max de Haas componeerde
een verzetsfilm, die zich noch aan romantisering, noch aan ver doorgevoerd realisme schuldig maakt, een film, die juist
door zijn sobere opzet een diepe indruk
op de toeschouwer achterlaat. In de LOLKP wordt men geconfronteerd met het
verzet, 2oals het was."
Het blad signaleert inderdaad de kenmerken,
die de opzet van het werk beheerst hebben.
Ook het „Alg. Handelsblad" is tevreden,
al heeft het oog voor de innerlijke spanningen, die de combinatie van speelfilm en documentaire teweeg moet brengen. De eenheid
van het kunstwerk komt daardoor in gevaar.
Maar de recensent ziet in deze film toch een
getuigenis van het verzet voor het nageslacht.
Het „Algemeen Dagblad" heeft respect
voor de prestatie.van Max de Haas. Wij ook
trouwens. Ook voor dit blad zit de moeilijkheid in het compromis tussen de opdrachtgever en de kunstenaar.
„Vrij Nederland", dat de film een epos van
het Christelijk verzet noemt, acht de film tot
het einde toe boeiend, een succes voor Max
de Haas, juist omdat hij in staat was de documentaire gegevens. — die een evenwichtig
beeld van het verzet moesten verschaffen —
tot een boeiend geheel te vormen.
„De Nieuwe Eeuw" ziet Max de Haas
gehinderd door het scenario. Maar dan toch
Max de Haas, een man van groot formaat in
de filmwereld. Wat die hinder betreft; de
zaak is deze, dat de opdrachtgever allereerst
en bovenal ons volk wilde vertellen van het
verzet; wie daar oog voor heeft, zal dankbaar zijn voor die „hinder", want niet de
artistieke verpozing, noch de opwindende
sensatie, maar de oproep aan ons volk om te
gedenken en om ook voor de vrijheid op de
bres te willen staan, komt met deze film in
de bioscoop.
Overigens ziet het blad de film torenhoog
uitsteken boven alle andere na-oorlogse
Nederlandse producten.
„De Waarheid" zegt: „opgepast" en het
blad bedoelt, dat men niet moet denken, dat

worden, omdat in de film de beperking duidelijk aangekondigd is. Maar verder zijn wc
„De Waarheid" toch dankbaar voor deze
(indirecte) goede recensie, want wie zijn
lezers waarschuwt voor een film, moet er wel
diep van onder de indruk zijn.
De „Nieuwe Drentse Courant" besluit:
..Wij hebben dit filmwerk met diepe
ontroering en dankbaarheid gezien. Het
is ongetwijfeld de beste Nederlandse
verzetsfilm, welke tot nu toe vervaardigd werd. Het Nederlandse volk zal
nu op een andere wijze kennis nemen
van het verzet, dan tot nu toe het geval is geweest. Zal het bereid zijn dit
te aanvaarden? Zal het zich tot de geestelijke hoogte van deze film kunnen opwerken? Wij vrezen, dat dit met een
belangrijk deel van ons volk niet het
geval zal zijn. Dat deel zoekt in de film
alleen het vermaak. Maar wanneer zij,
die nog wel gevoel voor geestelijke
waarden hebben, deze film gaan zien
is het doel van de opdrachtgeefster ten
volle bereikt. Deze film zal de herinnering levendig houden aan zovelen, die
voor ieder onzer het offer van hun
leven brachten."
En dan nog een citaat uit de recensie van
de „Nieuwe Apeldoornse Courant".
„De film is heel sober, maar daardoor
temeer groots. Zij doet ons niet het
verhaal van helden, maar heel gewone
mensen, die ondanks hun menselijke
kleinheid, hun angst, hun twijfel en hun
vrees, uit hun geloof en Godsvertrouwen de kracht putten tot verzet tegen
de overmacht van onmenselijkheid. De
betekenis van de Christelijke godsdienst
als inspirerende kracht voor dit deel
van het verzet, laat de film duidelijk uitkomen zonder echter te suggereren, dat
hiermede het gehele verzet getekend
zou zijn. Max de Haas is er in geslaagd,
ondanks de beperkingen, die de eisen
van zijn opdrachtgevers hem oplegden,
een grootse film te maken, die door ieder
aanvaard zal kunnen worden om haar
zuivere geest en ook om haar vrijwel
steeds even zuivere, sobere en schone
vormgeving."
Dan nog wat grepen uit andere bladen.
„De Haas heeft zijn betoog knap gehouden, en men zou deze Nederlandse
film groot onrecht aandoen, met haar
te rekenen tot de groep verzetfilms, die
men eenvoudig maar niet meer gaat
zien."
„De camera-man Peter Staugaard
toonde ook in „LO-LKP", zoals daarvoor reeds in „Nederlands in zeven
lessen", zijn voortreffelijk aanvoelen

van de waarde van het landschap in de
film. Ook daarom kon dit werk zo door
en door Nederlands worden."
„Zijn spelersmateriaal bestond in
hoofdzaak uit amateurs, mensen die
zelf uit het verzet voortkwamen en dus
de voor deze film noodzakelijke geestelijke instelling reeds hadden. Met dit
materiaal heeft de Haas voortreffelijk
weten te werken."
„Ongetwijfeld is deze film na alles, wat
wij na de oorlog van Nederlandse zijde
op het witte doek hebben gezien, een
grote stap vooruit."
„Hoofdzaak is echter dat een film ontstaan is die van het begin tot het eind
door haar grote waarachtigheid en ernst
de toeschouwers vast in haar greep
heeft. Men voelt het onmiskenbaar: zó
zijn inderdaad deze droevige jaren geweest, zó heeft ons volk geleden, zó, in
alle eenixmd. zonder pathetische heroïk,
hebben onze verzetsmannen de strijd
opgenomen en naar hun beste krachten
volbracht. Het is goed dat deze film
gemaakt is; in de eerste plaats om de
herinnering aan dit alles levendig te:
houden, maar ook omdat het een Nederlands filmer in staat gesteld heeft te
bewijzen dat een werkelijke goede door
Nederlanders gemaakte speelfilm nog
zo ondenkbaar niet is."
Voor dit keer laten wij het hierbij.
In de volgende uitgave van ons blad hopen
we nog speciale aandacht te vragen voor de
uitvoerige bespreking in het weekblad „De
Hervormde Kerk".
In al deze kritieken komt in het algemeen de
hoofdzaak naar voren van wat wij meenden,
dat de film was, en — wat belangrijker is —■
van wat wij ons voorgesteld hadden, dat
deze verzetsfilm zou moeten zijn:
Waar,
evenwichtig,
sober,
principieel,
Nederlands.
Voor alles wat zij meer is — boeiend, gaaf
in artistieke zin, filmisch bekwaam — zijn
wij zeer dankbaar; zijn wij vooral Max de
Haas, zijn medewerkers, onze verzetsvrienden-spelers en de scenario-schrijvers Rogier
van Aerde en Anne de Vries hartelijk dankbaar. Want dat alles zal ertoe bijdragen, dat
de film in ons volk doet, wat wij menen, dat
de geschiedenis van het verzet onder ons
volk thans moet doen.
H v R
1
) Voor alle inlichtingen betreffende de vertoning van
de LO'LKP-Film wende men zich tot de
N.V. Columbia Film Booking Office,
Nieuwe Doelenstraat 8, Amsterdam-C

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

In Memoriam
■
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Arend Boldtwijn

Bi
Albert Jan Bijkerk

Arend BoWewijn
Hoofd der School
Geboren: 22 September 1891 te Staphorst.
Vermoord (Silbertanne): 29 Sept. '43 te Staphorst.
Arend Boldewijn was medewerker van de Meppeler verzetsgroep, in welk verband hij verschillende LO-werkzaamheden verrichtte. Bovendien
leidde hij in de plaats van zijn inwoning het
schoolverzet.
Zijn arrestatie staat echter in verband met de
illegale activiteit van zijn zoon, die door de SD
werd gezocht, omdat men vermoedde, dat hij aan
de liquidatie van een landverrader had deelgenomen, althans zijn medewerking daaraan had verleend.
In de nacht van 28 op 29 September 1943 werd
er aan zijn woning gebeld, waarbij men hem vanuit het duister mededeelde, dat men hem kwam
waarschuwen voor een overval van de SD. Toen
Arend Boldewijn zich naar buiten begaf, werd hij
onmiddellijk gearresteerd. Tijdens het daaropvolgend verhoor bleek, dat het om zijn zoon te doen
was, van wie men weten wilde, waar hij zich
bevond. Arend Boldewijn, die hiervan wel op de
hoogte was, heeft niet gesproken, waarop men
hem heeft vermoord. Vermoedelijk heeft men hem
eerst vermoord en daarna zijn lichaam uit een
auto geworpen langs de nieuwe weg van Lichtmis
naar Staphorst.
Deze arrestatie en moord werden verricht door
hetzelfde Sonderkommando, dat ook de Silbertannemoorden op Jan Dijkstra en Dr. Roelfsema
pleegde.

AlScrt Jan Bijkerk
Vertegen woordiger.
Geboren: 18 November 1919 te Winsum.
Overleden: 29 November 1944 in kamp Meppen.
In October 1942 kreeg Albert Bijkerk een oproep
van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Meppel om
uitgezonden te worden voor de arbeidsinzet naar
Duitsland. Hij gaf aan deze oproep echter geen
gehoor en dook onder. Zijn anti-nationaal-socialistische houding uitte zich echter niet alleen in het
negatieve onderduiken. Hij ging zich bezighouden
met het meer positieve verzet, de hulp aan ondergedoken Joden.
Toen door het beter worden van de verbindingen
met Londen, de noodzakelijkheid van militaire
inlichtingen steeds duidelijker werd, ging Bijkerk
zich bezig houden met het verrichten van spionnage, in welk kader hij o.a. verschillende Duitse
militaire objecten in kaart bracht. Zo heeft hij b.v.
het vliegveld Soesterberg in kaart gebracht en ook
voor de oorlogvoering belangrijke doelen in het
Zuiden van het land getekend. Daarnaast verrichtte hij koerierswerk.
Op 1 October ging hij als koerier op weg naar
Rotterdam, waarheen hij illegale papieren en kleding voor een koerierster moest brengen. In de
omgeving van Putten werd hij echter door een
Duitse patrouille gearresteerd, waarna men hem
tenslotte naar het concentratiekamp Meppen in
Duitsland zond.. Op 29 November 1944 overleed hij
hier tengevolge van de doorgestane ontberingen.
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Engbertus J. Roelfsema

mÊÊi. JH BI

Eggo Anko Streuper

Anske Zwalua

*

*

meppel

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

\:

Jan Dijkstra

V

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

r

Eggo Anko Streuper
Bakkersbediende.
Geboren: 7 September 1921 te Sappemeer.
Vermist in Duitsland.

Anske Zwalua
Garagehouder.
Geboren: 9 Februari 1904 te Het Bildt (Fr.).
Vermist in Duitsland.
Op 20 April 1944 brachten twee medewerkers van de Meppeler KP, Streuper en Zwalua met de auto van Zwalua
enkele geallieerde piloten van Friesland naar Meppel, waar
men voor verdere doorzending zou zorgdragen. De piloten
werden afgeleverd en daar het inmiddels te laat was geworden om terug te keren, parkeerde men de auto voor de
garage van Dijkstra te Meppel. Des nachts passeerden echter
een tweetal politie-agentcn, die deze alleenstaande wagen
verdacht vonden en de banden leeg lieten lopen, teneinde de
eigenaars de volgende morgen te beletten zonder hun voorkennis weg te rijden. Toen deze agenten bezig waren met het
laten leeglopen van de banden passeerde een patrouille van
de Landwacht, die informeerde, wat er aan de hand was. De
agenten zeiden, dat zij het geval verdacht vonden en de
Landwacht beloofde een oogje in het zeil te zullen houden.
De volgende morgen vroeg zouden Streuper en Zwalua weer
vertrekken en tegelijk een drietal KP'ers meenemen, voor
wie de grond in Meppel te warm onder hun voeten werd.
Toen zij de banden van de auto leeg vonden, ging Streuper
de KP'ers vertellen, dat het wel iets later zou worden, terwijl Zwalua voor de banden zou zorgen. Op weg naar de
auto werden de KP'ers en Streuper door de Landwacht gecontroleerd, maar doorgelaten, toen ze zeiden naar het statiën te moeten. De landwacht wees hun de weg. Even later
passeerde de Landwacht hen nogmaals en wees hun opnieuw
de weg. Streuper zou toen alleen naar Zwalua gaan en hem
zeggen, dat hij op de weg naar Hoogeveen de KP'ers moest
oppikken. Toen hij echter bij de garage van Dijkstra kwam
zag hij daar bij de wagen dezelfde landwachtpatrouille staan.
Hij kreeg argwaan en liep door in de richting van het station.
De Landwacht had Zwalua echter gearresteerd en toen zij
Streuper opnieuw, maar nu alleen, bij het station zagen lopen,
vertrouwden zij het niet meer en arresteerden ook hem. Beiden werden naar het politiebureau van Meppel gebracht. Via
het Scholtenshuis in Groningen, waar de SD zetelde en het
kamp Amersfoort zijn beiden vermoedelijk op transport gesteld naar Neuengamme.
Vermoedelijk, want nadien heeft men van Zwalua en Streuper niets meer vernomen

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

Engbertus Johanncs Roelfsema
Chirurg.
Geboren: 18 November 1905 te Groningen.
Vermoord (Silbertanne): 29 Sept. 1943 te Meppel.
Voor alle voorkomende werkzaamheden, waarbij
het advies van een arts noodzakelijk was, kon de
Meppeler verzetsgroep een beroep op Dr. Roelfsema doen. Zo verleende hij o.m. zijn medewerking door slachtoffers van de arbeidsinzet af te
keuren, of door zijn medisch advies te bevorderen, dat zij werden afgekeurd. Ook — en dit
niet in de laatste plaats — nam hij deel aan het
Artsenverzet.
Toen een aangeschoten en gevangen genomen
marechaussee uit het Academisch ziekenhuis te
Groningen bevrijd moest worden, was het Dr.
Roelfsema, die de Meppeler KP het adres van een
betrouwbare Groningse dokter verstrekte en een
brief ter introductie meegaf. Zonder daarom gevraagd te zijn, bood Dr. Roelfsema de KP zijn
auto aan voor het vervoer van de gewonde marechaussee. De KP had echter reeds een wagen ter
beschikking, zodat van dit aanbod geen gebruik
behoefde te worden gemaakt. De bevrijding in
Groningen gelukte en de gewonde werd overgebracht naar Meppel, waar Dr. Roelfsema hem
behandelde, eerst bij een particulier, later in het
ziekenhuis.
In de nacht van 28 op 29 September 1943 werd
Dr. Roelfsema gearresteerd door een gedeelte van
het Sonderkommando van de SD, dat in die dagen
Drente terroriseerde. Nog diezelfde nacht werd hij
langs de weg van Ruinen naar. Eursinge lafhartig
vermoord.
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HULSTKAMP.

ONTSNAPPING
uit de BUNKER

Eca van de boeten, waarmee de gevangene aan banden en voeten was geboeid.

* Z.O. Genever
* Likeuren
* Dry Gin

I

Bovendien komt de oparengst van dit boekje
geheel ten qunste van
de

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

De lepei. waarmee
hij een tralie uitzaagde.

IU zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden-en bekenden, vooral de jongens
in Indië. een groot genoegen mede.

Van der Sterre"

De uitgave is verkrijgbaar bij de boekhandel, aan de
stations en de kiosken en bij de

Uiigeyerij H. Nelissen — Bilihoven
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Met schetsen o.a. van :
Jan H. de Groot
K. Norel
Anne de Vries
Frits de Zwerver
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Thans is ook de 3e druk zo goed als uit'
verkocht. Iedereen moet dit uitstekende boek
bezitten. MenMaaste zich met bestellingen.

Prijs gcb. £ 4.50
In de boekhandel verkrijgbaar en bij de
N.V. Gebr. Zomer 6 Keuning's Uitg. Mij., Wageningen
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Zelfs op de hobbeligste weg kan
het snoer niet lostrillen!
De PHILIPS rijwieltlynamo houdt de stroomkabel doof
middel van een verende klem onwrikbaar vast. Geen
ntber of schroef die kan lostrillen en u in het donker zetten. De PlllLlt'S dynamo, met zijn krachtige
magneet, zijn compacte bouw, en zijn grote energie,
capaciteit is een voorbeeld van een onovertroffen
Nederlands kwaliteitsproduct. Laat uw rijwiel met
een PHILIPS verlichting uitrusten!
* Schaft u zich een nieuwe fiets aan, lel er Jan op,
dat deze van een PHILIPS, verlichting is voorzien.
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N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND • EINDHOVEN
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A
Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-SHchHng.
GEMEENSCHAP OÜD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND

LANDELIJKE PRO. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

* BARBERTJE MOET HANGEN •
Nog altijd zijn er hooggeleerde en gestrenge heren, die na een verkwikkende winterslaap van vijf lange jaren,
zoveel krachten verzameld hebben, dat ze het
niet moe worden te zoeken naar hen, die
verantwoordelijk zijn voor de gevangenneming, rechtspleging en bestraffing van de
politieke delinquenten.
Nu eens in „De Linie", dan weer elders
grijpen die heren hun kans. De Bijzondere
Rechtspleging is daarbij de „kop van Jut".
En men zou bijna geneigd zijn „hoera" te
roepen, nu Mr. Dr. Charles van Oppen uit
Maastricht in „De Nieuwe Eeuw" van 9 Juli
j.1. deze heren aan het verstand tracht te
brengen, dat:
„ook de meest verstokte aanhanger van het justitiële „ancien regime" zal moeten erkennen, dat de
rechtspleging door de Bijz. ' Gerechtshoven en de
Bijzondere Raad van Cassatie aan de strengste eisen
van juridisch inzicht en feitelijke objectiviteit beantwoordt."

Verheug u niet te vroeg, want deze manoeuvre dient slechts om zich een aandachtig gehoor te verzamelen, waaraan de schrijver wel
eventjes zal vertellen, wie de ware schuldige
is. Wie dan wel het barbertje is, dat moet
hangen? Luister slechts:
„M.i. op de eerste plaats het Militair Gezag —
geen militairen en geen gezag — . dat door zijn
slappe houding vrij spel heeft gelaten aan de KP's,
OD's, illegalen, met name surrogaat-illegalen, belanghebbende denuntianten, fanatiekelingen, en aan
politieke extremistische groepen, welke laatste vooral in de Mijnstreek hun heilloos werk hebben verricht.
In de Mijnstreek kwamen na' de bevrijding plotseling z.g. Commissies van Bijstand als giftige champignons uit de bodem te voorschijn. Deze schorsten,
onder auspicie van het Militair Gezag, op grote
schaal Directeuren, Ingenieuren, waaronder de
beste, en opzichters, omdat zij, naar zij beweerden,
met de bezetter zouden hebben geheuld. Later zijn
deze maatregelen onderworpen aan het oordeel van
een Revisie-commissie, uit hoogstaande mensen van
diverse pluimage bestaande, en na zeer grondig onderzoek bijna alle vernietigd. .
De geesten, die toentertijd door het Militair Gezag
— in de Mijnstreek de heer Nicolaas — werden opgeroepen of toegelaten, is de Mijnstreek nog niet
kwijt. De toen bij de Mijnwerkers opgewekte „vrijheidszin", om met de woorden van een officieel rapport te spreken, heeft nóg steeds een noodlottige
invloed op de individuele productie van de arbeider. Het klasse-belang — vrijwaring tegen e.v.
latere werkloosheid — overheerst hier het algemene Landsbelang. Iedereen in Zuid-Limburg weet
dit, doch niemand in het mijndistrict durft dit te
zeggen."

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

het beruchte kamp aan de Looiersstraat te
Maastricht. Het rapport zou vernietigend geweest zijn, doch door het Militair Gezag terzijde zijn gelegd. Bedoelde advocaat schreef
ook nog een brief aan de Procureur-Generaal
te Den Bosch. Hij eindigde zijn brief met de
volgende woorden:
„In de eerste jaren der Derde Republiek in Frankrijk heette het aldaar: Que la Republique était
belle
sous l'Empire! In Nederland verzucht
thans menig slachtoffer: Que la Liberation était
belle
sous la domination boche!1) Ik ben van
mening, dat hij hiermede indertijd de spreekbuis is
geweest van zeer vele, ook „goede" Nederlanders."

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

heid noodzakelijk was. Wel is iets anders
gebleken, n.1. dat meerdere advocaten het
heel gewoon vinden zich voor het schrijven
van een briefje aan de commissie van onderzoek voor politieke gevangenen sommetjes te
laten betalen van f 35 tot f 200, of meer.
Toch weten die avocaten, dat zo'n briefje niet
meer waarde heeft dan een eenvoudig verzoek, geschreven door het slachtoffer zelf
of door één van zijn familieleden of kennissen.
In zijn stuk aan de Procureur-Generaal
spreekt Mr. van Oppen van onschuldige of
op losse aantijgingen opgepakte personen.
Hij is niet sterk in het noemen van bepaalde feiten. Hij wijkt echter van deze regel af
ten behoeve van zijn broer, die „door de
K.S. gevangen genomen werd, enkel op de
denuntiatie van een zijner procuratiehouders, die zijn plaats wilde innemen."
Wat in „De Vrije Stem" van 9 Juni 1945
nog niet kon worden medegedeeld, kunnen
wij thans wel, n.1. dat deze arrestatie later
gerechtvaardigd werd door het uitgesproken
vonnis van acht maanden gevangenisstraf,
gelijk aan de tijd in voorarrest doorgebracht.
Dat was dus de afloop van het enige door
Mr. van Oppen met name genoemde geval.
Voor ons ligt „De Zuid-Limburger" van 11
Juli 1949, waarin eveneens uitvoerig bij tal
van beweringen van Mr. van Oppen wordt
stilgestaan. Daarin wordt met name de geschiedenis der Commissies van Bijstand nagegaan. Het waren „giftige champignons"
zegt Mr. van Oppen.
De schrijver blijkt even weinig thuis te zijn
in de wereld der paddestoelen (want er zijn
geen giftige champignons) als irt de wereld
der Commissies van Bijstand. De Directies
der Mijnen hebben n.1. deze commissies
doen kiezen om de arbeidsvrede te handhaven. Het waren geen rechtsprekende colleges,
maar advies-colleges voor arbeidersaangelegenheden. Zeer tegen hun wens zijn deze
commissies betrokken in het adviseren over
al of niet schorsen van mede-arbeiders, be(Vervolg pag. 2}
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ambten en zelfs hoger leiding-gevend personeel. Er zijn zelfs commissies geweest, die
dit geweigerd hebben. Bovendien brachten
zij alleen advies uit en het was de directie
die ontsloeg of schorste. Het Militair Gezag
had hiermede weinig bemoeienis en greep
slechts een hoogst enkele keer in als er onregelmatigheden de arbeidsvrede in gevaar
dreigden te brengen. Deie commissies hebben ook niet geadviseerd over de schorsing van bedrijfsleiders en directeuren. Van
schorsing op grote schaal van directeuren
is geen sprake. Van de negen toen in functie
zijnde directeuren is er slechts één geschorst.
Dit is geschied door het ingrijpen van Militair Gezag op gronden, die met de politieke
zuiveringsactie weinig of niets te maken hadden. De overgrote meerderheid der beschuldigingen betrof sociaal wangedrag, omdat
de politieke zuivering door andere instanties
geschiedde.
Inderdaad heeft later een Revisie-commissie
de verkeerd behandelde gevallen herzien.
Maar
en dat vertelt de heer van Oppen
wijzelijk riiet — deze Revisie-commissie is
in het leven geroepen door de Regering, op
verzoek en op aandrang van het Militair
Gezag.
Dat de bewering van Mr. van Oppen,
dat de Mijnstreek „de Geesten, toentertijd opgeroepen of toegelaten door de
heer Nicolaas (kennelijk is bedoeld Ir. C.
Nicolas) nog niet kwijt is en nog steeds een
noodlottige invloed op de productie van de
arbeider hebben", vooral in de Mijnstreek
reactie wekten, is niet verwonderlijk. Een
ons gezonden stuk van een aantal illegale
werkers uit de Mijnstreek gaat daarop uitvoerig in.
Zij toetsen dit geschrijf aan het diepgaand,
eerlijk en tevens deskundig onderzoek van
H. Minderop S.J., geschreven in het Katholiek Cultureel Tijdschrfit van 1 Maart, 15
Maart, 1 April en 1 Mei 1945, onder de
titel: ,,De mijnen na de Bevrijding".
Pater Minderop ziet een drietal periodes,
waarin arbeiders en directies steeds verder
van elkaar vervreemden. Letterlijk vervolgt
hij dan: „God zij dank, lijkt zich een vierde
periode af te tekenen van groeiende rust
onder de trouwe en vertrouwde mijnwerkersbevolking, van langzaam maar gestadig stijgende productie en van de eerste, grote sociale besluiten, helaas nog niet door vrije
samenwerking verkregen, doch onder de invloed van de kataliserende werking van het
Militair Gezag tot stand gekomen."
Natuurlijk sluit Pater Minderop de ogen niet
voor de verminderde productie, doch hij geeft
duidelijk aan wat daarvan de belangrijkste
oorzaken waren. Als Pater Minderop de vertrouwenscrisis belicht, waardoor de samenwerking in het V.O.S. onmogelijk is geworden, zegt hij, dat wordt ingegrepen door de
persoon van de Militaire Commissaris Ir.
C. Nicolas, door het instellen van een Adviescommissie, Adco genaamd, in welk college deze als voorzitter optreedt. Deze Commissie nu is het— we lezen zulks in „De
Zuid-Limburger" die de door Mr. van Oppen
zo hoog-geroemde Revisie-commissie in het
leven roept.
De zo verguisde Ir. Nicolas is dus dezelfde
die de zo hoogstaande Revisie-commissie in
het leven roept. Daaruit blijkt wel duidelijk
de volkomen ondeskundigheid van onze
Maastrichtse advocaat.
'Ingezonden mededeling i
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Vele kunstenaars hebben zich in de afgelopen jaren aan de arbeid gezet om een
monument te ontwerpen ter herinnering aan de strijd m de vrijheid. Sommige daarV n
t JtJn u^v,0^d' v*1* aderen zijn in het vergeetboek geraakt en zulks lang niet
altijd, omdat het ontwerp minder geschikt was, maar dikwijls, omdat men het plan
echterat ntet uitvoerde oj de ontwerpers een teleurstelling bereidde door verandering
van de plannen achteraf.
*
Hoe dit ook moge zijn, sommige ontwerpen verdienen althans voor een ogenblik
in „Ue Awerver aan de vergetelheid ontrukt te worden
Bijgaand treft U er een aan van de heer F. D. Duijs in de vorm van een maquette.

s

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

Pater Minderop bespreekt in zijn artikelen
ook^de houding der dagbladen ten aanzien
van de kataliserende invloed van de Militaire
Commissaris. Het was een welhaast beangstigend uitbundige lof, die hem werd toegezwaaid en de schrijver vroeg zich serieus af,
of men de Militaire Commissaris der Mijnstreek, die een zo grote en verantwoordelijke
taak draagt, in een zo onstuimig en moeilijk
tijdsgewricht, wel steunt, om bij al zijn zoeken naar nieuwe vormen en wegen, steeds
maar in de handen te klappen.
Onze oud-illegale vrienden uit de Mijnstreek willen tenslotte nog iets zeggen
over de bewering, dat het Miitair Gezag vrij
spel heeft gelaten aan politieke extremistische groepen.
Als Mr. van Oppen, zo zeggen zij, de extremistische groep bij uitnemendheid, n.1. de
communistische, toentertijd grotendeels belichaamd en vertegenwoordigd in de persoon
van W. van Exter, niet bij haar naam noemt,
zo zullen wij dit doen. Dat deze groep destijds in troebel water trachtte te vissen is
algemeen bekend. Het uiteindelijk resultaat
is echter geweest, dat W. van Exter met
zijn naaste medewerkers volkomen de wind
uit de zeilen is genomen. Het kwam zelfs
zover, dat genoemde persoon van partijzijde
gelast werd zijn strijdtoneel in de Mijnstreek
te verlaten. Dat zulks bereikt kon worden is
voor een groot deel te danken aan Ir. C. Nicolas. Degenen, die hem daarbij ter zijde
hebben gestaan zien het dan ook als een

geraffineerde verdachtmaking uitlatingen te
bezigen als Mr. van Oppen deed.
Ons dunkt, dat met deze feiten het betoog
van Mr. van Oppen voldoende ontzenuwd is.
Mr. van Oppen heeft zich kennelijk laten
leiden door een hartstochtelijk rancuneuse
inslag.
Wij willen hier tenslotte nog een citaat geven uit „De Vrije Stem" van 9 Juni 1945,
over de uitlating van Mr. van Oppen, dat
„fanatici, staande buiten de realiteit, zich thans
opwerken als beoordelaars en rechters van medeburgers, zoals: industriëlen, burgemeesters, advocaten, die in de hitte van de strijd met de overweldiger hebben gestaan en hun post niet hebben
kunnen, noch willen verlaten, geroepen als zij zich
voelden om de aan hen toevertrouwde belangen
te redden en voor nazificering te vrijwaren."

„De Vrije Stem" reageerde daarop als volgt:
„Goede burgers vervulden die „roeping" door
aan opgejaagden gratis onderdag te verschaffen. Medici vervulden hun „roeping" door
aan ondergedokenen gratis geneeskundige
hulp te verschaffen. Mr. van Oppen vervulde die „roeping" door goed geld te vragen. Er werd een proces gevoerd over de uitgifte en verspreiding van „Het Vrije Volk"
tegen mijnopzichters en mijnwerkers van de
Maurits. Na de dagvaarding werd Mr. van
Oppen gevraagd de verdediging op zich te
nemen en opgave te doen van het bedrag, dat
hem moest worden vergoed. Hij vroeg het
simpele bedrag van f 2000.—. Toen men dit
bagatelletje toch wat te veel vond, nam hij
Vervolg pagina 6)

Horde feiten en een kinderlijk geloof
De Russische atoombom hfeeft veel opschudding onder de mensen gebracht.
De mededeling van President Truman
gaf een plotselinge schrik. Men had de dreigende spoken alweer naar de achtergrond
geckpngen en nu verscheen er opeens weer
één op het toneel: Rusland beschikt over een
atoombom.
De alarmerende wijze, waarop Truman dit
feit aankondigde, heeft niet weinig bijgedragen tot de algemene schrik. Dat effect zal
ook wel beoogd zijn; de Amerikanen hebben
sensationele berichten nodig om wakker te
worden.
Maar nu de zaak zelve. Wij zijn van mening,
dat het gesignaleerde feit van onvergelijkbaar veel minder betekenis is, dan het succes der communisten in China. Dat de Russen vroeg of laat de atoombom zouden produceren, was zo goed als zeker. De vraag
— van weinig gewicht overigens — was
slechts, hoeveel jaren ze daarmede achter
zouden -zijn.
China is echter een verliespost, die niet
verwacht werd en die ook niet onvermijdelijk was. En met het winnen van China
brengt Rusland zich in een overwegende
positie, politiek, economisch en strategisch.
Dat blijkt nu nog niet, want de communisten
hebben jaren nodig om die positie te stabiliseren, roaar de kans zit er nu reeds in.
(Enige tijd geleden stonden we uitvoeriger
bij deze feiten stil. Om het belang van de
zaak zal het probleem in ons blad nog uitvoeriger aan de orde gesteld worden).
We hebben deze nederlaag te danken aan
een kapitale vergissing van Amerika en met
name van Marshall, die in China een verzoenings- en compromis-politiek voorstond
i.p.v. een radicale antithese-politiek.
Deze fout is een merkwaardige repetitie van
die van Roosevelt, o.a. in Yalta, waardoor
de communisten dank zij een compromis betreffende invloedssferen ver naar het Westen op konden dringen. Maar de fout van
Marshall is veel ernstiger.
Beide fouten komen zeer waarschijnlijk
voort uit een onderschatting van de uitstekend gecamoufleerde doelbewustheid der
Russen op dit ene punt: De uiteindelijke
vernietiging van alles wat niet communistisch is.
Vergelijkt men de posities dan blijken de
volgende feiten van belang te zijn:
De democratiën (waaronder Amerika de belangrijkste is) hebben met betrekking tot
productiecapaciteit en militaire kracht nog
een voorsprong.
De dwangstaten zijn thans in een positie,
waarin ze binnen niet al te lange tijd die
voorsprong kunnen inhalen en in een achterstand der democratiën kunnen omzetten.
De mogelijkheden van de communisten om
van Rusland uit door intimidatie en om door
de communisten van binnen uit in de verschillende landen door propaganda en agitatie veld te winnen, zijn veel groter dan die
van de democraten, daar de communisten
geen enkele morele binding voor hun acties
hebben en in 't algemeen aan geen andere
„norm" gebonden zijn dan die van het bereiken van de volstrekte wereldheerschappij.
Ongetwijfeld passen ook de democratische
staten niet zelden immorele methoden toe,
maar zij zijn daarbij altijd nog gehouden hun
gezicht te redden en zij kunnen aldus niet
consequent, maar slechts incidenteel optreden. (Een waardering van het gebruik dezer
Ingezonden mededeling.)
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methoden spreek ik daarmee vanzelfsprekend
niet uit. Het gaat mij slechts om factoren in
de machtsstrijd.)
Daartegenover staat nu, dat de democratiën
een schitterend wapen hebben in de resultaten van de communistische praktijk. Dat is
inderdaad een lichtpunt.
Want de omgekeerde uitkomst van de communistische beloften, weerhoudt velen en
bekeert velen van het communisme.
In plaats van de proletariërs te verheffen,
komen deze dank zij de communistische
praktijk bij millioenen in concentratiekampen terecht.
In plaats van de klassen op te heffen, roept
het communisme nieuwe klassen met een ongekende, wijl georganiseerde isolatie in het
leven.
In plaats van maatschappelijke verschillen te
egaliseren, spTtst het communisme deze juist toe.
En dat is dan het leven, dat het communisme
voor de prijs van de vrijheid aanbiedt.
Nu moet men de betekenis van dit alles voor
de anti-communistische propaganda toch niet
overschatten. Rusland is ver weg en voor de
Russen is het vrije Jeven in Amerika ver
weg. Bovendien wordt in onze tijd zo gegoocheld met de waarheid, dat het publiek
sceptisch staat tegenover alle voorlichting.
En tenslotte is deze propaganda negatief.
Dat is in 't algemeen reeds zwak, maar het
heeft vooral betekenis voor de bevolkingsgroepen, waarop het communisme zelf zijn
propaganda richt. Zij, die er in de maatschappij het slechtst afkomen, kunnen niet
erg onder de indruk komen van de slechte
toestanden in communistische staten voor
de lagere klassen: „'t Kan moeilijk slechter
zijn dan onze toestand nu", is hun commentaar.
Achter het negatief karakter van deze propaganda schuilt intussen een fundamenteler
gebrek van het Westen.
Het communisme is voor een belangrijke
groep mensen en in Rusland voor de toonaangevende klassen toch altijd nog een geloof, een overtuiging; zij hebben een perspectief, een ideaal, waar ze naar streven. In
het Westen ontbreekt iets dergelijks bij de
meesten, vooral bij de leiders. En voorzover
men nog perspectieven heeft, door een overtuiging bezield wordt, is er een verlammende verdeeldheid.
Hoe weinig ook van sommige terecht moge
komen (de heilstaat) en hoe 19e eeuws
andere ook mogen zijn (de imperialistische
missie van het Russische volk), Rusland
houdt de communisten inspirerende doeleinden voor; het Westen daarentegen is — in
het algemeen gesproken — moe, sceptisch,
zonder overtuiging, zonder ideaal. En dat
brengt het Westen in een verdedigende en
de Russische groep in een aanvallende
positie.
Indien dit feit de militaire stand van zaken
betrof was er geen reden tot ernstige ongerustheid Maar dit feit betreft de geestelijke
structuur der partijen, de ideologische basis
aan weerszijden. En daarom is het van beslissende betekenis.
Wie nu de vermelde factoren — en met
name de laatste — zonder meer in de
weegschaal legt, komt tot deze ernstige conclusie:
Het communisme heeft betere papieren en
het zal op de duur de overwinning bepalen,
tenzij de Amerikanen nog tijdig een oorlog
tegen Rusland beginnen.
Een uitermate somber toekomstbeeld. En min
of meer staat dit beeld op de achtergrond
van een fatalistische ondergangsstemming in
het Westen. Dit fatalisme — dat het communisme zeer welkom is — berust op een
fundamentele dwaling.

Het is dezelfde dwaling, die Marx beheerst
heeft: de geschiedenis voltrekt zich volgens
een ijzeren wet en wij hebben ons daarbij
neer te leggen.
En de grond voor deze dwaling — waaraan
ook het bekende en overigens uitstekende
boek van Burnham: „De machtsvorming der
bewindvoerders", mank gaat — is de historisch materialistische stelling, dat het zijn het
bewustzijn bepaalt. Of anders, dat iemands
levensbeschouwing bepaald wordt door zijn
sociaal economische positie.
Dan wordt de levensbeschouwing een ideologische bovenbouw, een gevolg, een bijkomstigheid. Ik merkte echter hierboven reeds
op, dat men van een ideologische basis moet
spreken. De levensbeschouwing komt er
maar niet bij als een aanhangsel, zij is van
beslissende betekenis en niet bepaald door
het maatschappelijk zijn. Door wat men
gelooft is men onttrokken aan die z.g. ijzeren
wetten der historie.
Door wat de mensen geloven, wordt het
roer der historie gewend.
Hier is dus de mogelijkheid van een uitweg,
maar of die mogelijkheid werkelijkheid zal
worden, hangt af van dat wat de mensen
geloven. Als ze geloven in de onvermijdelijkheid van het communisme, of als ze niets geloven, dan zal de wereldheerschappij van
dat communisme zo goed als zeker komen.
Werkelijk overwonnen kan dit communisme
slechts worden, indien de mensen geloven en
weer gaan geloven in het koningschap van
Jezus Christus en in het gezag van Zijn Woord.
En dit is het criterium. Veel omstandigheden
kunnen in rekening gebracht worden: Tito,
groeiende onrust in de communistische landen, het op de duur falen van deze dwangstaat, de voorsprong in productie en bewapening. Maar 't is alles van secundaire betekenis. En zelfs indien dit communistisch
systeem zou falen, dan zou een ander
dwangsysteem zijn plaats innemen, want de
mensheid is er rijp voor en zal er rijp voor
blijven en steeds rijper voor worden, zolang
zij niet bekeert tot de levende God.
Dat is de besliscsende vraag voor de Westerse beschaving, dat is zelfs de beslissende
kwestie voor de toekomst van Rusland.
Wie een blik werpt op de wereldontwikkeling, ziet een duidelijke gang naar de afgrond, van een mensheid, die in toenemende
mate de gehoorzaamheid aan God heeft opgezegd. Die gang van zaken is inderdaad
fataal. Maar dit fatalisme zal doorbroken
worden op het ogenblik dat de volkeren zich
in hun nood weer gaan schikken in die gehoorzaamheid. Ook dat leert de historie en
dat vertelt ons de Bijbel.
Ik zie een glimlach rijzen op het gezicht van
hen, die zich aan deze simpele gedachtengang reeds lang ontworsteld hebben „Zo
kinderlijk eenvoudig kan de oplossing niet zijn".
Toch wacht een krakende wereld op het
kinderlijke geloof in deze oplossing.
H. v. R.
RECTIFICATIE
In het artikel: Het begon met het Horst Wessel-lied (De Zwerver 27 van 9 Sept. 1949),
waarin één onzer medewerkers enkele bijzonderheden onthult over de gedragingen van Kapitein Walfer Boer, komt de zinsnede voor:
„Zijn vrijmetselaar zijn zal hem krachtig hebben geholpen".
De grootsecretaris van de orde van vrijmetselaren onder hef grootoosten der Nederlanden
schrijft ons naar aanleiding hiervan, dat de
Kapitein Walter Boer sinds 1929 geen lid meer
van deze orde is en dat de orde van vrijmetselaren in de laatste twintig jaar geen contact
meer met hem heeft gehad. Hij was lid van
1920 tot 1929.
De opmerking van de schrijver van dit artikel
werd dus ten onrechte gemaakt.
DE REDACTIE.

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

Toen Arie op de zolder tussen de balen
met lompen tot rust was gekomen en de
terugkomst van de voddensorteerder, die op
hulp uit was, afwachtte, overviel hem eensklaps de angst, dat hij in een val terecht gekomen was.
■— Ik ben te impulsief geweest, dacht hij. .—'
De lorrenbaas is misschien naar de moffen
om te vertellen, dat er bij hem een vreemde
duif is komen binnenvliegen
Arie maakte zichzelf het verwijt, dat hij
weer in zijn oude fout vervallen was: Na
overwonnen moeilijkheden werd hij, bij wijze
van reactie, te goed van vertrouwen.
Hij herinnerde zich, dat Lien, zijn verloofde,
hem weleens had gezegd: — Als jij ooit
nogeens gegrepen wordt, is dat niet de
schuld van je handen of je benen, maar van
je kwebbel
Arie kon het op de zolder niet langer uithouden. Hij ging naar beneden om te zien, of hij
verdachte dingen zou opmerken. In het pakhuis was geen levend wezen te zien. Hij ontdekte, dat de voor- en achterdeur stevig gesloten waren. Hij zat dus als een muis in de
val
Toen hij door een stoffig en met spinnewebben gedrapeerd raampje gluurde, keek hij op
een rommelig binnenplaatsje. Er lag ijzerafval
en een handkar stond doorgezwikt tegen een
muur: er was een wiel af. Tegenover het
pakhuis werd de binnenplaats begrensd door
enige zeer verwaarloosde panden, die evenwel een groot aantal bewoners schenen te
herbergen, gezien de kledingstukken, die
op allerlei geïmproviseerde drooglijntjes hingen. Zelfs ontdekte Arie op een wrak balconnetje een uniform van een NSB-er. Ook
dat nog
Arie stond in beraad, wat hij doen zou. Zou
hij proberen om uit te breken, of moest hij
vertrouwen stellen in de lorrebaas?
Terwijl hij hierover nadacht, kwam een
grijze poes tussen balen vandaan. Klaarblijkelijk hoorde het dier hier thuis en had het
tot taak, de muizen te bestrijden. '
Het dier schuurde strelend langs de broekspijpen van Arie, het wilde worden aangehaald. Hij bukte zich en aaide de poes over
het zachte haar, waarop het beest tevreden
begon te spinnen.
Opeens was Arie besloten om op de lompensorteerder te vertrouwen en diens terugkeer
rustig af te wachten. Wonderlijk, dat in bepaalde omstandigheden de gedragingen van
een dier bij een mens de doorslag kunnen
geven bij het nemen van een beslissing
Niet lang daarna keerde de lorrebaas
terug.
,Je kan tot vanavond hier blijven", zei hij
met een onwelluidend Dordts accent. Om
zes uur komt mijn broer bij 't Groothoofd —
dan moet je maar overleg plegen met hem.

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

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

/
Hij weet meer van die dingen af dan ik.
Maar je moet er op rekenen, dat hij je eerst
uitmelkt, want hij heeft meer met dat bijltje
gehakt en wil precies weten, wat voor vlees
hij in de kuip heeft.
Arie knikte en begon toen wat algemeenheden te zeggen, om vervolgens voorzichtig
het gesprek weer op de oorlogstoestand te brengen, teneinde zodoende de politieke en
geestelijke instelling van deze
man te peilen. Arie dacht nog
steeds aan de mogelijkheid, dat
hij in een val gelopen was.
Zijn vertrouwen nam toe, toen
de sorteerder hem een baal met
vodden toonde: een oranje
massa.
„Alles wat oranje is, houd ik
vast," zei de man. „Tegen de
tijd dat de moffen de kraaienmars gaan blazen, gaan we
strikjes maken, want je zal
eens zien, dat daar vraag naar
komt!"
Om kwart voor zes gingen
ze op stap. De sorteerder
zou Arie bij de Groothoofdspoort brengen en hem met zijn
broer in contact brengen.
Toen ze bij het oude, historische poortgebouw kwamen,
zagen ze daar een Duitser
staan. Arie wilde een omweg
nemen, maar de Dordtenaar
spuwde op de straatstenen en
zei:
„Die staat natuurlijk op een
liefie van de Riedijk te wachten."
„Maar hij draagt een helm..."
„Nogal wiedes
Er is daar
concurrentie van de dames en
Toen ze bij het oude, historische poortgebouw kwamen,
er valt weleens een bloempot
zagen ze daar een Duitser staan.
boven uit het raam
"
lossen van de aardappelen goed van pas;
Op de kade stond een schipper.
het hield stof en zand uit zijn haren.
„Dat is ie. Je moet maar zien te accorderen
Toch dacht hij er tijdens zijn werk over na,
met hem."
dat hij er niet beter op werd. Zo'n geNa een kort gesprek, ging de lompensorteerscheurde kale alpino was vrijwel waardeder heen. De schipper zei tot Arie, dat hij
loos, maar het nam niet weg, dat hij zich
mee moest gaan naar de Jacoba, die een
aan diefstal had schuldig gemaakt. Hij zou
eindje verder aan de kade gemeerd lag.
er beter aan hebben gedaan, als hij de vodArie werd streng „geprobeerd", maar tenslotte bleek bij beide partijen het nodige
denbaas de vraag had gesteld, of hij het
vertrouwen aanwezig te zijn. De schipper
kopen kon. Dan zou hij 't natuurlijk gezou de volgende dag naar Sliedrccht varen.
kregen hebben. Die vraag zou dan ook uit-

^gasg,^-^ G.i^ P M yj^ia^gxi^g^^^

^RDENKINGSMONUMENT
GESNEUVELDE
STOOTTROEPERS
Op Zondag 9 October a.s. wordt te Leeuwen-Beneden in het land van Maas en Waal
een herdenkingsmonument onthuld ter nagedachtenis van alle gesneuvelde militairen van
het Regiment Stoottroepen.
De Stichting „Herdenking gesneuvelde
Stoottroepers" heeft jaren lang en hard gewerkt om tot de oprichting van dit monument
te komen en ziet haar werkzaamheden thans
bekroond in deze onthulling. Zonder veler
spontane en belangeloze medewerking was
deze Stichting niet tot de verwezelijking van
haar doelstellingen gekomen. De grond, het
hout en vele andere materialen werden
gratis beschikbaar gesteld; de uitvoerende
aannemers deden het hunne, en plaatselijke
en andere medewerking werd dankbaar
ondervonden.
Er zijn vele plaatsen in Nederland en elders,
waar de eerste militairen van het Regiment
Stoottroepen sneuvelden: aan de Maas, aan
de Waal, in Zeeland, in Duitsland en in
Indonesië. De betrekkelijk kleine gemeente
Leeuwen is als symbolische plaats voor de
thans ruim 350 gevallenen uitverkoren, omdat aldaar in October 1944 de eerste Brabantse compagnie werd ingezet. In een
kloostertuin te Leeuwen werden zeven jonge
levens na hun strijd voor de bevrijding
naast elkaar begraven en zodoende ontstond
op deze plaats een eigen kerkhof en dat is
zo gebleven.

sluitend voor de vorm zijn geweest... het
resultaat zou op hetzelfde neergekomen, zijn.
Hij mocht zich dan in zijn hart al een behoorlijk vaderlander vinden, tóch sloeg de
oorlog ook hem uit het lood, overlegde hij
ontevreden. Moreel en geestelijk Verzette hij
vrijwillig en min of meer ongemerkt en zonder schokken de bakens.
■— We moeten nooit vergeten, dat het illegale werk, hoe prijzenswaardig ook, gevaren
kan opleveren voor de ziel, had hij een
dominee, die zelf een zeer actief LO-man
was, eens horen zeggen. — Het wegvallen
van sommige remmende factoren, kan ongeremdheid teweeg brengen. De illegale werker mag niet vergeten om voortdurend een
balans van zijn daden en van zijn nalatigheden op te maken
Na ongeveer vier uur werken was het
vrachtje gelost. Toen de laatste wagen
met aardappelen was weggereden, kwam er
schijnbaar achteloos een man langs de schuit
lopen.
De schipper wenkte de man, die, naar Arie
later begreep, parlevinker was geweest.
Schipper en parlevinker bleken elkaar goed
te kennen. De schipper wees naar Arie en
zei:
,,Een Biesbosch-klantje."
De man op de wal zei:
„We zitten vol. Maar afijn, Leen gaat vanmiddag naar Werkendam. Hij heeft er nog
twee; die zitten bij Baanhoek."

Zo werd Arie, met weinig woorden dus,
overgegeven aan een Sliedrechtenaar.
Arie had geen wantrouwen meer. Hij bedankte de schipper en ging met de parlevinker mee.
Hij werd in een klein huis onder aan de
dijk nabij de Tolsteeg gebracht. Daar kreeg
hij een behoorlijk warm maal. Hij maakte
daar kennis met de twee mannen, die eveneens naar de Biesbosch wilden.
In de namiddag voeren ze met een kleine
boot naar Werkendam en daar werden
ze door de LO verwerkt. De organisatie verliep daar vrij nauwkeurig en men ging niet
onberaden te werk.
Arie, die op de Veluwe over de „ideale
Biesbosch" had horen praten, vernam hier
al spoedig minder opgewekte klanken.
Weliswaar kon men in dit land van riet,
modder en water volledig verdwijnen, zodat
het voor onderduikers een zeer aantrekkelijk oord was, maar er stond tegenover, dat
de zorg voor het eten daar niet zo eenvoudig was. De levensmiddelen moesten hoofdzakelijk uit Werkendam komen en de aanvoer ervan moest per roeiboot geschieden.
Maar des avonds zat Arie reeds letterlijk
en figuurlijk in het schuitje en hij moest dus
wel meevaren. Per slot van rekening had
hij het zelf gewild. Zo voer hij de Biesbosch
en het avontuur in.
(Wordt vervolgd).

Gezien de Christelijke levensovertuiging is
als vorm van dit monument een kapel gekozen, waarin de mogelijkheid bestaat tot het
houden van erediensten, zowel voor RoomsKatholieken als voor Protestanten.
Dit is een bijzonderheid in ons land. Hier
wordt nl. een eenheid gedemonstreerd zoals
deze onder de stoottroepen leefde en zoals
deze in het verzet, waaruit de stoottroepen
zijn voortgekomen, eveneens aanwezig was.
Evenals vorige jaren zullen bij deze herdenking mede herdacht worden alle in de
wereldoorlog gesneuvelde militairen van de
geallieerde legers. De herdenking vangt aan
om 9.30 uur met de ontvangst der genodigden op het raadhuis. Daarna vinden in de
ochtenduren kerkdiensten plaats waarin de
oud-aalmoezenier Drs. L. A. M. Goossens
en de oud-veldprediker Ds. H. J. ter Haat
Romeneij zullen voorgaan. Om 1.00 uur stelt
de stoet zich op voor het gemeentehuis en
vertrekt vervolgens naar het Stoottroepenkerkhof, alwaar eerst een dodenherdenking
plaats zal hebben, gevolgd door de onthulling van het herdenkingsmonument. De
plechtigheden zullen worden opgeluisterd
door verschillende zang- en muziekverenigingen, w.o. de stafmuziek van het Regiment
Stoottroepen.
Z.K.H. Prins Bernhard verklaarde zich bereid als erevoorzitter toe te treden.

Nog een stem over de film *

A
het Algemeen Bestuur der LO-LKP-Stichting
verleden week Vrijdag op Drakenburgh bij Hilversum
vergaderde;
de vergadering het beleid van het Dagelijks
stuur met betrekking tot de film goedkeurde en
genoegen constateerde, dat de verwezenlijking
plannen ■— de vertoning van de film voor het
derlandse volk — thans voor de deur staat en
uitstekende kans van slagen heeft;

Bemet
der
Neeen

de vergadering, kennis nemende van de vordering der werkzaamheden bij het Gedenkboek, besloot
dit boek thans publiek aan te bieden en te doen beginnen met het zetten der copie;
de ontwikkeling van zaken bij „De Zwerver"
door de vergadering goedgekeurd werd, waarbij met
voldoening geconstateerd werd, dat de voorlichting
van „De Zwerver" nog steeds ruim 12000 abonné's
(met hun aanhang) bereikt;
met gepast stilzwijgen de mededeling vernomen werd, dat de onderscheidingen-wereld — na
een ogenblik goede koers (GAC- en LO-LKP-standpunt) — weer overstag dreigt te gaan;
overigens de kritiek het D.
bleef;

B.

niet gespaard

frontvorming van de oppositie onder leiding van
Huib, Piet en Sjef de toestand soms kritiek maakte;
Piet een vlammend betoog hield, waar de voorzitter de vloer onder vandaan kon trekken;
Huib zijn droomwereld weer in het debat betrok,
maar dank zij de cijfers van Heiny tot een blij ontwaken kwam, wat zich 's avonds en 's nachts uitte in
vele boeiende verhalen;
Sjef, als van ouds knipogend naar de vergadering, pogingen in het werk stelde om de zelfbeheersing van de lui achter de bestuurstafel te ondermijnen;
Arie op sigaren tracteerdc, omdat hij zich verslapen had in de trein en Hilversum voorbijreed, en
omdat hij de dokter geleerd had, dat een patiënt beter
weet wat een blindedarmotitsteking is dan een röntgenfoto; .
Chris als jongeling de vergadering begon en als
verloofd man afscheid nam;
de vrouwen van Alva en Wim en de verloofde
van Chris hun ongeduld bij al dat geboom schitterend
bedwongen hebben;
de nacht op de grote zaal ditmaal rustig verliep, dank zij de truc van de heer v. Gils, die „de
doorgeslagen stop niet kon vinden"...
het belangrijkste, de sfeer, toch niet te beschrijven valt, weshalve wij eindigen.

» Schreieder is een veelbesproken man.
s Voor twee onzer Bijzondere Gerechts
hoven heeft hij terecht gestaan en is
hij van vervolging ontslagen.
Daar blijven wij af. Maar al heeft hij
niet genoeg misdreven om gestraft te
worden, hij heeft zoveel misdaan aan
onze verzetsmannen, dat hij ons volk
niet meer onder de ogen behoeft te
komen. Zoveel zelfrespect zal ons volk
moeten opbrengen.
Nu vernemen wij bij geruchte, dat deze
man bezig is een boek over het ,,Englandspiel" te schrijven. Je moet maar
durven. En zou hij werkelijk vertrouwen een Nederlandse uitgever en Nederlandse boekhandelaren en Nederlandse kopers te vinden om met hem
onze eer over de straat te sleuren?

waf „De Hervormde Kerk" er van zegi

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

de_ kerken in de verzetsstrijd hebben gespeeld, komt goed tot zijn recht.
In de tweede plaats is deze film waard gezien te worden wegens haar soberheid. Men
voelt voortdurend de bedwongen emotie, de
stijgende verontwaardiging en de verbeten
wil, zonder dat de maker er op uit was om
goedkope sensaties wakker te roepen. De
kracht van De Haas' film is, dat hij veel
durft weg te laten, veel te verstaan geeft en
daardoor juist de indruk zo diep maakt. De
heroïek van de verzetsstrijders wordt niet
aangedikt. In de beperking heeft De Haas
zich een meester getoond.
Onvergetelijk is het slot, een taal welke
alleen de film kan spreken: de fusillade van
een aantal verzetsstrijders in de schemerende
morgen. Als het verschrikkelijke gebeurt
wendt de camera haar oog af om zich te richten op het stille silhouet van boomkruinen;
wij horen slechts de namen afroepen, de
schoten vallen, waarbij telkens de boomtoppen een ogenblik sidderen. Dan zien wij een
onheilspellend donkere lucht als van een
oordeelsdag: het gericht is aanstaande. Daarmede wordt weer bij het begin aangesloten,
dat met een zitting van een bijzonder gerechtshof aanvangt."
„De Hervormde Kerk" zet boven deze beschouwing de volgende koppen:
„Een speeldocumentaire over mannen, die
niet wisten dat zij helden waren".
„Eindelijk een goede Nederlandse film".
Wij zijn uiteraard dankbaar voor een dergelijke ontvangst van onze film. Vol belangstelling wachten wij op de reacties van het
publiek nu de film in de komende weken
haar tocht door Nederland gaat aanvangen.

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

na veel gepraat genoegen met slechts
f 1500.—; Lager kon hij niet gaan, geen
cent: dan moest men zich maar tot een ander
wenden. En dat beroept zich op „de hitte van
de strijd". Het is ergerlijk."
Wie deze dingen weet leest het schone citaat
uit de brief van Mr. Dr. Deken „Que la libération était belle
sous la domination
boche", met andere ogen.
„Wat was de bevrijding mooi
onder de
Duitse overheersing." Hieruit spreekt toch
wel de ongezonde mentaliteit van mensen,
die niets gezien en niets geleerd hebben.
Mensen, die tijdens de bezetting angstvallig
verborgen leefden en nu te koop lopen met
hun dapperheid, die hen ertoe bracht „hun
post niet te verlaten, omdat ze zich geroepen
voelden aan hen toevertrouwde belangen te
redden en voor nazificering te vrijwaren."
Nu moet ge niet menen, dat Mr. van Oppen geen goed advocaat is. Integendeel. Hij
weet het juiste psychologische moment te
kiezen voor zijn beweringen. Het Militair
Gezag is in discrediet. Wat over het gevoerde beleid van het M.G. aan het licht gekomen is mag weinig fraai heten. Wie op zulk
een moment stenen aandraagt om de „steniging" VQÜedig te doen zijn, kan van succes
verzekerd zijn. En wanneer men dan een bepaalde persoon nog eens extra wil treffen
behoeft men zijn naam maar in verband met
dat M.G. te brengen. Succes verzekerd.
Jammer voor Mr. van Oppen, dat er nog
altijd getuigen a décharge zijn, die hem de
stenen stuk voor stuk uit de handen kunnen
slaan.
AD
1
) „Wat was de Republiek mooi
onder het
Keizerrijk" — „Wat was de bevrijding mooi
onder de overheersing van de Mof".

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

Willem Fredcrik jonkman
Lei aar
Geb. 10-11-1893 te Foxhol
O er/. 18 3-1945 te Buchenwald
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Jan de Groot
Manutacturier
Geb. 16-10-1910 te Meppel
Overl. 31-5-1945 in Theresienstadt

I
Auke Heider
Houthandelaar
Geb. 20-6-1896 te Dokknm
Vermist in Duitsland

A

Wessel Voerman
Expeditenr
Geb.12-12- WMteSteentvijkerwold
Vermoedelijk over,eden eind
April 19H in Duitsland.

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

johannes van Dricsum
Goudsmid
Geb. 23-4-1890 te Perwerderadeel
OverL 5-2-1945 m Buchenwald

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

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

«w»

Hendrik Arendshorst
Ambtenaar
Geb. 2I-I-IS99 te Meppei
Overleden eind April 1945 in
Theresienstadt.

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

Hotze Alb. Eilco de Vries
Banketbakker
Geb. 19-4-1910 te Steenwijk
Overl. 19-11-1944 te Buchenwald
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Welke yermoeide huïsyrouw
bereikt de Pietérsberg ? ? ?

OFFSETDRUK
ZAANDIJK >f STEENDRUK
CARTONNAGE

Wie tijd ot geld aan
de Stichting besteedt.
Voorkomt veel zorg
en heelt veel leed.
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o
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Deze vier vermoeide huisvrouwen willen
graag een tijdje uitrusten op de Pietérsberg, het ontspanningscentrum voor
rustbehoevende huisvrouwen te Oosterbeek. Eén van hen kan er helaas maar
komen .... er is niet genoeg ruimte.
U moet haar helpen de weg te vinden.

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

STICHTIHfi '40'45

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

Giro 194045
Bank HOPEiCo.,Adam

Hoe U nog meer kansen hebt

* Likeuren

Plakt U 40 cent extra, dan hebt U één
kans. Plakt U 60 cent, dan hebt U twee
kansen. Voor ieder dubbeltje meer dan
60 cent hebt U nog een kans meet. Als
U een gulden extra plakt, hebt U d"5
zes kansen! Méér dan één gulden moogt
U niet plakken - dart moet U weer een
nieuwe briefkaart (of girobiljet) nemea
en weer bij 40 cent beginnen.

* Dry Gin

Kou op de borst
IMIJNHARDTI
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o Wat Uw beloning kan zijn
Als U op deze wijze meewerkt aan de instandhouding van
w dit tehuis, kunt U de volgende prachtige prijzen winnen:
Q
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1' prijs: Een gloednieuwe Fiat automobiel (zuinig - loopt
20 km op 1 liter benzine !)
2* prijs: Een complete linnen-uitzet (waar krijgt U die
op het ogenblik ?)
3'prijs: Een zit-, eet- of slaapkamerameublement naar
eigen keuze. ,
Verder een radio, een fiets, electrische apparaten, textielgoederen, dozen sigaren (Vader ook meedoen!) knotten wol,
huishoudelijke artikelen enz. enz., kortom vele waardevolle prijzen.
' '
^
Uw oplossingen moeten voor 3 November 1949
gepost zijn aan de Pietérsberg te Oosterbeek
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Van der Sterre"
1 Beraselaan 322, tel. 46294
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1 Stadhoudersweg 106, tel. 46274 \ Rotterdam
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

FEL. 32239
SINGEL 281 AMSTERDAM-C

PE8I0DIEIEH EM
HANDELSDRUKWERK

AaBe Wollenstoifen- en Woïlendekenfabrieken N.V. Tilburg ■ Holland

No. 30

5e IAARGANG -

21 Oct. 1949

Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-SHchHng.
GEMEENSCHAP ODD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND

LANDELIJKE ORG. VOOR HOLP AAN ONPERDPIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEOEW

KLEINHEID VAN GEEST
Er

'r zijn „kleine" mensen, die
zich „groot" en „grote" mensen,
die zich soms zeer „klein" gedragen.
Kleinheid van geest herinnert ons
aan de gevallen en steeds zwakke
natuur van de mens; grootheid van
geest aan de adel van de christelijke natuur, die het lagere streven
in de mens weet te overwinnen.
Klein van geest mogen wij iemand
noemen als hij geen begrip, medeleven en waardering koestert voor
zijn medemens; als hij alleen maar
rekening houdt met het eigen belang en niet met het belang van
anderen. Volgt men als levenssysteem „mijn wil is wet", dan zal
men onvermijdelijk tekort schieten
aan grootheid van geest, die juist
wel en zelfs gaarne rekening zal
houden met de opinie van een ander, vooral als deze goed gefundeerd is.
Laat men zich voortdurend heen
en weer slingeren door sympathieën en antipathieën, waardoor
men aan de ene mens te veel geeft
en aan de andere tekort doet, dan
demonstreert men daardoor een
bekrompenheid van opvatting, gepaard met gemis aan objectiviteit.
Een van dê grievendste wijzen
waarop deze funeste kleinheid tot
uiting komt, is de geestelijke onderdrukking van de ene mens door de
andere. Wij bedoelen hier op de
eerste plaats: de geestelijke onderdrukking, zoals wij die tijdens de
bezetting ondervonden met een
satanische climax tot in de concentratiekampen; de geestelijke slavernij en dwangpositie, die de vijand
ons trachtte op te dringen in de
ontkrachting van de waarheid, zodat leugen, bedrog en verraad een
hoogconjunctuur beleefden. Maar
wij bedoelen op de tweede plaats
niet minder, de kleine, geniepige,
dagelijkse, geestelijke kwellingen,
die de mensen elkaar aandoen. De
min of meer openlijke afpersingen
van de geest, waarbij de een misselijk wordt en de ander langzaam
gaat denken aan een minderwaardigheidscomplex. U kent allen wel
de - quasie vriendelijke stekeligheden en de gepoederde hatelijkheden, de spotlachende zinspelingen en de tergende complimentjes,

die aankomen als kaakslagen en
vaak meer pijn doen dan onbehouwen grofheden van een ijsbeernatuur.
Hierin toont de kleinheid van geest

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

r'
Kleinheid van geest is en blijft steeds een minderwaardig en onmaatschappelijk verschijnsel, waarvan
wij ons zo ver mogelijk dienen te distanciëren, te
meer omdat het volledig in strijd is met de waarachtige geest van de illegaliteit, die wij dienen te
eerbiedigen.

zich op een onbarmhartige manier,
die we niet scherp genoeg kvmnen
laken. Mensen die zich eraan
schuldig maken, verliezen de liefde, de achting en waardering van
hun huisgenoten, familieleden,
vrienden en andere relaties.
Kleinheid van geest geeft een
beeld van innerlijke verwrongenheid, dat vaak hand in hand
gaat met oneerlijkheid en ontevredenheid. Hèt vormt steeds een
wrange ontdekking als het gesproken of geschreven woord van
een mens hiervan getuigenis aflegt.
Nochtans komt dit maar al te vaak
voor. Op menig levensgebied van
onze samenleving stoot men op dit
liefdeloos en ergenis verwekkend
verschijnsel. Zo ondervonden wij
tot onze grote ontsteltenis, dat sommige mensen in de laatste tijd, de
moed „durfden" op te brengen om
de godsdienstige overtuiging van
bekende en respectabele figuren in
twijfel te trekken en in opspraak
te brengen.
Zonder het minste gevoel van
schaamte en verantwoordelijkheid
probeert men voor het voetlicht van
de publieke belangstelling iemands
doopkleed uit te trekken en wijst
men met de vinger naar zijn
schamele naaktheid, die echter niet
zo schamel noch zo naakt is als de
droevige figuur van de openbare
aanklagers in het kleed der
Farizeeërs.
Wie durft te oordelen over de

Geen wonder dat Anton van Duinkerken reeds een paar maal op dit
liefdeloze verschijnsel de aandacht
vestigde en dit terecht met scherpte en verontwaardiging afwees.
Het is zo gemakkelijk om iemands
godsdienstige overtuiging in twijfel te trekken of om iemand in politiek, artistiek of ander opzicht in
opspraak te brengen.
Maar wie kan het leed en de
schade overzien, wie de nasleep
van gevolgen soms jaren daarna.
Onder dezelfde titel willen wij
ook wijzen op het onverantwoordelijke geschrijf over de verschillende vormen van de voormalige illegaliteit of de diverse verzetsorganisaties. Slechts noodgedwongen heeft „De Zwerver" in
de loop van de tijd meerdere publicaties besproken en van rechtzinnig commentaar voorzien.
Zelden hebben wij meer kleinheid
van geest ontmoet dan in de publicaties gewijd aan het verzet, waarin historische zin, objectieve visie,
critische blik en psychologisch inzicht totaal gemist werden.
Nu gaat er stellig onder een zó
demonstratieve kleinheid van geest
heel wat meer schuil dan de gelaakte kleinheid.
De illegaliteit kan het definitief
oordeel over het verzet met een
gerust hart overlaten aan de tijd
of de historie. En het is onze persoonlijke rotsvaste overtuiging,
dat na de tijdsdistantie verkregen
te hebben, het historisch oordeel

heus niet mild zal denken over de
geschriften van de heren, die om
welke duistere redenen dan ook,
niet alleen de illegaliteit maar vooral de natie een laatste trap meenden te moeten meegeven. Want
hun ondermijnend geschrijf, dat
soms tot het walgelijke toe vervalt,
zal duidelijk in strijd blijken te zijn
met het oordeel van integere nationaal en internationaal hoogstaande
persoonlijkheden, burgelijke en
kerkelijke autoriteiten, aan wier
woorden meer eerlijkheid en gezag
kan toegeschreven worden, dan
aan die van de scribenten, waaronder meerdere „bruinaangebranden". De overlevenden uit het verzet zouden aan verschillende publicaties zeker geen of minder aandacht besteed hebben, ware het
niet, dat deze grievend vielen op
de graven van de overledenen en
beledigend op de harten van de nabestaanden; dus het hardst troffen,
de mensen, die de zwaarste offers
gebracht hadden.
Houdt echter kleinheid van geest
wel ooit rekening met piëteit, fijngevoeligheid en dankbaarheid?
Meer dan een zogenaamd „gezuiverde" journalist en publicist heeft
alweer pennekrabbels op zijn naam
staan, die opnieuw bewijzen, hoe
ongeschikt zij zijn om de openbare
mening in- en voor te lichten, om
de lezende massa te vormen en op
te voeden.
Terecht schreef een literair criticus dan ook, niet zonder humor en
sarcasme, dat de artikelen van een
dergelijke vermaardheid uit de bezettingstijd, blijkbaar „meer geschreven zijn voor het genoegen
van de schrijver, dan voor het genoegen van de lezer .
Na de bevrijding heeft de voormalige illegaliteit zelf gepleit
voor rechtvaardigheid. Christelijke naastenliefde, vergevingsgezindheid en barmhartigheid.
Dit was inderdaad geen kleinheid
maar grootheid van geest.
De lijdensgeschiedenis van de berechting en bestraffing, vooral in
het eerste stadium, komt zeker niet
voor rekening van het verzet. Dit
is te wijten aan een complex van
^VetvoXg pagina 2i
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Wie kan ons inlichten?
In het Duitse nationaal-socialistische literatuur-tijdschrift „Die Literatur" van September 1941, troffen
we een advertentie aan van de uitgeverij ,,Tiefland
Verlag, Amsterdam-*Leip2ig". De redactie zou gaarne
omtrent deze uitgeverij nader ingelicht worden.
In dezelfde advertentie wordt ook het boek van de
Duitse emigrant Wolfgang Cordan (een van de
hoofdrolspelers in de LO-LKP-film) „Spiegel der
Niederlande" aangekondigd.
Na de bevrijding is in Duitsland van de hand van
de schrijvers Richard Drews en Alfred Kantorowicz,
onder de titel „Verboten und verbrannt", een zeer
zorgvuldig bewerkte lijst van Duitse schrijvers, wier
werk door de nazi's verboden was, uitgegeven. In
deze lijst komt Cordan niet voor. Wij hebben Cordan
na de oorlog herhaaldelijk ontmoet in gezelschap
van te goeder naam bekend staande verzetsstrijders.
Kan iemand ons daarom inlichtingen verschaffen?

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

KLEINHEID VAN GEEST
(Vervolg hoofdart keti

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

ben Cordan herhaaldelijk ontmoet in gezelschap van te goeder naam bekend staande
verzetsstrijders", dan had men zeker die weg
moeten weten.
Eveneens doet het tussen haakjes geplaatste:
„een van de hoofdrolspelers in de LO-LKPfilm". op zijn minst eigenaardig aan.
Heus geachte schrijver van dit verzoek, als
er gestreden moet worden, laten wij het dan
met open vizier doen.
Ten aanzien van het Tiefland-Verlag, kan
ik U mededelen, dat deze gevestigd is aan
de Leidsegracht 78 te Amsterdam, en dat
het de schrijver toch niet moeilijk moet vallen
hierover de gewenste inlichtingen te krijgen.
Voor wat Cordan betreft, werd en wordt hij
in oud-illegale kringen in en na de oorlog
als een uitstekend verzetsman beoordeeld,
omdat hij gedurende de oorlog actief lid der
LKP was en als zodanig aan het daadwerkelijk verzet deelnam. Hij bezit derhalve de
hem toekomende LKP-iegiumatie en werd mt
dien hoofde bij de LO-LKP-film betrokken.
Op de lijst van verbrande boeken komt zijn
naam niet voor, omdat hij ten tijde van deze
procedure 23 jaren telde en alleen onpolitieke dichtwerken had uitgegeven.
Hij heeft echter uit vrije wil Duitsland in
1933 verlaten en was mede-oprichter en redacteur van het socialistische maandblad
„Het Fundament" (Uitg. Mij. Contact, Amsterdam) sedert 1934. Tevens was hij medewerker aan tal van emigrantentijdschriften.
Zijn fel anti-nationaal-socialistische prozawerk: „De Wijzen van Zion", verscheen in
die jaren in twee opeenvolgende oplagen in
Nederland en was opgedragen aan de onlangs
overleden schrijver Klaus Mann. met wie
Cordan nauw bevriend was.
Het werk-, „Spiegel der Niederlande", bevat een bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van 1880 tot 1939 en was bij het uitbreken van de oorlog afgesloten. Het werd
in het begin van de Duitse bezetting, maar
voor het in werking treden van de bepalingen betreffende de Kultuurkamer, uitgegeven.
Het risico dat de uitgever met de publicatie
van een boek van de toen ondergedoken
Wolfgang Cordan (hij was ondergedoken bij
de dichter A. Roland-Holst) nam, strekt hem
tot eer en niet tot schande.
Tegelijkertijd met de „Spiegel", verschenen
bij dezelfde uitgever de Duitse versies van
werken van de door de Duitsers gehaatte cultuurphilosophen Prof. Dr. J. Huizinga en
Prof. Dr. Kerényi.
Alle betrokken dichters hebben van te voren
hun schriftelijke instemming met deze bloemlezing betuigd. Bovendien bevat het handexemplaar van de Heer Cordan o.m. de volgende opdrachten:
„Dank voor dit werk: het brengt ons nader bij
Tot wat eens droomden George en Verwey."

M. Nijhoff.
„Boek, dat twee talen overstraalt.
En 't onvertaalbare vertaalt."
, A. Roland Holst.
„Met bewondering voor zoo onverdroten toeWijdin9

-"
.
„Duitschland op zijn best."

P. C. Boutens.
Ed. Hoornik.

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

Tot zover enkele leiders van het cultureel
verzet.
De nationaal-socialistische Nederlandse pers
viel terwille van inleiding en keuze, dit boek
op het hevigste aan en toonde.zich opgewonden over het bewust negeren van „onze volksche dichters".
En het Nationale Dagblad eindigde zijn felle
tirade met in wezen dezelfde vraag als U:
„Wie is deze Cordan"?l
..FRANS-I"

Natuurlijk wilt U straks

„Het grote gebod"
bezitten!

Schrijf hieronder Uw adres, knip uit en verzend aan

Boekhandel W^ Karssen 6 Zoon
te Bodegraven*

A

en op de dag van verschijnen kunt U het tegemoet
zien. Naam
Adres
Woonplaats
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CHINA:

door

VOLLEDIGE RAMP

het niet langer verhelen, dat wij
W;■ ijdiepkunnen
geschokt zijn door de keer, die de ge-

beurtenissen in China hebben genomen. China,
het land, dat wij steeds met een zekere piëteit
hebben beschouwd, is ten prooi aan een werkelijke en meedogenloze oorlog. Dit land met een
cultuur van misschien wel vijftig eeuwen, met
een beschaving, ouder dan enige Westerse, heeft
van oudsher geleden onder oorlogen, overstromingen, hondersnood, ziekten en andere plagen
en lijdt nu wederom onder een burgeroorlog,
waarvan het tragische is, dat de vijand, het communisme, de beste papieren op de overwinning
bezit.
Hoewel de westerling nog vreemd staat tegenover dit land, dat gedurende eeuwen in een ondoordringbare en ontoegankelijke beslotenheid
leefde en alle vreemde Invloed angstvallig trachtte
te weren door het optrekken van de kolossale en
bekende Chinese muur, Is het waas van geheimzinnigheid, dat het vroeger omhulde, goeddeels
opgetrokken. Het imperialistische westen heeft
in de loop van de 19e eeuw, deels met geweld,
deels met sluwheid, maar veelal onrechtmatig,
dit land opengebroken en de mogendheden hebben elkaar wild verdrongen, om zich in deze
bakermat van eeuwenoude Oosterse cultuur
posities te verschaffen. Grof onrecht is China
aangedaan, toen zijn havens met dwang en geweld door het Westen werden „opengebroken".
Onrecht scheen China's lot te moeten zijn, eindeloos onrecht. Altijd grauwe armoede en hard werken en daarbij onafgebroken oorlog was het lot
van het arme boerenvolk. En alsof dit wrede lot
met China's historie onafscheidelijk verbonden
is, spoelt nu de rode springvloed over dit onmetelijke land. In John'Heartfield's „China awake"
vonden wij eens een prent, waarop een Chinees
gevangen en gekluisterd in zware koorden neerligt en zich smachtend tracht op te richten, alles
tegen een achtergrond van rook en tanks en een
brandende tempel. China's lot door de eeuwen
heen ten voeten uit'
^-—i.Liia is aoor het traditionele overwicht van
^—zijn beschaving het kernpunt en centrum geweest van het gebied, dat men Oost-Azië noemt
en dat Japan tevergeefs getracht heeft te verenigen onder het gezag van zijn goddelijke keizer.
Het zgh. „Koninkrijk van het Midden" heeft van
oudsher vooral door zijn culturele leiding inspiratie en invloed uitgeoefend op zijn omgeving.
Juist hierom is de zege der communisten in
China zo fataal: nog steeds immers oefent China
een onpeilbare invloed uit op de volken, die sinds
eeuwen zijn culturele leiding erkend hebben, en
de communisten onder deze volken staan onder
meer directe invloed van China dan van Rusland.
De faam van de overwinningen der Chinese communisten heeft hun een groot prestige geschonken onder de Oost-Aziatische volken.
Het communisme in China is geen verschijnsel
van na de tweede wereldoorlog. Het had zich
reeds lang vastgebeten in dit schone. Oosterse
land. Het had naarstig gezocht naar zwakke
plekken in de Chinese maatschappij, zoals een
bokser of tennisspeler zijn tegenstander aftast
naar zwakke plekken om hem juist daarin te
treffen. En de zwakke, kwetsbare plaats in de
Chinese maatschappelijke structuur was de boerenstand, die een aanmerkelijk groot volksdeel
omvat. De boerenbevolking leefde tengevolge van
het oude feodale stelsel en de onbeperkte macht
der grootgrondbezitters in een grauwe, uitzichtloze armoede en hier ontdekten de communisten
de troef, die zij wensten uit te spelen. Zij beloofden agrarische hervormingen op grote schaal, die
de levensvoorwaarden van de landman in China
met sprongen zou verbeteren. Het is daarom niet
verwonderlijk, dat men gaarne de Chinese communisten een andere maatstaf van beoordeling
aanlegt dan hun collega's in Rusland en geneigd
is, hen met meer welwillendheid te beschouwen.
Br bestaat in de wereld nogal verschil van mening omtrent hun karakter, doel en betrekking
tot Sovjet-Rusland. Vaak is de mening geuit, dat
zij geen echte communisten zijn maar alleen
radicale agrarische hervormers met een typisch
Chinese versie van het communisme, die weinig
met Moskou gemeen hebben dan de naam.
Vaak is beweerd, dat een communistische overwinning in China geen of weinig verandering zou
brengen in China's buitenlandse betrekkingen en
dat de Westerse naties eenvoudig met het nieuwe
regiem zaken zouden kunnen doen. Zolang China

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

De klacht van het Nationalistisch
China op de agenda van de Assemblee der Verenigde Naties, n.L, dat
de Sowjet-llnie de hand heeft in de
vestiging van een communistisch
China, werd door de Russische
Minister Wisjinski „een klucht en
een leugen" genoemd.
Deze klacht is gebaseerd op het
ChineeS'Russische vriendschapsverdrag van Augustus 1945, hetwelk
o.a. bepaalde;
1. De Sowjet-llnie en China zullen zich niet met elkanders binnenlandse aangelegenheden bemoeien;
2. De Sowjet-Unie zal, uitsluitend
aan de centrale regering, mili
taire en andere bijstand verlenen;
de
3. De
Sowjet-Unie erkent
Chinese
souvereiniteit
over
Mandsjoerije.
Mandsjoerije, het industriële hart
van China werd 6 maanden te laat
door de Sowjets ontruimd en ... .
bezet door de Chinese communisten. Het is de basis geweest van
waaruit de opmars der Chinese
communisten is begonnen.
Wie zich de moeite geeft de gebeurtenissen in China in het kader
van het geheel en als uitgangspunt
voor de toekomst te zien, zal zich
realiseren, dat de ontwikkeling der
laatste maanden ontstellend en
rampzalig is.
China is een debacle voor de strategie en de diplomatie van Amerika
en alle andere democ landen.
Onze medewerker Joop Konings,
die reeds eerder in ons blad op
zeer deskundige wijze enkele bijdragen heeft geschreven betreffende de grote internationale vraagstukken, geeft ons thans in een
drietal vervolgartikelen een oriënterend overzicht van het grootste
drama der jongste wereldgeschiedenis: China: Een volledige ramp.

afhankelijk is van Westerse economische hulp
is dit standpunt juist. Maar daarna? De uitlatingen der leiders en de propaganda doen het tegendeel vermoeden. Er Is bijna niets, dat bewijst, dat
de communisten in China, althans wat de hogere
leiding betreft, zuivere hervormers zijn, die on'verschillig staan tegenover het dogma van Marx
en Lenin. Integendeel, hun fanatiek geloof in
deze leerstellingen en hun bekwaamheid in het
hanteren van maatschappelijke krachten hebben
hun huldig succes bewerkt. Wel hebben zij nu,
zij het tijdelijk, compromis gesloten met het
kapitalisme, met het onmiskenbare doel, de hulp
te winnen van de middelklasse, die een onverholen afkeer toont van de corrupte regering der
Kwo-min-tang. Doch In hun brede wereldbeschouwing zijn zij volkomen orthodox. De rode
bijbel heeft hen geïnstrueerd over imperialisme
en kapitalisme. „Amerika is het sterkste der
kapitalistische landen en beoogt heimelijk de
verovering van de wereld, dus ook van China,
welks volk zo fel gestreden heeft voor zijn onafhankelijkheid." Hun anti-Amerikanisme komt
voor een groot deel voort uit het feit, dat Amerika het Nationalistisch regiem en Tsang-KaiSjek nu hulp heeft geboden, doch het dateert
stellig niet vanaf dat moment.
Het bestond reeds langer. Mao Tse-tung's boek
„De Nieuwe Democratie", dat de beginselen aangaf van de communistische politieke stategie in
China, maakte duidelijk, dat het Chinese communisme aan de zijde van Rusland stond tegen alle
kapitalistische staten. Er bestaat natuurlijk de
mogelijkheid, dat de Chinese communisten, een-
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maal in bezit van geheel China, zgn. Titoïsten
, zouden worden, nationale communisten dus, die
hun aanhankelijkheid aan het hoogste rode gezag
zouden vergeten.
De uitgestrektheid van China en de instinctieve
trots van het Chinese volk zouden daartoe werkelijk kunnen bijdragen. Doch hieromtrent valt
zelfs geen vermoeden uit te spreken. De kans
daartoe is zo vaag, dat Westerse politici daarop
zeker niet hun politiek zullen baseren.
De slechte toestand van de agrarische bevolkingsgroep, de onophoudelijke burgeroorlogen,
waarin generaals van het oude regiem streden om
de macht, en voorts de oorlogen met Rusland en
Japan, waarin het meestal ging om het economisch
en strategisch belangrijke Mandsjoerije en om het
bezit van ijsvrije havens (Port Arthur), hebben de
weg geëffend voor het communisme in China.
In 1921, vier jaren na de grote Russische revolutie,
werd in China de communistische partij gesticht en
een der stichters was Mao Tse-tung, een hoogst
merkwaardige en invloedrijke figuur temidden
van de rode woelingen in China.
De huidige. Intelligente en machtige Chinese
communistenleider werd in een klein boerendorpje
in een rijke rijstprovincie in Zuid-China geboren.
Hij bezocht een kweekschool en liep colleges in
de economie, wijsbegeerte en letterkunde aan de
universiteit van de oude Keizerstad Peking, waar
hij o.m. zijn kost verdiende als assistent-bibliothecaris van de Nationale Bibliotheek. Hij las de
Chinese klassieken en de levens van grote Europese staatslieden en legeraanvoerders en verdiepte
zich in de werken van Marx en Engels. Als
functionnaris van de communistische partij zette
hij een intensieve propaganda op touw onder de
boeren. Uiteindelijk belandde hij in de top der
paitij, leidde verschillende locale opstanden en
vormde eindelijk in de bergen een Sovjetregering. Zqn doelstellingen waren: alle overblijfselen van het feodale stelsel te vernietigen,
een einde te maken aan het sinister bedrijf der
rover-generaals en China te verenigen. Dit waren
ook de doelstellingen van zijn grote rivaal TsjangKai-Sjek, die verschillende malen met hem tot
overeenstemming trachtte te komen. De tegenstellingen tussen deze beide figuren werden in
de loop der jaren steeds groter. In 1943 verwierp
Mao de eis van Tsjang tot ontbinding van de
legers en de politieke organisatie der communisten. In 1945 voerden zij nogmaals onderhandelingen, doch er werd geen overeenstemming bereikt. George Marshall kwam vergeefs bemiddelen. De burgeroorlog was onvermijdelijk en de
communistische troepen hadden zich reeds in
Mandsjoerije genesteld. Hoewel de troepen van
Tsjang aanvankelijk succesvol streden, is thans
de teerling geworpen en wordt China onder de
voet gelopen door de legers van Mao, de „Napoleon van China", die echter veel meer politicus
en tactius is dan werkelijk soldaat.
Uitstekend ontwikkeld, geschoold in de Marxistische leer en in de Chinese klassieken, wordt hij
ook wel de „Lenin van China" genoemd en men
fluistert zelfs, dat hij een goed dichter moet zijn.
Even onverbiddelijk als Tsjang vormen deze
twee persoonlijkheden toch een scherpe tegenstelling. Tsjang is een asceet, die nooit rookt, zelden alcohol drinkt, deels Christen en Confuclaan
is, die de oude maatschappij niet verzaakt heeft.
Mao is een kleine, robuste boer, levendig, vol
humor en een kettingroker. Wat hem een grote
voorsprong gaf op Tsjang, is het feit, dat hij een
zeer goed op de hoogte was van de dagelijkse
problemen van de Chinese boer. Voor zover bekend is hij nooit in Moskou geweest, doch zijn uitlatingen bewijzen duidelijk, dat hij een groot geloof heeft In de Sovjet-Unie als leidster van de
rode wereldrevolutie.
Hij is een man, geschoold in de praktijk van het
leven. Toen hij zijn werkprogram opstelde en zijn
methoden uitstippelde, veronachtzaamde hij opzettelijk alles, wat de Sovjet-Unie op dit gebied
gedaan had en nog deed en ging met zijn zin voor
realiteit uit van de toestanden in een land, dat
voor 80% agrarisch was. Hij richtte zich rechtstreeks tot de boeren, hoewel de Marxistische
theorie slechts de beïnvloeding van de arbeidersklasse kent. Hij verdeelde het grootgrondbezit
en hief de immense massa van arme boeren uit
haar diepte van doffe berusting op tot een levensbewustheid.
Ingezonden mededeling.)

L<ast vau seeimwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
belpen U er overheen.

WAT ER AAN VOORAF GING:
Arle, een jongen van de Veluwe, was in '43
genoodzaakt om onder te duiken en wilde
toen proberen, in de Biesbosch te komen. In
Dordrecht vertrouwden controlerende Duitsers zijn (vals) persoonsbewijs niet, zodat
hij werd meegenomen. Hij zag kans, er vandoor te gaan en vluchtte een lompenpakhuis
binnen Eerst ging het naar Sliedrecht, vandaar naar Werkendam en door bemiddeling
van de LO aldaar kwam hij in de Biesbosch
terecht.
an het zand van de Veluwe naar de waterrijke Biesbosch, was een grote verande»
ring.
Arie kwam terecht in een woonscheepje, waar
reeds zes onderduikers in huisden. Het duurde
bijna een week, eer hij een beetje geacclimatiseerd was. Hij had enige watervrees en het
woonscheepje, dat in een kreekje lag tussen
riet en opgaand rijshout, was naar zijn mening
verre van hecht. De eerste dagen vreesde
hij elk ogenblik, dat hij met scheepje en al naar
de bodem van de kreek zou gaan.
Hoewel Arie probeerde, zijn watervrees zo
goed mogelijk te onderdrukken, hadden zijn
collega-onderduikers zijn angst voor het water
toch spoedig ontdekt. Hij kreeg de naam
Zandhaas en bij wijze van ontgroening, deden
ze de eerste dagen niets anders dan hem een
groot aantal allergruwelijkste verhalen vertellen over woonschepen, die met man en muis in
de Biesboschwateren waren vergaan. Arie geloofde niet alles van hun sterke en somtijds
wonderlijke verhalen, maar hun gepraat was
niet bevorderlijk voor het van zich afschudden
van zijn vrees voor het water.
Van slapen kwam die eerste nachten niet veel.
Maar toen hij na ongeveer een week werk had
gevonden bij een boer, veranderde dit. De
landarbeid maakte hem vermoeid en als hij
's avonds in de kleine ark terugkeerde, viel hij
spoedig in slaap. Arie begon aan het water te
wennen en raakte vrij spoedig een beetje thuis
in de Biesbosch.
Duitsers kwamen er zelden in deze streek, die
door velen woest en onbegaanbaar genoemd
werd. Inderdaad, als men de vaargeulen niet
terdege kende, was het daar een vrij onbegaanbaar gebied, waar men niet gemakkelijk .uit
kwam. Daarom was het niet te verwonderen,
dat hier mensen en schepen onderdoken toen
in '43 de Duitse mensenjacht schrikbarende
vormen ging aannemen.

V

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

IVOROL

Tanden blank en rein;
adem fris als morgendauw

Historisch is dit verhaal van het
gedurfde verzet in de Biesbosch
geheel verantwoord. Het was de
schrijver echter vooral te doen om
de psychologische uitwerking van
dit verzet bij iemand, die er nauw
bij betrokken was. Daarom zijn de
namen gewijzigd en is het accent
niet gelegd op een reeks van daden.
maar op het hart van een mens
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roerloos weggedoken tussen het riet. De angst
woelde in zijn lichaam. Pas toen de Duitser
vloekend aftrok, — waarschijnlijk had hij zijn
laarzen volgeschept met water — haalde Arie
opgelucht adem. Even later hoorde hij het geschreeuw van Duitsers en het geklots van
roeiriemen, een geluid dat langzaam wegstierf.
Nooit tevoren had Arie zó goed begrepen als
thans, dat het water een machtige bondgenoot
kan zijn. Door het water was de vijand gehandicapt en het vloeken van de Duitser was
een teken, dat hij het in deze wildernis niet
bepaald prettig vond om zijn dienst uit te
oefenen.
Later dacht Arie er ook over na, hoe het kwam,
dat hij zo hevig geschrokken was, toen hij de
Duiser had opgemerkt. Van geen enkel mens
zou hij schrikken, — maar de verschijning van
de Duitser had zijn hart sneller doen kloppen.
Hij herinnerde zich, dat hij op dat moment

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

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

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

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

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

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

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

Dankbare Onderduikers
In Doetinchem werd Zaterdag j.l. een onderduikersreünie gehouden ter gelegenheid waarvan ex-onderduikers aan de gemeente een
drietal glas-in-lood-ramen hebben aangeboden.
Deze ramen zijn ontworpen door de kunstschilder Jan Evers te Amsterdam.
De ramen stellen voor het binnenrukken
van de vijand, de ontvangst van de onderduikers in de Achterhoek en de bevrijdingsdag. In twee ramen zijn de woorden van
Jan Campert aangebracht: „Ik wist de taak
die ik begon, een taak van moeiten zwaar",
en „Maar 't hart dat het niet laten kon^
schuwt nimmer het gevaar".
Voor de overdracht werd eerst een krans
gelegd bij het monument voor de gevallenen.
£fi&0-a&£a&a&aspe*s-G*'&<ys*&t**>s>&M&&'a^*>&v*ats»*>
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De eerste jaren vroegen alle aandacht voor
het verstrekken van het noodzakelijk levensonderhoud. Alle gevallen moesten worden
opgenomen, onderzocht en de uitkeringen
vastgesteld.
Daarnaast werd veel energie gevraagd voor
inzamelingen om een stevige financiële basis
te verkrijgen en enige zekerheid te hebben
wat we ieder konden geven wat hij nodig
had.
Intussen groeide het contact via de medewerkers met de verzorgden, raakten we meer
vertrouwd met de bijzondere noden der gezinnen en stonden deze daarin zoveel
mogelijk bij.
We hielpen veelal een oplossing zoeken,
verleenden bemiddeling, gaven advies en
trachtten de zaken tot een goed einde te
brengen.
In het algemeen kwam er van de zijde der
verzorgden een zeker vertrouwen, waardoor
zij gemakkelijker met hun moeilijkheden bij
'40—'45 aanklopten.
Aan de andere kant was er bij de Stichtingsorganen en -medewerkers een grote bereidheid om, als het maar enigszins mogelijk
was, de verzorgden te helpen.
Zo is meer. en meer de toestand ontstaan
dat, na het tot stand komen van een regeling
voor leniging van de financiële nood, het
zwaartepunt werd verlegd aaar leniging van
morele en sociale noden.
Deze noden kunnen zo verschillend van
aard en intensiteit zijn, dat er vrijwel geen
sectoren van het brede maatschappelijke
leven zijn of '40—'45 komt er mee in aanraking.
Dit heeft niet nagelaten een invloed uit te
oefenen op het streven en de gedachtengang
van de medewerkers der Stichting.
Steeds gaan er stemmen op de verzorgden te

helpen in al hun
moeilijkheden en een
begrenzing van de
Stichtingstaak wordt
in deze nauwelijks
meer gezien.
Hoe loffelijk op
zichzelf het streven
moge zijn en hoe
enthousiast
velen
zich ook geven aan wat zij hierin als hun
taak zien, toch dreigen er o.i. gevaren.
Indien we daarvoor de ogen sluiten, zouden
deze én de verzorgden én de Stichting zelf
kunnen schaden.
Daar is allereerst het gevaar, waarop we
reeds in dit blad van 18 Maart j.l. wezen,
n.1. dat wij ons te veel dringen in het gezin
en dit als het ware onder onze voogdij stellen. Dit zou blijk geven van een verkeerde
opvatting van ons werk en onze plaats. Wij
zouden een taak op ons nemen, die ons niet
toekomt.
De leiding van het gezin, de opvoeding van
de kinderen is in de eerste plaats het werk
van de Ouders, in het vaderloze gezin van
de Moeder. Zolang het enigszins kan, laten
we hen ongestoord aan deze taak werken.
Dreigt er gevaar voor de goede verstandhouding in het gezin, voor de goede opvoeding van de kinderen, dan mogen wij helpen.
Let wel, we zeggen niet, dat we dan moeten
ingrijpen. Dat recht hebben we niet. We
kunnen slechts de helpende hand bieden
voorzover dat ons wordt toegestaan.
Een tweede gevaar is, dat wij een taak op
ons zouden nemen die te zwaar is, die we
niet aankunnen. Juist omdat de moeilijkheden
die om oplossing vragen zo verschillend
zijn, zouden we over een kennis, inzicht en
ervaring moeten beschikken, die geen enkel
mens bezit.
In de vakpers is de laatste maanden geschreven over de minimum-eisen voor de
opleiding tot maatschappelijk werker. Naast
een zeer brede kennis van sociale en maatschappelijke vraagstukken, van sociografie
en sociologie, van psychologie en paedagogie,
(om maar enkele vakken te noemen), is er
in maatschappelijk werk zoveel specialisatie,
dat we wel over een uitgebreide staf van
zeer deskundigen zouden moeten beschikken,
indien we zelf de voorkomende moeilijkheden op bevredigende wijze zouden willen
oplossen.
Als we dit alles als onze taak beschouwen,
bestaat de kans dat we een jasje aantrekken
dat ons niet past, dat ons te groot zit. Nu
staat dat wel niet netjes, maar toch is dat
het ergste niet. Veel erger zou zijn als we
adviezen gingen geven, die niet verantwoord
waren. Het is zeker niet verstandig, zonder
de nodige speciale kennis te gaan experimenteren, al zou dit met de beste bedoelingen geschieden. Daarvoor is het leven van
de gezinnen en hun kinderen te kostbaar. Er
zouden stukken gemaakt kunnen worden, die
niet meer te helen zijn.
Middelburg.
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(Wordt vervolgd).
F. HUSON.
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* „Ik speelde het Englandspier *
Wij hebben de vorige maal de vraag gesteld, of het manuscript van J. Scheieder over het Englandspiel in Nederland een
uitgever zou vinden.
Het heeft niet alleen een uitgever gevonden,
van Holkema en Warendorf te Amsterdam,
het heeft ook niet alleen een weekblad gevonden. Ons Vrije Nederland, ondergronds blad
uit de bezettingstijd, maar bovendien schijnt
de Nederlandse Bank dollars beschikbaar
gesteld te hebben om de uitgave van het boek
mogelijk te maken. Nu is onze hoop nog slechts
dat het manuscript geen lezers zal vinden.
Een ijdele hoop, wij weten het, maar misschien zijn er nog onder ons, die in kwesties
van eer hun nieuwsgierigheid weten te bedwingen. In dit opzicht.is het een verblijdend
teken, dat de aanbieding van het boek, naar
wij vernomen hebben, in de kringen van de
boekhandel op sterke weerstanden stuit. Het
bestuur van de Boekverkopersbond staat geheel afwijzend tegenover deze uitgave.
O.V.N, voert argumenten aan:
Schreieder is vrijgesproken.
Dat respecteren wij ten volle. Maar alles wat
de rechter niet straft, is daarom nog niet
goed. De rechter houdt zich aan het wetboek
van strafrecht. Maar voor vele zonden kent
dit wetboek ■— terecht ■— geen straffen.
Als dat, wat Schreieder in Dauervernehmungen aan illegale werkers op een krukje en
in het licht van felle schijnwerpers, en wat
hij bij executies van illegale werkers gedaan
heeft, niet strafbaar is bij de wet, dan kan
't nog een zaak van zelfrespect voor het Nederlandse volk zijn om deze man en zijn publicaties volkomen te negeren.
Hij alleen kan het Englandspiel ontmaskeren en de twijfel opheffen over de houding
van onze mannen in gevangenschap door dit
spel, zo zegt O.V.N.
Wij geloven daarvan in de eerste plaats
niets, letterlijk niets. Wat ontmaskerd moest
worden, is in zijn verhoren, in de verhoren
en verklaringen van andere insiders, reeds
onthuld. Maar zelfs indien hij de sleutel in
handen heeft om ons de geheimen van het
Englandspiel te verklaren, laat hij de sleutel
dan in zijn zak steken, want uit zijn hand
willen wij hem nu juist niet ontvangen.
Zijn hand is bezoedeld en wij willen onze
nieuwsgierigheid niet ten koste van alles bevredigen.
,,Deze artikelenreeks zal boeiend zijn", zegt
O.V.N. Natuurlijk en daar zal het 'm wel in
zitten; bij de uitgever en bij O.V.N.; kopers
en abonné's, die zal het verhaal van Schreieder zeker opleveren.
Hij is een vakman. Ook heeft hij over de
mannen van het verzet een gevestigde mening. „Het Parool" geeft in een uitvoerig
artikel o.a. verslag van het standpunt.
,,De Nederlandse illegaliteit deugSe niet voor
'*^*^'S'S—«"M-
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PAEDAGOGIE
Het onderzoek . van 400 films in
Frankrijk wees uit, dat daarin o.a.
642 roofovervallen voorkwamen, 193
gevallen van overspel door mannen
en 213 door vrouwen. Een enquête
van jeugdige
bioscoopbezoekers
bracht aan het licht dat slechts 1%
daarvan bezwaar had tegen overspel. Hoe zouden de overigen bij
zo n opvoeding ook anders kunnen
reageren ?
Misschien troost iemand zich pog
met de gedachte, dat ze de les pas
over een jaar of tien in praktijk
gaan brengen. Wij niet!

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

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

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

dan zal men naarstig moeten zoeken naar de
onomstotelijke bewijzen. Met allerlei vage en
dikwijls dwaze veronderstellingen komen v, ij
er niet.
Daar is echter nog een andere mogelijkheid,
waarvoor wij de ogen niet mogen sluiten. Er
zijn lieden, wie niets beter ligt dan in troebel water vissen. Overal waar zij de aanwezigheid van modder veronderstellen roeren
ze in het ondiepe water om zelf des te beter
hun slag te kunnen slaan.
Wat ons- in deze zaak minstens evenveel
interesseert als de gedragingen van personen, die min of meer vaag worden aangeduid,
is de vraag wie de mensen zijn, die de bladen aan al deze inlichtingen helpen. Wij
hebben zo de indruk, dat er lieden rondwandelen, die niets anders doen dan lekkere
hapjes verzamelen, welke ze de nieuwsruikende journalisten voorhouden. En deze
verhalen komen, meestal vrijwek ongecontroleerd in onze dagbladen.
Waar wij bevreesd voor zijn is dit, dat er
een groep mensen — misschien zijn het er
slechts enkelen — systematisch bezig is het
vertrouwen in ons democratisch Staatsbestel
te ondermijnen. Zij geven nu hier, dan daar
dat vertrouwen een schok tot de mensen
overal argwanend tegenover zullen staan.
Een systeem, dat reeds bij herhaling in andere landen is toegepast. Zo wordt de weg
naar de chaos voorbereid.
Men begrijpe ons goed; wij kunnen niet beoordelen of niet hier en daar bepaalde beweringen juist zullen blijken te zijn Wij
vertrouwen, dat Regering en Justitie overal
waar inderdaad het een en ander scheef blijkt
te zitten, zullen ingrijpen. Dat is beslist noodzakelijk om dergelijke lieden de wind uit de
zeilen te nemen.
Er zal recht moeten geschieden zonder aanzien des persoons. Maar laat ons toch vooral
de vissers in troebel water in dé gaten
houden. En maar niet critiekloos aanvaarden wat zij ons trachten diets te maken
AD.
(Ingezonden mededeling)
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Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 45 et.
Mijnhardt Hoofdpijntabletten. Koker 75 et.

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

Derk )an te Rietstap

Gerrit |an Ormcl
Landbouwer
Geb. 13-11-1910 te Dinxperlo.
Gef. 2-3-1945 te Varsseveld.

Landbouwer
Geb. 7-4 1913 te Ze hem.
Gef. 2-3-1945 te Varsseveld.

Hendrik jan Post

Hermannes Schuurman

Albcrt Bols

Cornelis Lucas de Jong

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

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

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

Ambtenaar P.T.T.
Geb. 26-7-1921 te Ambt
Hardenberg. Gest. 2-5-'45 w
het Concentr.kamp te Wöbenn.

Geert Salomons Lzn.

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

Het waren gewone mannen en jongens,die in stilte hun weg gingen. Het zou geenszins in overeenstemming zijn
met hun leven, noch veel minder zouden ze het gewenst hebben, om op deze plaats een beschrijving te geven van
hun werk in de strijd tegen de bezetter. Toch is het goed om een In Memoriam aan hen te wijden. Om dankbaar te gedenken alles wat zij deden. Bovenal om God te danken, dat Hij ons zulke mannen gaf.

D eeds dadelijk na de bezetting van ons land, leefde onder enkelen
in Bergentheim de geest van verzet. Als eersten, die niet alleen
in woord maar ook In der daad, blijk gaven van deze geest noemen we
Derk Jan te Rietstap en Gerit Jan Ormel. Terwijl we daarnaast direct
kunnen noemen: Geert Salomons Lzn., docter Post en Kees de Jong.
In de loop van de tijd vonden ook Mans Schuurman en Albert Bols hier
een aanknopingspunt, om ons slechts te beperken tot degenen, die ons
ontvallen zijn.
Langzamerhand ontstond er een gemeenschap om en tussen deze
mannen, een gemeenschap, die meer georganiseerd werd toen Trouw
ook daar haar Intrede deed. Meermalen, ja geregeld vonden de vertegenwoordigers van Trouw met hun koeriers en koeriersters hier, bij
te Rietstap en Ormel een gastvrij onderdak. In de loop van de tijd ontwikkelde zich dan ook hier een organisatie, die zich bezig hield met
allerlei. illegale actie. Tenslotte werd een kring gevormd van de
N.B.S.-SG waartoe ook behoorde W. v. d. Sluis, G. Griemink, G.
Luichies, R. Seinen, A. Kremer, en A. Timmerman. (Zie volgend nummer van dit blad.)
Ontzaglijk veel werk is door eerstgenoemden verzet, waarbij we vooral niet mogen vergeten het aandeel van hun vrouwen. Steeds klaar
om voor alles te zorgen, waren ook zij de stille krachten waar een ongemerkte, maar niettemin stimulerende invloed van uitging. Later
in de gevangenis was dit hun mannen nog tot troost en bemoediging.
En boven dit alles: Ook hun geloof.
Hun verzet was niet geboren uit een geest van grootdoenerij of van
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avonturieren. Hun doen en laten in de worsteling om de vrijheid werd
geheel en al beheerst door hun principe van het geloof in God. Hun
strijd zagen ze als een plicht. Daarom waren ze wars van alle mensenverheerlijking, daar ze enkel deden wat hun opgelegd was.
Hunkerend hebben ze uitgezien naar de dag der bevrijding; Om weer
samen met hun g.zin te kunnen leven en werken in een vrij vaderland.
Helaas, 't mocht niet zo zijn.
In de avond van de elfde Januari 1945 werden Mans Schuurman en
Albert Bols gearresteerd door de SD, die verblijf hield In het voormalig kamp der NAD te Bergentheim. In de ochtend van de volgende
dag werd Albert Timmerman, waar het wapendepot der NBS zich
bevond, van zijn bed gelicht. Samen werden ze naar het beruchte
kamp „Erica" te Ommen vervoerd.
In de loop van de dag werden nog gearesteerd: D. J. te Rietstap, G. J.
Ormel, G. Salomons Lzn., W. v. d. Sluis, G. Griemink, G. Luichies, R.
Seinen en W. Berenst. (Laatstgenoemde werd later alleen naar
Duitsland vervoerd en wist vandaar te ontvluchten.)
Ook deze allen werden naar „Erica" vervoerd, waar ze veel hebben
geleden. Vandaar leidde hun weg naar de gevangenis te Almelo. Enkele
malen ontvingen ze hier bezoek van hun familieleden, totdat ze plotseling werden vervoerd naar de „Kruisberg" te Doetinchem.
Veel is voor hen gebeden en gewerkt. Toch mocht dit niet lelden tot
het gwenste dpel.
(Wordt vervolgd).

...HEB JIJ EEN BROER, IK HEB EEN VRIND,
EEN VADER JIJ, IK HEB EEN KIND,
DIE IN DE KLAUWEN VAN HET BEEST
TOT IN DE DOOD ZIJN TROUW GEWEEST.
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ZEER KOSTBAAR IS HUN DEEL EN LOT
IN HET RECHTVAARDIG OOG VAN GOD.
ZIJ ZIJN DE DEUREN DOORGEGAAN,
WAARBIJ DE WITTE ENG'LEN STAAN.
HUN LICHAAM IS ALS GRAAN GEZAAID,
MAAR EENMAAL WORDi DE OOGST GEMAAID
D. ». d. STOEP

\.

r
»>^i^^W*^«

De HEERE verblijdde ons met
De Heere schonk ons een
de geboorte van een welge- derde zoon:
schapen zoon
EVERT JAN
JAN NICOLAAS
H. A. van Apeldoorn
D. Bremmer
F. v. Ape!doorn-Kok
J. M. Bremmer-Coppoolse
1
Heerde,
„'t Heerdt-Hüus"
De Bilt, 2 Oct: A". D . 1949
7 October 1949
Utrechtseweg 274
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Het grote gebod
Gedenkboek van het verzet in LO. en LKP.

PERIODIEKEN IN
HANDELSDRUKWERK

Boekhandel vraagt:

Colporteurs

*

op provisiebasis
Voor het gedenkboek LO.-LKP.

Voor het zuiden van het land verkrijgbaar bij:

Boekhandel T. DE WEKKER TILBURG
WILLEM II STRAAT 41 - TELEFOON 2I89

„Het grote gebod"
Brieven onder nr. 14 3 9 bureau van dit blad

JONGEMAN, 26 jaar, G.G., oud-principieel onderduiker, verloofd, zag zich
gaarne geplaatst als
ASS. v.d. CHEF PERSONEELSZAKEN of ander verantw. kantoorwerk
(Voorkeur Administrateur Loonadmin., -toepassing Soc. wetten
en Sociaal werk, personeelszaken, waarin enige jaren ervaring)
Brieven onder no. 1437. Bar. v. d- Blad.
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LANDELIJKE ORG. VÓÓR HOLP AAN ONDERDPIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPtOEOEN

FORMEEL RECHT

Wij zijn ons ervan bewust, dat het een
der zwaarste taken voor onze Regering
is de door de oorlog geleden schade
Tvoar OD enigszins bevredigende wijsc te
herstellen. "Wanneer men over voldoende
financiën beschikte zou het heel wat gemakkelijker zijn, al zouden ook dan nog talloze
moeilijkheden te overwinnen zijn, omdat
nauwkeurige vaststelling van geleden schade
uiterst moeilijk is.
Wat is er voor de slachtoffers van het Naziregiem gedaan?
Bij beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën van 12
April 1945 zijn regelingen getroffen voor
de oorlogsslachtoffers in het algemeen, die
voorzien in bepaalde vormen van sociale
bijstand. Deze regeling wordt voor de verzetsslachtoffers zeer soepel toegepast.
Gelukkig is nadien ook een bevredigende
regeling getroffen voor de invalide verzetsmensen en de nagelaten betrekkingen der
omgekomenen. (Wet van 22 Aug. 1947).
Door het werk van de Stichting '40—'45
kon deze regeling worden uitgebouwd tot
een alleszins bevredigende, waardoor de
taak van de Overheid aanzienlijk kon worden verlicht.
En nu is de situatie zo, dat de Regering,
gezien de finantiële toestand des Rijks,
geen kans ziet verder te gaan.
Toen de verzetsmensen echter in Maart van
het vorig jaar kennis namen van een ontwerp van wet, waarbij werd voorgesteld
onder bepaalde vooi^vaarden een tegemoetkoming toe te kennen aan gewezen politieke
delinquenten, voor schade ten gevolge van
voorlopige hechtenis geleden, was het verklaarbaar dat zulks hen uitermate griefde.
Deze mensen zouden een tegemoetkoming
kunnen ontvangen van vijf gulden voor elke
dag in voorlopige hechtenis doorgebracht.
Nu is daarbij ongetwijfeld het nodige misverstand gerezen. Willen wij de zaken zuiver stellen, dan is het nodig deze allereerst
uit de weg te ruimen. De betiteling van het
ontwerp door de Regering gaf allereerst
daartoe reeds aanleiding. Deze tegemoetkoming was alleen bedoeld voor de „ten
onrechte gedetineerden", hetgeen in de naam
die het ontwerp droeg niet tot uitdrukking
kwam. De Regering heeft dit ook ingezien
en later werd in het gewijzigde ontwerp
gesproken van hen, die „ten onrechte als
politieke-delinquenten zijn behandeld." Op
aandrang van de commissie voor Privaaten Strafrecht werd de toe te kennen vergoeding in dit gewijzigde ontwerp verhoogd
tot ƒ 8.— per dag, terwijl daarenboven een
bedrag van ten hoogste ƒ 500.— kon worden toegekend voor schade waarvoor niet
op andere wijze vergoeding kon worden
gevraagd.

De gedachte, dat politieke delinquenten
hier een douceurtje krijgen moeten wij dus
ten stelligste bestrijden.
Er zijn na de bevrijding mensen'vastgezet,
die totaal niets op hun geweten hadden.
Daarvan gaf Freule Wittewaal van Stoetwegen bij de behandeling in de Kamer een
frapant voorbeeld. Wij laten het hier, tot
beter begrip volgen:
„Een verpleegster werd door de honger in het begin
van 1945 naar de Achterhoek verdreven. Na de bevrijding werd zij gearresteerd, omdat zij op een afstand van meer dan 6 KM van haar woonplaats werd
aangetroffen. Enige maanden later in vrijheid gesteld,
trachtte zij haar in beslag genomen bezittingen en
papieren terug te krijgen, maar werd wederom gearresteerd omdat zij geen papieren had. Na opnieuw
vrij gelaten te zijn, bereikte zij Amsterdam, alwaar
afgifte van distributiebescheiden geweigerd werd,
omdat zij geen papieren had. Andermaal toog zij op
onderzoek uit en belandde tenslotte op een bureau
van de Field Security te Utrecht en daarmede in fort
Blauwkapel. In December 1945 verkreeg zij tenslotte
met een soliede verklaring van het B.N.V. definitief
haar vrijheid."

Niemand zal er bezwaar tegen kunnen maken, dat iemand, die op deze wijze het
slachtoffer werd, een tegemoetkoming ontvangt. Het wetsontwerp bevat voldoende
waarborgen, dat geen mensen deze tegemoetkoming ontvangen die tóch wel iets op
hun kerkstok hadden.
Wat zijn dan de grote bezwaren tegen dit
ontwerp?
Allereerst was er dit» grote bezwaar, dat
degenen, die tijdens de periode van het
Militair Gezag ten onrechte werden vastgehouden niet voor deze tegemoetkoming
in aanmerking komen. Wanneer men bedenkt, dat het eerste Bijz. Gerechtshof eerst
op 3 Aug. 1945 geïnstalleerd werd, dan
volgt daaruit dat het grootste deel der ten
onrechte gedetineerden dus ook op grond
van dit wetsontwerp geen recht op een
schadeloosstelling kan doen gelden.
En de bedoeling van dit wetsontwerp was
juist een onbillijkheid weg te nemen die er
bestond tussen het commune en het bijzondere strafrecht, aangezien bij het eerste wel
de mogelijkheid tot tegemoetkoming voor
ten onrechte gedetineerden bestond, doch
bij het laatste niet.
Welnu, door de aanneming van dit wetsontwerp verzacht men slechts voor een deel
der getroffenen het begane onrecht. Een
belangrijk deel van hen zal hieraan geen
rechten kunnen ontlenen. Daarom zouden
wij verreweg de voorkeur gegeven hebben
aan de zienswijze van de Minister van
Financiën, boven die van de Minister van
Justitie. De eerste heeft n.1. bij het overleg
met de Commissie voor Privaat- en Strafrecht verklaard, dat het hem „liever ware
geweest, indien men bij het ontwerpen van
een regeling ten bate van degenen, die ten
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onrechte gedetineerd zijn geweest, bij de
zojuist bedoelde regeling voor de oorlogsslachtoffers aansluiting had gezocht." De
Ministe*kon zich „zeer wel voorstellen, dat
het rechtsbewustzijn van velen in den lande
er zich tegeji verzet, dat deze mensen beter
worden behandeld dan Regenen, die zich in
oorlogstijd positief verdienstelijk hebben
gemaakt en daarvan de dupe zijn geworden."
Daarom zouden wij het een daad van wijs
beleid van Minister Wijers geacht hebben,
wanneer hij dit ontwerp van zijn voorganger
van Maarseveen niet ter verdere behandeling aan de Kamer zou hebben voorgelegd.
Wij zien zeer wel het verschil tussen deze
categorie van mensen en de oorlogsslachtoffers, omdat het hier gaat om mensen, wie
onrecht is gedaan door de Nederlandse
Staat. Intussen ziet de Regering geen kans
deze gehele categorie te helpen' en helpt nu
slechts een deel, waarmede men de ontevredenheid bij hen die niet geholpen wordennog maar aanwakkert. En anderzijds stoot
men de mensen, die moreel in de eerste
plaats geholpen hadden moeten worden,
voor het hoofd.
Wij hebben voor het schrijven van dit artikel alle op deze materie betrekking hebbende Kamerstukken doorgenomen en willen
daarover nog enkele opmerkingen maken.
Allereerst deze: de dagbladverslagen over
de Kamerzitting zijn te beknopt dan dat men
daaruit conclusies mag trekken. Wij spraken mensen, die zich verwonderden dat bepaalde Kamerleden niet meer voor de verzetsslachtoffers op de bres stonden. Maar
het weergegevene in de pers was zeer summier. Wanneer een Kamerlid reeds gelijksoortige opmerkingen maakte werden deze
van een volgende spreker niet opnieuw vermeld. Dat geeft een scheef beeld. Vrijwel
niemand der Kamerleden was voldaan over
dit ontwerp. De voorstemmers hebben dit
gedaan, omdat zij meenden dat elke poging
' tot herstel van de rechtsstaat gesteund
dient te worden. Dat de meerderheid der
Kamer niet voor de motie-Burger stemde
vond zijn oorzaak in het feit, dat de Regering geen toezegging kon of wilde doen, dat
zij met een wettelijke regeling voor Joodse
Nederlanders, verzetslieden, slachtoffers
(vervolg pag. 6)
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Is het „toevatlig" dat in dezelfde „De Zwerver" nc.
30, 21 Octobec 49 tenminste 2 artikelen voorkomen
met nagenoeg dezelfde strekking?
„Kleinheid van Geest" en „Vissers in troebel water"
zijn bedoeld.
Wat het laatste betreft een kleine opmerking, die me
toch uit de pen moet. Roddelen is natuurlijk foutief
en kan- zeer gevaarlijk zijn. Maar 't geval Schallenberg, Mucke. Drs. Bos, Burgemeester Visser e.a. kan
niet afgedaan worden of genoemd, met de vermaning
van Ad alleen.
Aan 't geval Mucke heb ik in '46 en '47 moeten
werken. Hadden toen geen, inmiddels gepromoveerde
politiemensen (hoeveel promoties zijn er gemaakt, om
bepaalde arbeid te kunnen stoppen of af te leiden)
geen vinger in de pap kunnen steken, dan was deze
affaire in. '47 reeds uitgespeeld, 't Scheelde maar een
haar meer. Was de leiding aan éen van onze departementen toen goed geweest, dan zou de desbetreffende behandeling heel wat eenvoudiger en sneller zijn
verlopen. Ik kan slechts bewondering hebben om de
taaie volharding van enkelen die nog aan het onderzoek deelnemen, temeer daar hogere en hoogste functionarissen trachtten te torpederen.
Weet U, dat illegale jongens, echte hoor, onze Koningin een brief schreven voordat f ij Den Haag
officieel bezocht en adviseerden eerst een onderzoek
in te stellen naar het gedrag van de burgemeester,
voor zij hem een hand gaf? Dat was nog voordat
Drs. Bos in Brabant een aanrijding had, waarvan'
geen proces-verbaal mocht worden opgemaakt, en
voordat de burgemeester werd gearresteerd.
Naar aanleiding van deze twee opmerkingen, een
vraag (in verband met veel meer, dat de Zwerver
mogelijk nog beter weet dan ik), zou het geen tijd
zijn om ons (z.g.) democratisch staatsbestel te helpen
zuiveren?
Denk eens aan wat gebeurde bij de behandeling van
de wet op de P.B.O.
Wat is allemaal mogelijk inzake Indië? Enz. Enz.
Het vertrouwen in ons Staatsbestel wordt echt niet
het meest geschokt en ondermijnd door geroddel, doch
door doen en 'laten van onze hoogste en hoge autoriteiten. Veelal krachtens hun foutief principieel uitgangspunt en of omdat zij
?
Ik zwijg liever.
Ad's artikel is wel correct, doch slechts naar één
zijde en daarom niet goed. Het helpt de motieven niet
wegnemen waaraan geroddel zich kan vastklampen
helaas. En die motieven zijn ook eerder zo gevaarlijk
gebleken.
Wil „De Zwerver" nog een poosje meewerken aan
sanering in de aangegeven richting?
Met hartelijke groet.
w.g. P. W. POSTEMA.
COMMENTAAR:
De schrijver heeft gelijk dat het geval-Schallenberg etc, niet af te doen is met de opmerkingen,
die Ik daarover in „De Zwerver" maakte. Dat
was ook beslist de bedoeling niet. Maar het ontbreken van deze waarschuwing in de pers maakte het noodzakelijk, dat wij deze brachten. Want
bedenkelijk blijft het. wanneer de pers in een
dergelijk geval de meest fantastische dingen
spuit, zonder dat deze voldoende gefundeerd zijn.
De inzender schrijft zelf over mensen, die
ondanks allerlei tegenwerking, doorzetten. Gelooft hij niet, dat deze mensen de juiste weg
bewandelen? Daarvan zullen wij onze mensen
moeten doordringen. Verzaak nooit je plicht,
ook niet als er alle mogelijke tegenwerking is.
Zoek naar de mensen, die het eerlijk met ons
land en volk menen, die zonder aanzien des persoons willen handelen. En laat men vooral niet
te gauw gaan aannemen, dat dezulken er niet
zijn.
Nu kan men wel grote woorden gebruiken: als
zuivering van ons democratisch Staatsbestel.
Maar hoe wil men dat uitvoeren? Toch zeker
alleen langs democratische weg. Welnu, een ieder,
die op de hoogte is van ondemocratische handelingen heeft de plicht daarvan de leden onzer
volksvertegenwoordiging op de hoogte te brengen. Of is mèn al zover, dat men ook in hen geen
vertrouwen meer stelt ? Dan is de waarschuwing,
die wij brachten nog noodzakelijker dan wij al
meenden. Wij hebben dat vertrouwen nog wel.
In de komende nummers zullen wij echter artikelen over de beslissing van de Bijzondere Strafkamer van de Arrondissementsrechtbank te Den
Bosch, inzake het proces Pegels-Viëtor-Leemhuis
opnemen. Daaruit zal onze lezers blijken, dat deze
beslissing waarlijk niet genomen werd om de ma-

ONTGROENING EN STICHTING
1940-1945
De novitiaafscommissie zat achter en zij
stonden voor de met een groen laken bedekte tafel in de S.S.R. sociëteit te Utrecht.
En ze knikten en bogen en zeiden allemaal;
„Ja meneer", toen de praeses hen opdracht
gaf één dag werk van welke aard ook te
zoeken om daarmee geld te verdienen voor
de Stichting 1940—1945.
Maar hoe? En ze krabden zich achter het
oor.
Figuurlijk dan, want, iets dergelijks in letterlijke zin uitvoeren, zou een al te grote
verontwaardiging wekken achter de groene
tafel.
Vier meisjes- en vijf jongens-novieten hebben die Dinsdag gewerkt, de één harder
zwoegend voor één, dan de ander voor zes
gulden, zo gaat het nu eenmaal in de wereld
en dat bleek die avond ook weer, toen ze
één voor één voor diezelfde groene tafel
moesten komen om hun werkverhaal te vertellen en het verdiende geld af te staan.
De meisjes hadden blijkbaar begrepen hoe
nodig het is voor meisjesstudenten, zich ook
in het huishoudelijke werk te bekwamen. En
ze hebben deze gelegenheid met beide handen
aangegrepen.
Eenvoudig ergens aanbellen, en vragen of
jeyeen dag in de huishouding kunt helpen.
Maar de jongens wisten ook wel hoe ze het
aan moesten pakken. De één plukte appels
bij een boer, de ander verdiende zijn geld met
het meniën van tonnen en T-balken. Weer
een ander achtte het gepaster, om, als intellectueel, ook zijn arbeid in die richting te
zoeken en hij vond een werkgever die hem
bepaalde gegevens liet verzamelen in bibliotheken.
In de handel ga je failliet, of je verdient een
hoop geld, dacht nummer vier. en hij stelde
zich beschikbaar om die dag als sandwichman reclame te maken voor een bakker. Maar
na een uur reclame maken leek de kans om
failliet te gaan erg groot, hij werd namelijk
door de politie opgebracht wegens ongeoorloofd sandwichschap. Zijn ontslag volgde
echter spoedig en de bakker, wetende dat
de opbrengst voor '40—'45 was, gaf hem
toch nog een flinke beloning. Ja. de ambachten liepen sterk uiteen, maar de opbrengsten
kwamen op één en dezelfde tafel, die met
dat groene laken en die twee koperen kandelaars.
nipulaties van bepaalde heren te dekken. En zulks
werd toch maar In verschillende bladen beweerd.
Zo kunnen we met onze achterdocht, ons tot
ongezonde proporties uitgegroeid wantrouwen,
het grootste kwaad stichten. Zo komen bepaalde
groepen van onze bevolking, die beiden het goede
zoeken, tegenover elkaar te staan. Zulks moet
tot elke prijs voorkomen worden.
Is er gerechtvaardigde critiek, waarvoor de bewijzen voorhanden zijn, dat men niet zwyge.
Maar het projecteren van bepaalde stellingen
zonder vaststaand bewijs kan tot niets anders
leiden dan tot de chaos.

Tot niet-permanent lid van de Veiligheidsraad is Joego-Slavië gekozen. Zoals bekend,
bestaat de raad uit*ênkele permanente leden
(de vijf Groten, waaronder China, en dat
wordt in de naaste toekomst een interessant
geval) en zes niet-permanente leden, ieder
voor drie jaar gekozen en wel zodanig, dat
uit alle streken van de wereld een land in
de raad zit.
Uit de Oost-Europese sector is nu JoegoSlavië gekozen ter vervanging van de
Oekraïne. Men begrijpt, dat Rusland sterke
tegenstand bood.
Het stelde tezamen met de andere staten van
het Communistisch blok Tsjecho-Slowakije
voor. Amerika en vele niet-communistische
landen hebben echter een andere beslissing
geforceerd
Nu kan men menen, dat dit een succes is
tegenover de Communisten, maar de vraag
is of dit de juiste handelwijze was. Het is
immers een goed gebruik in de Algemene
Vcrgaaciing van de UNO, dat de Staten
van zo'n geografisch blok een staat uit hun
midden naar yoren brengen en dat de anderen zich over het algemeen daarnaar voegen.
Dat is in dit geval niet gebeurd. Nu zou
men kunnen zeggen, de Russen en hun satellieten saboteren de UNO zodanig, brengen
de vrede zo voortdurend in gevaar en zijn
zulke experts in kwade praktijken, dat men
de anderen dit grapje niet euvel mag duiden.
Men moet echter goed begrijpen, dat er
slechts 2 mogelijkheden zijn; Men sluit de
Communistische Staten buiten de UNO,
of men aanvaardt deze^ Staten als volwaardige leden. Daar ergens tussenin bestaan
geen juiste standpunten. Welke bezwaren
men ook tegen de Communistische Staten
mag hebben, indien men ze als leden aanvaardt dan in volle rechten, dan hun voorstel, Tsjecho-Slowakije, aanvaard.
Wij hebben van de week een radio-commentator gehoord, die met allemaal listige
theorietjes probeerde aan te tonen, dat alles
naar behoren geschied was en dat de Russische bezwaren ongegrond waren. Met dat
soort politieke handigheidjes zitten we intussen in het schuitje, dat de Communisten
zelf reeds zolang bevaren.
Erkent men de Communistische Staten als
leden, dan had Tsjecho-Slowakije gekozen
behoren te worden. Wilde men TsjechoSlowakije tot geen prijs, dan niet binnen de
UNO met twee maten gaan meten, maar.
de consequenties trekken en het lidmaat-^
schap van een aantal staten opheffen.
En wil men toch de gevolgde tussenoplossing, laat men zich dan niet verdedigen met
geveinsde onschuld, maar laat men zich realiseren en zeggen, dat men binnen het rechtsinstituut de machtsstrijd zonder recht zelf
ook geïntroduceerd heeft, dat men zich op
het niveau van de Communisten geplaatst
heeft.
Deze dingen luisteren zeer nauw, principieel en practisch. De practische betekenis
is immers, dat men zijn recht van verwijten
tegen de Communistische Staten verliest en
dat men tot in lengte van dagen de Russen
een propagandamiddel geeft, waarmee ze
voor ditmaal aan de zijde van de waarheid
staan. Doch niet daarom, maar omdat men
zich niet mag verlagen tot een machtsstrijd,
had men deze truc behoren achterwege te
laten.
Wij voor ons zijn van mening, dat het hoog
tijd wordt de Communistische staten, op
grond van hun praktijken in strijd met het
UNO-statuut, buiten te sluiten.
H. v. R.
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VOLLEDIGE RAMP
rr r zijn het laatste jaar tekenen geweest, die er
C op wezen, dat het centrum van de wereldpolitiek van Europa naar het verre oosten was
verlegd. In Europa had men, ondanks de spanning rond Berlijn en Duitsland in het algemeen,
een zekere consolidatie der posities aan be'ide
zijden bereikt. De koude bewegingsoorlog was
getransformeerd tot een statische stellingenoorlog, tot een waakzame verdediging van versterktelinies een beeld, dat ook de eerste wereldoorlog te zien gaf, maar dan in al zijn bittere
realiteit. Misschien dat het gedrag van Tito wederom beweging brengt in de betrokken Europese
stellingen.
In China echter zegeviert het communisme door
de kracht der wapenen. Het lot van een land; dat
een vijfde deel van de bevolking der wereld omvat, staat op het spel in een felle burgeroorlog,
waarbij zowel Rusland als Amerika betrokken
zijn. Engeland is er slechts tot op zekere hoogte
mede gemoeid, daar het zich heeft teruggetrokken uit de Chinese sfeer, toen dit land gedurende
de oorlog in de Pacific tot Amerikaans strategisch gebied werd verklaard. ïoch heeft Engeland
de terugslag van deze burgeroorlog reeds gevoeld in de communistische opstand in Malaya,
waarin de rebellen meer niet-communistische Chinezen vermoorden dan Rirropeanen.
De situatie, zoals die'in China bestaat sinds'de
val van Mukden, kan niet beschouwd worden
als een zuivere, interne Chinese aangelegenheid,
noch als een machtsproef tussen Amerika en Rusland. Haar draagwijdte reikt verder dan China,
zelfs verder dan Oost-Azië. Er zou alle reden bestaan om de oplossing van het bloedige geschil
voor de Verenigde Naties te brengen. Indien er althans enige reden bestond om te geloven, dat de
Verenigde Naties ook iets zouden kunnen doen.
Maar óf binnen het raamwerk der Verenigde Naties of daarbuiten, het Westen behoort de Chinese crisis met grote ernst onder ogen te zien. Zijn
belang hierbij spruit niet voort uit het recht, om
toezicht uit te oefenen op China's binnenlandse
politieke of economische ontwikkeling of uit het
recht te beslissen wat China's nationale politiek
zal zijn. Dit recht bestaat niet. Noch heeft het
Westen belang bij de Chinese crisis uit bezorgdheid over het lot van zovele buitenlandse eigendommen in dit land. Dit zijn hoogstens wettige
belangen, die men met diplomatieke middelen
moet verdedigen, doch die nimmer enige grond
kunnen opleveren voor Interventie, in China's huiselijke problemen. De reden tot alarmering van
het Westen ligt in de fanatieke haat der Chinese
communisten ten opzichte van Amerika en de
Westerse wereld en in de waarschijnlijkheid, dat
een rood China, evenals Polen in Tsjecho-Slowakije, met Rusland onverbrekelijk in een anti
Westers blok gesmeed wordt en op deze wijze
een diepgaande, belangrijke doch noodlottige
verschuiving brengt op de balans der wereld
machten en de poort opent voor nieuwe avontu
ren van het militante communisme.

Onze medewerker Joop Konings,
die reeds eerder in ons blad op
zeer deskundige wijze enkele bijdragen heeft geschreven betreffende de grote internationale vraagstukken, geeft ons thans in een
drietal vervolgartikelen een oriënterend overzicht van het grootste
drama der jongste wereldgeschiedenis: China: Ècn volledige ramp.

winnen Is dit de verschrikkelijkste gebeurtenis
van de moderne tijd, op-het uitbreken van de
tweede wereldoorlog na. Indien dit onmetelijk
Oosterse kernland met zijn 450.000.000 inwoners
volledig gaat behoren tot de invloeds- en de
machtssfeer van het communisme, moet dit een
wijziging in de krachtaverhoudlngen teweeg
brengen, waarvan de gevolgen niet tot China,
zelfs niet tot Azië beperkt zullen blijven.
Helaas, de ramp heeft zich zogezegd voltrokken.
hi et grote raadsel nu in dit voor de wereld
1 van het westen zo gevaarlijke en dreigende
rode spe' is de houding van Amerika, het werelddeel, dat in de tweede wereldoorlog de Stille
Oceaan en alles wat daarin en daaromheen lag,
tot zijn machtssfeer trok en dat de aparte bedoeling heeft, dit gebied ook als zodanig te behouden, getuigen de ontelbare, vooral militaire
steunpunten en bolwerken, welke Amerika daar
bezit.
Hoe is het mogelijk, dat Amerika zulk een groot
gebied van haar invloedssfeer feitelijk zonder slag
of stoot heeft prijs gegeven aan haar grote tegenvoeter Rusland, die prompt van deze laksheid wist
te profiteren? Waarom kon men In Amerika niet
tot een vaste, consequente en weldoordachte politiek Inzake China komen?
Waarom was men zo weifelend? Liet men zich
leiden door edele bedoelingen, echte idealen, valse
sentimenten of nuchtere zakelijkheid? Wij weten
het niet. Wat wij wel weten is, dat men nu in
Amerika wakker geworden is, liever gezegd wakker geschrokken. Nu geeft men openhartig en
ronduit toe, dat de interventie in China, ongeacht
of ze teveel of te weinig was, domweg een fatale

door
Joop Koning
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en volslagen mislukking is geworden. Nu beseft
men de geweldige fout die werd begaan, toen het
State-Department te Washington Tsjang's regering onder zware druk zette om haar tot een
„verzoening" met de Chinese communisten te bewegen, die immers volgens Marshall's adviseurs
slechts „agrarische" hervormingen wensten. Nu
zien zelfs degenen, die steeds achter Marshali's
foutieve Azië-politiek stonden, dat het een dwaasheid was, een verbod in te stellen om wapens aan
het nationalistische China te leveren. Dit verbod
bleef bijna een tweetal jaren van kracht, om dan
ineens te worden ingetrokken.
Toen was het misschien al te laat. Onder glasharde generaals als Lin Po-Chen, die met zijn
ene, halfblinde oog meer ziet dan een ander met
beide, begonnen de roden vanuit Mandsjoerije hun
opmars. Peking, Nanking en Sjanghai vielen. De
geweldige Jangtse-Kiang kon zelfs de rode golf
slechts onbetekenend vertragen. En hoewel men
in Amerika begreep, dat deze communistische
successen de kiem konden zijn van een wereldbrand, druppelden Amerikaanse wapens China
binnen, inplaats dat zij er binnen stroomden. En
over het zenden van Amerikaanse troepen is niet
eens een woord gesproken.
Kort geleden kon men in Amerika andere
klanken beluisteren en wel van zeer vooraanstaande en gezaghebbende personen. Het meest
resoluut en practisch was William C. Bullit, voorheen Amerikaans ambassadeur te Moskou, die
met een bijzondere missie naar Nanking was gestuurd. Hij heeft onomwonden rapport uitgebracht
en vraagt voor China om te beginnen 800 mlllioen
dollar- en onbeperkte militaire hulp. Kernachtig
doch ongetwijfeld zeer terecht merkte Bullit op,
dat het Chinese leger zeer bruikbare soldaten
heeft,, doch vele onbruikbare aanvoerders. „Stel
het daarom onder leiding van een Amerikaans
opperbevelhebber en een Amerikaanse generale
staf", aldus Bullit.
En Paul Hoffman, de bekende figuur bij de tenuitvoerlegging van het plan-Marshall drukte zich
zo uit: „Bij het optreden van de communisten
vergeleken was alles, wat Hitler deed, kinderwerk.
Hier wordt een volk onder de voet gelopen. De
wereld is, zonder het te beseffen, getuige van een
verschrikkelijk drama, waarvan de gevolgen niet
te overzien zijn."
Wij vinden dat deze uitspraken veel en veel eerder gedaan hadden moeten worden en dat men
het dan bij uispraken alleen niet had moeten
laten.

MAO TSE TUNG
^p rommvv*'*'*1*" leider temidden van een (froep ziiner officieren.

Het in China zegevierend communisme blijft
niet ingeperkt binnen China's grenzen. De
golf zal verder spoelen over andere Oost-Aziatische landen, die allen een belangrijke Chinese
bevolkingskern herbergen. Het is tekenend, dat
de Chinese communisten het voorbeeld van de
Kwo-tain-tang gevolgd hebben door speciale
maatregelen te nemen om de zgn. „overzeese
communisten" te organiseren.
Een gezaghebbend internationaal waarnemer
heeft enkele maanden geleden eens gezegd:
„Het is voor ieder aandachtig toeschouwer duidelijk, dat zich in China een ramp voltrekt en
misschien moeten wij op dit ogenblik reeds zeggen, dat deze ramp zich heeft voltrokken. Indien het communisme In geheel China zal over-

L U G U B E R
De bokser Marcel Cerdan is met een vliegtuig
in de Azoren verongelukt.
Men heeft hem in Madison Square Gardens,
het wereldcentrum van de bokssport, op plechtige wijze de laatste eer bewezen. De duizenden bokslief hebbers stonden . op en Johnnie
Addie telde onder doodse stilte Marcel Cerdan
voor de laatste maal uit.
En dan zeggen ze nog, dat de sportlui geen
eigen eredienst hebben.
Nu Marcel was de man er ook naar: „L'Aube"
schreef, dat Cerdan een van de mannen was,.
die in hun ruime hart slechts dan gelukkig zijn
wanneer zij anderen vreugde hebben kunnen
bereiden.
Maar nu is hi] dan uitgeteld, voor 't laatst.
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Mao Tse Tung — afkomstig uit een boerengeslacht — is 56 jaar oud.
Hij was in 1921 in Sjanghai één der oprichters van de communistische
partij. Van 1924 tot 1927 was hij, gedurende de samenwerking tussen
de Nationalisten en de Communisten, lid van dé Nationale Volkspartij (Kwo Min Tang). Na de breuk in 1927, formeerde Mao een
Chinees boeren- en arbeidersleger en in 1931 werd hij voorzitter van
de zgn. Sowjet-Republiek-China. Tijdens de Chinees-]apanse oorlog
kwam tussen de Kwo-Min-Tang en de Sowjet-Republiek-China een
soort van monsterverbond tot stand, waardoor gezamenlijk tegen de
Jappen werd opgetrokken. Mao bleef echter strategisch goed op zijn
qui-vive; na beëindiging van de oorlog profiteerde hij van de Japanse
wapenen, die de Russen hem in handen speelden.

WAT ER AAN VOORAF GING:
Arle, een jongen van de Veluwe, was in '43
genoodzaakt om onder te duiken en wilde
toen proberen, in de Biesbosch te komen. In
Dordrecht vertrouwden controlerende Duitsers zijn (vals) persoonsbewijs niet, zodat
hij werd meegenomen. Hij zag kans, er vandoor te gaan en vluchtte een lompenpakhuis
binnen Eerst ging het naar Sliedrecht, vandaar naar Werkendam en door bemiddeling
van de LO aldaar kwam hij in de Biesbosch
terecht. Daar geeft hij er zich rekenschap
van, dat er in hem iets aan het veranderen
is. Hij meent, dat hij onverschilliger is geworden en dat hij daardoor minder angst
kent dan voorheen.
P\ e bevrijding zat in de lucht, zo werd in
■L-' en rond de Biesbosch algemeen gedacht.
Weliswaar had de dolle Dinsdag nog geen
volkomen ineenstorting van Duitsland gebracht, maar het was toch wel zeker, dat
het regime wankelde.
Aan het terugwinnen van de felbegeerde
vrijheid wilde men met de daad meewerken.
Die daad kon strijd betekenen, goed, maar
daar deinsde men niet voor terug. Maar om
te strijden had men wapens nodig. De vraag
was maar, hoe men die binnen een ' kort
tijdsbestek in voldoende mate in handen kon
krijgen.
Er werden verschillende plannen geopperd
en tenslotte kwam men op een idee, dat
wel driest en gevaarlijk was, doch dat, als
het gelukte, op een betrekkelijk eenvoudige
manier de zo begeerde wapens zou verschaffen.
Dit plan was als volgt: Men zou Duitsers
gevangen gaan nemen in de Biesbosch. De
op deze wijze verkregen wapens zouden dan
gebruikt kunnen worden in de strijd om
het terugwinnen van de vrijheid, die —
naar het algemeen oordeel — scheen te weifelen op de drempel van ons land.
Een en ander was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er schuilde een groot
risico in en bovendien kwam er heel wat
voor kijken om zo'n onderneming te organiseren. Want indien men al de kans kreeg
om Duitsers gevangen te nemen en te ontwapenen, waar moest men dan met die
krijgsgevangenen heen?
De gedachte, dat de oorlog spoedig ten einde
zou zijn en dat men dus toch nooit lang met
die Duitsers in de maag zou zitten, deed
alle moeilijkheden overbruggen.
De Duitsers zou men onderbrengen in een
schip, dat zorgvuldig bewaakt diende te
worden. Een soort gevangenis-schip dus.
Maar daarmee was men er nog niet. Want
als men gevangenen heeft, moet men ze
verzorgen. Er moest eten zijn voor die mensen en een behoorlijke slaapgelegenheid.
Hoe meer men er over ging nadenken, hoe
moeilijker het werd. Stel je voor, dat er
een Duitser ernstig ziek zou worden
Wat moest men dan beginnen? Maar waarom de zaak zo ingewikkeld gemaakt? De
bevrijding kon nooit lang meer duren, dus
men behoefde ook niet te veel wolven en
beren op de weg te zien.
Hét plan kreeg snel vaste vorm en zo werd
in de Biesbosch al spoedig op een zeer
' Fnaezonden mededelirtoï
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huidgenezend en huidverbeterend
middel is Purol.
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Historisch is dit verhaal van het
gedurfde verzet in de Biesbosch
geheel verantwoord. Het was de
schrijver echter vooral te doen om
de psychologische uitwerking van
dit verzet bij iemand, die er nauw
bij betrokken was. Daarom zijn de
namen gewijzigd en is het accent
niet gelegd op een reeks van daden.
->^ maar op het hart van een mens.

-.

bijzondere wijze verzet gepleegd.
Uit België kwamen vaak Duitsers in Drimmelen aan. Die wilden dan worden overgezet over de Bergsche Maas. Er was in
Drimmelen namelijk een veerdienst naar de
overkant, waar een grote, lange dam was,
een roemloos restant van een inpolderingsplan uit vroeger tijd.
Waren de Duitsers,eenmaal over het water
gezet, dan bevonden zij zich dus in de Biesbosch, in het labyrinth van water, land en
riet. Zij kwamen dan vanzelf bij een brugje
over de Schotbalkensluis.
In de buurt van deze brug werd een kleine
woonark tussen het riet verscholen en de
bewoners van die ark, verzetsmensen natuurlijk, hadden op zich genomen om de
Duitsers, die langs kwamen te molesteren
en krijgsgevangen te maken.
Toen deze actie was voorbereid en begonnen kon worden om het plan te verwezen-

vaak spande het er bijzonder. Gelukkig
kwamen de verzetsmensen steeds zegevierend uit de strijd. Een gelukkige omstandigheid was, dat de veerman van Drimmelen,
die als het ware voor de aanvoer zorgde,
een uitstekend Vaderlander was. Hij werd
in vertrouwen genomen en betrokken in de
actie.
De veerman zorgde er steeds voor, dat nooit
meer dan vier of vijf Duitsers tegelijk overstaken naar de Biesbosch. Hij gebruikte voor
de veerdienst een kleine roeiboot en daardoor kwamen de verzetsmensen in de Biesbosch nooit tegen een te grote overmacht te
staan.

De gevangenen werden ontwapend, door de

Biesbosch yevoerd naar het gevangenenschijj

en vanzelfsprekend zorgvuldig bewaakt.
Toen het aantal Duitsers evenwel toenam —
er waren perioden, dat er geen dag voorbij
ging of er werden krijgsgevangenen binnengebracht — had men meer bewakers nodig.
Een illegale groep uit Drimmelen werd op de
hoogte gebracht van wat er in de Biesbosch
gaande was. Ook Arie kreeg er de lucht van
en hij was onmiddellijk bereid om als bewaker dienst te doen. De bevrijding werd nog
elk ogenblik verwacht — nog één kleine
doorstoot van de geallieerden en Duitsland
stort voorgoed ineen, werd gezegd — en
Arie kon niet blijven stilzitten.
Er waren grote gevaren verbonden aan dit
drieste verzet, maar Arie zag die niet in.
Trouwens, het was tot n.u toe goed gegaan;
wel moest men dikwijls met wapengeweld de
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Zij kwamen dan
vanzelf bij een brugje...
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lijken, had men spoedig succes. Vier Duitsers liepen in de val. Bij het ondervragen
bleek, dat ze meer dan genoeg hadden van
Hitlers Krieg. Ze gaven hun wapens af en
waren tevreden', toen ze de belofte kregen,
dat tot het eind van de oorlog voor hun
eten zou worden gezorgd.
Op deze manier kreeg men wapens; die had
men overigens dringend nodig, want men
was de actie feitelijk met lege handen begonnen en het ging niet altijd van een leien
dakje. Lang niet alle Duitsers gaven zich
terstond gewonnen. Soms werden bij het
brugje complete vuurgevechten geleverd en

Duitsers tot rede brengen, maar slachtoffers
waren er niet gevallen.
Op een dag ging het mis. Drie bewakers
vielen twee SS-ers aan, er ontstond een
schietpartij en een van de verzetsmensen verloor het leven. Daar bleef het niet bij. De
SS ging de polders in de Biesbosch afstropen. Het werd een terreurtocht.
Het was duidelijk, dat het schip met gevangenen — door Arie steevast het schip
met creaturen genoemd — ontdekt zou worden. Men besloot, om het naar een veiliger
plaats te varen, waar men meer kans zou

hebben, dat de SS het niet zou vinden,
's Nachts begon de vaartocht met het gevangenenschip, maar in deze doolhof van
water en modder en riet was dit niet eenvoudig, zelfs niet voor mensen, die het vaarwater kennem
Na veel geploeter, toen men dacht, in goed
vaarwater te zitten, voer het schip omhoog.
Het zat muurvast. Alles werd geprobeerd
om het weer vlot te krijgen, doch dit gelukte niet. Met zorg zag men de dag tegemoet. Het schip zat vast boven de Petrusplaat, in het Gat van Lijnoorden, zichtbaar
voor speurende SS-ers. Slechts de vloed zou
te hulp kunnen komen om het schip met
creaturen vlot te krijgen. De vloed, ja
maar dit betekende, dat men dan tot de
middag zou moeten wachten. Hoe men het
ook probeerde, er was geen beweging in
de schuit te krijgen.
In spanning wachtte men het daglicht af en
de dingen, die dan komen zouden. Arie was
zenuwachtig; er was nu gevaar en hij voelde, dat hij toch nog wel degelijk angst kende. Een ogenblik deed het hem goed, dit
te constateren. Hij dacht: — Ik ben dus
nog niet helemaal onverschillig geworden...
De ochtend kroop traag voorbij en Arie
bemerkte dat al ^ijn makkers onrustig waren. Met spannina werd de vloed tegemoet
gezien en toen die kwam, had men succes.
Men wist het gevangenenschip vlot te
krijgen en toen voer men met het schip vol
gevangen
Duitsers
op klaarlichte dag
door de watergangen van de Biesbosch,
waar fanatieke SS-ers liepen te speuren.
Het schip werd gemeerd bij het Ganzennest,
ten westen van het Pauluszand.
Toen die dag eindelijk de beschermende
duisternis viel, voelde Arie dat hij. zijn
zenuwen nauwelijks kon bedwingen. Hij
stond op hoogspanning. De vraag kwam
in hem op, of hij en zijn kameraden eigenlijk
niet speelden met het gevaar. Was het wel
verantwoord, dit drieste avontuur?
Hij probeerde deze gedachte van zich af te
zetten. — Laat ik niet zo kinderachtig zijn,
mijn kameraden zullen er om lachen als ze
't weten
Maar eensklaps werd hij warm van binnen,
't Was toch eigenlijk wel een lot uit de,
loterij geweest, dat de moffen de schuit ■
niet hadden opgemerkt!
Een lot uit de loterij? Neen, ze waren bewaard gebleven, dat was het!
Arie ging een sigaretje rollen, want hij wilde
over deze dingen niet verder nadenken.
„Alles komt altijd goed op zijn pootjes terecht", zei Ries, die meer dan de anderen
uiting gaf aan hetgeen er in hem leefde.
„Als je alles maar met een beetje overleg
doet, rooien we 't hier wel."
„Ja", zei Arie, „misschien wel
" Zijn
stem klonk een beetje onzeker. „Maar ik
heb vandaag in m'n rikketik gezeten. Je
moest maar eens het haasje zijn, zie je. Ze
zouden je natuurlijk de kogel geven. Die
SS-ers nemen hier in de Biesbosch vast
geen risico."
Ries dacht na en Arie zag, dat zijn wenkbrauwen zich samentrokken.
— Nu gaat Ries ook wat zeggen, dacht
hij. — Vreemd eigenlijk, dat we bijna nooit
iets zeggen over hoe wij van binnen bestaan. We kletsen de hele dag over alles
en nog wat, we slapen in 't zelfde stro en
we zitten letterlijk in hetzelfde schuitje,
maar we zeggen elkaar niet, wat er precies
in ons omgaat en hoe wij over alles denken
Ries draaide ook een sigaret. Arie hoopte,
dat Ries nu iets bijzonders zou zeggen, iets
over zijn angst bijvoorbeeld.
„Die lange mof in de schuit krijgt ook weer
griep", zei Ries. „Ik geloof, dat die vent
koorts heeft. Dat kan me een boeltje worden, als ze allemaal op apegapen komen te
(vervolg pag. 8)
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JLX et het wijzen op
gevaren zi;n we
echter niet klaar.
Al zijn we niet bekwaam om alle moeilijkheden op te lossen,
dan wil dit nog niet
zeggen dat we op
sociaal gebied geen
taak hebben, dat we
niet moeten zoeken naar de goede oplossing.
Maar het zegt wel iets omtrent de wijze
waarop en de richting waarin we de oplossing hebben te zoeken.
Dit is het beste met een beeld duidelijk te
maken.
Als U een radiotoestel hebt en dat eens van
binnen bekijkt, beseft U dat men vakman
moet zijn om daaruit wijs te worden.
Is Uw toestel defect dan zoudt U zelf daaraan kunnen gaan prutsen, maar veel verstandiger is dat U een goede vakman erbij
haalt. Zelf kunt U constateren dat de zaak
niet in orde is, niet goed functioneert. De
rest laat U aan een deskundige over.
Nu is het onze taak het beste te zoeken
voor de gezinnen, het contact met hen te
bewaren, maar bij ernstige moeilijkheden, bij
gevaar voor ontsporing, bij niet goed functioneren, zullen we de hulp inroepen van de
vakman, van de specialist.
Dit geeft nog een ander voordeel.
De gezinnen die wij verzorgen zijn niet gelijk
gericht, komen uit allerlei levenskringen en
richtingen.
Vaak hebben psychische en paedagogische
vraagstukken een levensbeschouwelijke achtergrond. Een oplossing moet gezocht worden die in overeenstemming is met de levensbeschouwing van het gezin. Dit is mogelijk
door het gezin in contact te brengen met
deskundigen die leven vanuit hetzelfde beginsel.
Toch veronderstelt het vorenstaande bij onze
medewerkers en sociale werkers (sters) een
zekere kennis van maatschappelijke vraagstukken, van inzicht in gezinsmoeilijkheden,
van onderscheiding van psychische en
paedagogische conflicten.
Zonder de pretentie van volledigheid te
voeren of zelfs ook maar een programma
van eisen te stellen, geven we daarover
gaarne nog enkele opmerkingen.
Het contact met de gezinnen wordt in de
meeste gevallen en in eerste instantie gelegd
en onderhouden door de plaatselijke medewerkers die meestal het gezin ook vroeger
hebben gekend. -Daarnaast is contact met
de functionarissen, districtsdirecteiy
of
sociale werkster gewenst en noodzakelijk.
Voor het kiezen van de medewerkers-bezoekers zijn de plaatselijke besturen verantwoordelijk en de bezoeker dient regelmatig het
bestuur op de hoogte te houden van bijzonderheden in dat gezin.
Zijn er moeilijkheden dan kunnen deze in
kleine kring besproken worden en een oplossing gezocht.
Aan welke eisen moet de bezoeker voldoen?
Het moét een wijze man of vrouw zijn met
enige levenservaring, die een gezonde kijk
heeft op het leven, die daarbij beschikt over
een scherpe opmerkingsgave. Dit houdt reeds
in dat over het algemeen niet te jonge mensen als bezoeker worden aangewezen.
Ook lijkt het ons van belang dat de bezoeker
niet te ver afstaat van het milieu waartoe het
gezin behoort.
m
Het aantal bezoeken wordt bepaald door de
toestand van het gezin en is niet in een voorschrift uit te drukken.
Aan het inzicht en de wijsheid van de bezoeker moet wel veel worden overgelaten.
Zijn taak is eigenlijk de verbindingsman te
zijn tussen het gezin en de Stichting 1940—
1945. Komt hij te weinig dan is het verband

te los. Komt hij te veel
dan ■ kan dit voor de
bezochte een druk zijn.
Bijzondere kennis van
het
maatschappelijk
werk kan van hen niet
worden geëist. Zijn
zulken in een bepaalde plaats aanwezig,
dan kan van hun hulp
een dankbaar gebruik worden gemaakt.
We kunnen de eisen eigenlijk samenvatten
en zeggen: „Zet aan dit werk mensen met
levenswijsheid, dit zal de gezinnen ten goede
komen en het contact zal velen ten zegen
zijn."
Voor het sociale werk zal het nodig zijn
dat de Stichting '40—'45 beschikt over
enige mensen onder de functionarissen die
iets meer van maatschappelijk werk afweten.
Ook voor hen geldt in de eerste plaats dat
zij beschikken over levenswijsheid, dat ze
een zeker overwicht hebben en dat zij moeilijkheden kunnen onderscheiden.
Tot hen kunnen de plaatselijke medewerkers
zich wenden wanneer zich ernstige problemen voordoen in de gezinnen.
Gezien wat we reeds schreven, mag echter
ook van hen niet worden verwacht dat zij
alles kunnen oplossen en in alles deskundig
zijn, doch zij dienen wel ingevoerd te zijn
op het maatschappelijk terrein en kennis te
hebben van de mogelijkheden die er zijn om
tot een oplossing te geraken.
'40—'45 zal een goed contact moeten onderhouden met deskundigen op allerlei gebied.
Gezien de goodwill die in het algemeen zij
en de gezinnen hebben, mag verwacht worden dat op specialisten niet tevergeefs een
beroep zal worden gedaan.
In de practijk van ons werk ontvingen we
tot nu toe steeds de volle medewerking.
Zo kan naar onze mening de Stichting de
morele verplichtingen die zij heeft, nakomen.
Nu kan het de schijn hebben dat er veel
moeilijkheden voorkomen. Ze zijn er wel.
In de meeste gezinnen wordt bij de opvoeding der kinderen de Vader gemist en is
inderdaad het gevaar aanwezig dat dit een
spoor achterlaat bij de kinderen.
Toch zullen we goed doen geen problemen
te zoeken en te scheppen als ze er niet zijn.
In ieder gezin, al is het nog zo, ideaal, loopt
niet alles als gesmeerd. Er wringt wel eens
iets.
Als de verhouding in de grodd der zaak
goed is, komt veel wel weer terecht. Nadelige gevolgen behoeven er niet altijd uit
voort te vloeien. Als er van de kinderen iets
terecht komt, zullen verstandige Ouders
steeds dankbaar zijn dat zij daaraan hebben
mogen meewerken, maar zullen zij toch altijd
moeten erkennen dat dit niet is omdat zij
het zo goed hebben gedaan, maar zij mogen
het zien als zegen op hun werk, ondanks de
vele fouten die ze hebben begaan.
Zijn er in de Stichtingsgezinnen echter
werkelijke noden, is er behoefte aan raad
en advies, dan zullen we bereid moeten
zijn die gevraagd en ongevraagd, maar in
elk geval zeer tactisch, te verstrekken".
Met waardering denken we aan vele medewerkers die in dit opzicht voortreffelijk hun
taak volbrengen.
Maar het streven van de Stichting 1940—
1945 moet erop gericht zijn allen die er mee
te maken hebben nog meer geschikt te maken, opdat dit deel van het werk goed tot
zijn recht kome en aan zijn doel moge beantwoorden.
Middelburg.
F. HUSON.
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Een kou, een griep
koorts en pijnen, drijft U uit door de
kracht der genezing van SANAPIRIN
Buisje 25 tabl. 40 et; 50 tabi. 75 et.

SNELLE AFLOOP
Naarmate de tijd voortschrijdt en het proces
van losmaking van Indonesië zijn eindpunt
dichter nadert, bevangt ons grotere aarzeling
om over het vraagstuk van Indonesië te schrijven. Men moet zich namelijk afvragen, of men
daarmee thans de publieke zaak nog dienen kan.
Het is immers enerzijds niet te loochenen, dat
er practisch niets te redden meer valt. Anderzijds komt men onder de indruk van het gevelwerk van de regering, waarmee men de debacle
hoopt te camoufleren.
Men moet dat niet onmiddellijk als onjuist veroordelen. Er kunnen omstandigheden in het leven
zijn, waarin men zijn gezicht blanket om innerlijke verslagenheid en onzekerheid, om een ner
derlaag te verbergen met het doel, een sterker
of een waardiger positie In het leven in te nemen.
Wij menen intussen, dat ons volk thans meer
gediend is met openhartigheid- over onze toestand. Wij zullen immers ten aanzien van de
rampspoeden, die in de naaste en verdere toekomst ons volk, onze soldaten in Indië, Nederlanders in ambtelijke of burgerlijke diensten In
Indië en de bevolking in Indië, te wachten staan,
sterker zijn, als ons volk reeds nu met de .neus
op de feiten gedrukt wordt. Daarbij komt onze
vrees, dat de regering ook na de souvereinlteitsoverdracht zal pogen een facïCcle overeind te houden en dat is op de duur heilloos. Tenslotte zit
er in deze geschiedenis zoveel lering, dat ons
volk er uit moet wiileu leren.
Niets dringt zich in deze historie zo aan ons
op als het feit, dat bijna met mathematische zekerheid het proces zich voltrokken hee'ft,
dat jaren geleden voorspeld is door hen, die het
beleid van de regering principieel verkeerd achtten. De keuze waarvoor men voortdurend gestaan
heeft in de afgelopen jaren was, of men de Indonesische volken op de weg naar de vrijheid zou
leiden met respect voor de hoogheid van het gezag, dan wel of men daartoe een beroep zou doen
op dat wat uit revolutie geboren werd, op gelijk
niveau daarmee onderhandelend, en uitgaande van
de theorie, dat de volkeren van Indonesië zelf en
zelfstandig, zonder leiding van de gestelde overheid, het punt van de vrijmaking zouden kunnen
bereiken.
Het ging om deze keuze: eerbiedigt men het van
God gestelde gezag, of vertrouwt men op de
volkssouvereinitelt. Alle gevoel en verbeelding
waarmee men van regeringszijde meende de nationalistische onderstroom in Indië tegemoet te moeten treden, doen niets af aan het feit, dat men
allereerst fundamenteel gekozen heeft en wel
voor de volkssouvereinitelt. Niet allen. Sommigen hebben naar een compromis gestreefd en
soms hebben allen (ten dele noodgedwongen)
de verplichtingen van het gezag vooropgesteld
(de beide politionele acties). Maar reeds het feit,
dat men de eerste, politionele actie halverwege
afbrak en dat men onmiddellijk na de tweede politionele actie onder druk weer terug krabbelde
en de republiek weer op gelijk niveau ging behandelen, bewijst, dat men nimmer geheel en van
harte de leer van de volkssouvereinitelt ten deze
heeft verlaten.
Zij, die eerbiediging van de overheid, de Indonesische volkeren ten goede, hebben bepleit, voorspelden, dat de gevolgde weg naar ontbinding
van het Koninkrijk, en in Indonesië naar innerlijk verval, wanorde, gewapende conflicten en
Communistische penetratie zou leiden. Zij hebben
ook beweerd, dat, waar de verhoudingen .verkeerd gesteld werden, in het onderhandelen van
de overheid met de revolutionaire republiek op
gelijk niveau, deze laatste niet op zou houden te
eisen, terwijl de eerste gedwongen zou worden,
niet op te houden te geven. Een en ander tot
schade van de Indonesische bevolking.
Dat alles is precies zo uitgekomen. We volgen
dat nu maar niet op de voet. Hatta is in het
laatste stadium naar de Ronde Tafel Conferentie gekomen om Indië los te maken van Nederland.
En zulks onder de gunstigste finantiële (de
schuld aan Nederland, betaling door ons van de
(T.N.I.), materiële (militaire uitrusting onzer
troepen) en geografische voorwaarden (Nieuw
Guinea).
De rest was voor hem waardeloos Soekamo en
de Sultan van Djokja hebben door hun redevoeringen en maatregelen in Indië zoveel mogelijk
in zijn kaart gespeeld, waardoor de positie van
onze Nederlandse troepen en van de Nederlandse
burgers, die in Indië aan het werk zijn, hoe langer hoe onmogelijker is geworden.
Nogmaals willen wij de in verantwoordelijke
kringen hoe langer hoe meer geliefkoosde
theorie bestrijden, dat de huidige situatie onder
druk van het buitenland en met name van Amerika is ontstaan.
Welke sentimenten in Amerika ook een rol gespeeld hebben, dezfe Amerikanen waren tot een
juist standpunt gekomen, indien we ze juist
voorgelicht hadden
of Indien er uranium in
Indonesië gevonden was. Maar wij hebben geen
uranium gevonden en we hebben ze voorge-

licht vanuit de theorie van de volkssouvereinitelt „het gaat er best en het gaat er steeds
beter; Nederland was in het verleden slecht en
nu wordt het ook braaf".
Thans, nu het te laat is, wordt Amerika door
de voorlichting van de onlangs verongelukte
journalisten op de hoogte gesteld van de rampzalige toestand waarin Indonesië verkeerd. Daar
hadden wij jaren geleden voor moeten zorgen.
Thans hoort Amerika, wat wij allang wisten: dat
de Indonesiërs zelf niet in staat zijn en volgens
een betrouwbaar man als Sjahrir, misschien na
vijf jaar en dan slechts met behulp van de Westerse wereld in staat zullen zijn gezag te vestigen en Moskou met succes te weerstaan.
Thans horen zij, hoe de rapporten van de militaire waarnemers der U.N.O., die voor ons optreden pleitten, steeds veranderd werden door
hun chefs in die zin, dat zij tegen ons pleitten.
Thans hoort men, dat de communisten eea
reeële kans in Indië hebben, dat de Nederlanders
daar in het verleden goed werk gedaan hebben,
dat Soekarno en de zijnen de T.N.I. en alles wat
zich Onder die dekmantel verschuilt bij lange na
niet onder controle heeft. Thans hoort men, dat
de Nederlanders niet bekwaam bleken de gevoelige situatie te hanteren en hun standpunt in
de wereld duidelijk te maken. En zoveel meer.
Maar het is te laat.
Sinds de federalen na de vorige politionele actie
hun vcrtrouwon in ons npg-pzesrd hebben en zich
op genade of ongenade tot de republiek moeaten
wenden, zijn onze kansen om goede invloed uit
te oefenen op een ordelijke ontwikkeling naar
zelfstandigheid tot nul gereduceerd.
Een van de ergerlijkste feiten in deze gehele
affaire Is, dat de aldaar meest loyale onderdanen van ons koninkrijk, de groepen in Oost Indonesië en op Sumatra, voortdurend genegeerd
zijn, in hun rechtmatige wensen, naar zelfbeschikking, zelfs in hun verlangen trouw te blijven aan de kroon, terwijl men zich uitsluitend
gericht heeft naar hen, die maar één ideaal hadden: weg met de Nederlanders.
Maar dat is nakaarten. Van belang is voor
het ogenblik, wat onze houding verder
moet zijn.
Wij moeten ons daartoe realiseren, dat het na
de souverelniteitsoverdracht in Indonesië een
heksenketel zal dreigen té worden en dat daarin
Stalin zeer reeële kansen zal hebben. Wij moeten beseffen, dat onze militairen alsdan de beker
dèr vernederingen tot de laatste druppel zullen
moeten ledigen, dat de toestand der cultures in
Indië nog labieler zal worden, dat de status onzer
bestuursambtenaren vervallen zal zijn en dat lijfsgevaar voor Nederlanders in Indonesië, in het
bijzonder voor hen die op de plantages werken,
een nog ernstiger realiteit wordt, dan het in de
laatste tijd reeds was.
Wat staat ons ten overstaan van deze situatie
dan nog te doen.
Nu het ons niet meer mogelijk is Indonesië aan
de hand van het moederland op de weg naar
zelfstandigheid en democratische staatsinrichting te leiden, moeten wij in maatregelen en ook
in de persoonlijke .houding van allen, die daar
werkzaam zijn, leren, de gedachtenwereld van het
voogdijschap geheel los te laten. De overdracht
van de souvereiniteit moet ons volle ernst zijn.
Door geen compromis of handigheid mogen wij
pogen resten van autoriteit aldaar te handhaven.
Wij kunnen voortaan onze roeping slechts vervullen door medewerking en door loyale onderschikking aan hen, die aldaar in de positie van
overheid gesteld zijn. Zij, die Indonesië kennen,
weten beter dan wie ook, dat dit mogelijk is uit
liefde tot dat land en sympathie voor het volk,
en wij allen weten, dat dit ook nodig is voor de
toekomst van Nederland zelf.
Dit vordert van onze troepen, dat zij, indien onze
regering dit wenst, de overheid, die zij voorheen
bestreden hebben, thans zullen moeten helpen om
orde en rust in Indonesië te herstellen. Van onze
bestuurs-ambtenaren vordert dit, dat zij hun kennis van land en ambt in een adviserende functie
zo nodig ter beschikking stellen van de nieuwe
overheid. Dit vordert van de overige Nederlanders in maatschappelijke functies dat zij zich in
hun arbeid en houding ten diepste laten leiden
door de overtuiging, dat zij in een land werken,
waarin Indonesische autoriteiten het hoogste gezag hebben, en dat zij zich daarnaar gedragen.
Natuurlijk is dat toekomstmuziek. Men kan zo'n
geestelijke saltomortale niet van vandaag op
morgen maken. Maar men kan zich niettemin
daarop richten en zich daarvoor gereedmaken.
En de consequélitie voor Nederland zelf is, dat
ons volk niet alleen voor de naaste toekomst maar
zelfs voor zeer lange tijd de buikriem zal moeten
aanhalen en dat de regering ons begrip bijbrengt
voor dé noodzaak daarvan.
Misschien is wel het belangrijkste in dit alles, dat
ons volk uit de laatste vier jaren leert, dat men ,
het overheidsgezag niet straffeloos kan devalueren en op een lijn kan stellen met de pretenties van hen over wie dit gezag door God gesteld
ia.
H. v. R.
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RECHT

Vervolg hoofdartikel
van de spoorwegstaking e.d. zou komen. Dat
er ten. aanzien van deze categoriën een
onbevredigende toestand heerst ontkende
de Minister van Financiën.
Tot slot nog een enkele opmerking. De
Regering stelt zich op het standpunt — dit
blijkt ook uit het gelijktijdig behandelde ontwerp: „regelende de aansprakelijkheid van
de Overheid voor handelingen tijdens of
ten gevolge van de bezetting" — dat zij niet
aansprakelijk is voor de daden van de bezettende macht. Zij is dat wel voor haar
eigen daden.
Geen weldenkend mens zal dit kunnen bestrijden. Maar een andere vraag is het of
de Regering niet verantwoordelijk is voor
hetgeen de Regering in Londen deed en
toezegde. Er zijn bepaalde opdrachten uit
Londen gegeven, die de Duitsers aanleiding
gaven tot het nemen van tegenmaatregelen.
Het sterkste bewijs daarvan is wel het ..bevel tot de spoorwegstaking". Voorts hebben
de burgemeesters reeds in 1937 opdracht
gekregen op hun post te blijven ,,oni hun
burgers te beschermen". Ligt in dergelijke gevallen niet duidelijk de verplichting voor de
Regering, "waar dit ernstige geT^olg<>n rn*>t
zich bracht, schadeloosstelling te verlenen?
En zo is het, hoewel minder sprekend met
allen, die ,,in de geest van de Regering
handelden". De stakende spoorweglieden
schijnen zelfs schriftelijke toezeggingen van
de Regering uit Londen te hebben ontvangen.
Wij kunnen de indiening van dit wetsontwerp niet anders zien dan als een psychologische fout van de eerste rang, waarbij
men over het hoofd zag, dat het doen van
„formeel recht" aan een bepaalde groep in
zich kan sluiten het doen van onrecht aan
een andere groep, die veel sterkere morele
rechten kan laten gelden. En als dat formele
recht dan nog zeer betrekkelijk is, omdat
men noodgedwongen een grote groep moet
uitsluiten, dan zien wij de waarde daarvan
als zeer gering.
Een andere vraag is of de zorg voor de
verzetsslachtoffers inderdaad zo slecht is
als door sommige Kamerleden werd beweerd.
Daarover een volgende maal.
. Ad.
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„VERENIGD VERZET
1940-1945"
Ih Amslerdam is een comité gevormd, dat een
vereniging met bovengenoemde naam wil
oprichten. Uit die hoek komt tevens een
nieuw blad „De stem van het verzet"
„De Waarheid" staat daarbij uitvoerig stil,
wat tegenwoordig zelfs argeloze mensen op
hun hoede doet zijn. Daar is ook alle reden
voor. Het blad vermeldt, dat dit comité
voortgekomen is uit 'de afdeling Amsterdam van de Vereniging Ex-Politieke Gevangenen, maar het verzwijgt, dat deze
heren uitgetreden zijn, omdat zij als communisten door het besluit van genoemde
vereniging geen lid mochten blijven.
Wij hebben dus in „Verenigd Verzet 1940'45" te doen met een onvervalste communistische mantelorganisatie.
Wat het comité verder voorgeeft te ziin
(de spits van het verzet) en van plan is te
doen (strijden voor de rechten der nagelaten betrekkingen, voor de vrede en tegen
het fascisme) is in dit licht bezien voor de
C.P.N, zowel als voor ons van weinig belang. Het is alleen van belang, dat wij
weten, wat zij werkelijk zijn en werkelijk
bedoefen, en dat zij weten, dat wij daarvan op de hoogte zijn.
{Ingezonden mededeimg)

DAM PO

Beproefde hulp bij
verkoudheid voor Vader, Moeder en kind.

In Memoriam
In dit nummer zetten wij de herdenking
van de gevallenen uit Bergentheim,
welke herdenking wij in het vorige
nummer aanvingen, voort.
ALBERT KREMER
Geboren 8 Mei 1905
te Ambt Hardenberg.
Gefusilleerd 5 Aprïl 1945
te Beerzerveld,

GERRIT LUICHIES
Landbouiver.
Geboren 9 Augustus 1886
te Hardenberg.
Gefusilleerd 2 Maart 1945
te Varsseveld.

^a*^^*^
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WILLEM van der SLUIS
Schilder.
Geboren 5 April 1910
te Avereest.
Gefusilleerd 2 Maart 1945
te Varsseveld.

GERRIT GRIEMINK
Ambtenaar R.K.B.
Geboren 9 November 1917
te Emmen.
Gefusilleerd 2 Maart 1945
' te Varsseveld.

ROELOF SEINEN
Opzichter Rijks- Waterstaat.
Geboren 19 September 1912
te Meppel.
Gefusilleerd 2 Maart 1945
te Varsseveld.

ALBERT TIMMERMAN
Landbouwer.
Geboren 11 Januari 1898
te Gramsbergen.
Gefusilleerd 2 Maart 1945
te Varsseveld.

Het waren gewone mannen en jongens, die in stilte hun weg gingen. Het zou geenszins in overeenstemming zijn
met hun leven, noch veel minder zouden ze het gewenst hebben om op deze plaats een beschrijving te geven van
hun wer-Ze in de strijd tegen de bezetter. Toch is het goed om een In Memoriam aan hen te wijden. Om dank'
baar te gedenken alles wat zij deden. Bovenal om God te danken, dat Hij ons zulke mannen gaf.

Zondag 4 Maart heerste er ongerustheid onder de kerkgangers te
Bergentheim. Er werd gemompeld over onze „jongens", doch niemand wist eigenlijk hoe of wat. De ongerustheid werd groter
toen Ds. Pieffers, de Geref. Predikant, niet voorging in de morgendienst. In beide kerkgebouwen (Geref. en Ned. Herv.) werd
een vurig gebed opgezonden tot behoud van hen, die uit onze
plaats waren gearresteerd. Na de morgendienst was er de zekerheid, dat onze jongens waren gefusilleerd te Varsseveld. Daarom
was Ds. Pieffers niet voorgegaan in de dienst des Woords, om de
familieleden de doodstijding. te brengen van hun geliefden. (Ds.
Dijkhuis, de Ned. Herv. Predikant was ondergedoken).
De droefheid In het dorp was niet te beschrijven. Tien van hun
besten weggenomen door moordenaarshand van de vijand: te
Faetstap, Ormel, Salomons, v. d. Sluis, Griemink, Bols, Luichies,
Seinen, Schuurman en Timmerman.
Op 2 Maart hadden ze de dood gevonden met 36 anderen te Varsseveld achter de boerderij van boer Kraaijenbrink aan de Aaltense
weg.
26 April d.a.v. mochten we hun stoffelijke overschotten opgraven,
mede door de goede en liefdevolle zorg van het gemeentebestuur
van Wisch, waaronder Varsseveld ressorteerd.
De volgende dag vond hun herbegrafenis plaats op de begraafplaats te Bergentheim, tezamen met W. Gordt en H. Grendelman
van Beerzerveld. Samen rusten ze in één graf, verwachtende de
jongste dag.
Intussen was in Februari 1945 Dr. Post gearresteerd. Hij, die
steeds gereed stond om het leed der lijdende mensheid te verzachten, voorzover en zoveel hij dat kon, moest zelf een verschrikkelijke lijdensweg gaan.
Ook in het verzet werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Nacht en dag stond hij klaar voor onderduikers enz. Alles
wilde hij afstaan terwille van de goede zaak. Auto, motor, ja zich
zelf. En hij heeft zich zelf gegeven. Enkele dagen na de bevrijding
van Bergentheim ontvingen We de droeve tijding, dat zijn bloed
de Nederlandse bodem had gekleurd. Bij de Woeste Hoeve moest
hij staan voor de lopen van het vuurpeloton.

Kees de Jong, ambtenaar der P.T.T., had reeds vanaf de eerste
Meidagen van 1940 een hartgrondige afkeer van de bezetter. Vol
jeugdige moed, koelbloedig en vastberaden, deed hij de vijand
afbreuk waai hij kon.
In de herfst van 1944 was hij genoodzaakt onder te duiken. Dat
was veel gevraagd van zijn werkzame natuur.
Op 5 December daarop werd hij onverwacht gearresteerd. Standvastig bleef hij, zodat geen zijnjer medewerkers gevolgen ondervond.
Ook hem bleef de lijdensweg niet bespaard. Half Mei 1945 kregen
we de zekerheid dat ook Kees niet levend weer zou keren. 2 Mei
was aan zijn leven een einde gekomen, in het concentratiekamp
te Wöbelin. Wel mocht hij de komst der geallieerden nog aanschouwen, maar zijn uitgeteerd lichaam moest de strijd opgeven.
Ver van zijn vaderland werd zijn ontzielde lichaam ter aarde besteld.
Op de bevrijdingsdag van Bergentheim, 5 April 1945, werd Albert
Kremer lid der B.S., door een vijandelijke overmacht gegrepen.
Redding was onmogelijk. Zonder pardon werd hij aan de kant van
het Almelose Kanaal te Beerzerveld doodgeschoten.
Niemand meer dan hij verheugde zich over het einde der onderdrukking. De vrijheid lag weer voor hem. Hij mocht de vrijheid
hier nauwelijks aanschouwen, omdat Gods weg een andere was.
Enkele dagen later vertrouwden we zijn stoffelijk overschot toe
aan de schoot der aarde op de begraafplaats te Bergentheim.
Zo betaalde Bergentheim zijn tol voor de vrijheid. Spontaan werden door de bevolking gelden bijeen gebracht tot oprichting van
een monument, waarop de namen van deze dertien zijn vermeld.
Elk jaar op de tweede Maart herdenkt het dorp zijn doden. Dan
wordt het weer terug geroepen in de geest naar de bange jaren
der bezetting.
Doch waarachtige herdenking bestaat niet alleen in het houden
van toespraken of het leggen van kransen. Voor waarlijk herdenken is nodig het gaan staan naast-degenen die achter bleven. Dat
zijn we verplicht aan onze gevallenen. Zij brachten het offer van
hun leven.

ZIJ HEBBEN DE GOEDE STR11D GESTREDEN,
ZIJ HEBBEN DE LOOP GEËINDIGD,
ZIJ HEBBEN HET GELOOF BEHOUDEN,
VOORTS IS HEN WEGGELEGD
DE KROON DER RECHTVAARDIGHEID.
ii i riii~ri~Mi_i i.
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Maar dat Is er al lang af bij me. Ik weet
nieteens, of ik het zo plezierig zou vinden,
als morgen de oorlog afgelopen was. Toen
Italië capituleerde en Ger me dat kwam
zeggen, moest ik grienen als een klein kind.
Ze dacht dat het van blijdschap was — en
dat was 't misschien ook wel, maar ik had
toen ineens de gedachte, dat het raar en
leeg zou zijn als we nergens meer voor behoeven uit te kijken."
Arie wist niet goed, wat hij antwoorden
moest. Hij zei:
„'t Is net als met de mobilisatie. Eerst had
je er een gloeiende hekel aan dat je moest
opkomen, maar toen we na de capitulatie
afzwaaiden, vond je 't weer vervelend dat
het ineens afgelopen was. Je had in dienst
tenslotte een onbezonnen leventje
"
„Ik ga weer eens beneden bij de moffen
kijken", zei Ries op een heel andere toon.
„Ga jij maar wat maffen."

*

(vervolg van pagina 5

liggen. En dan de hele dag dat geklaag
over zijn wijf in Pommeren
" Ries nam
een driftige trek aan zijn sigaret. Toen zei'
hij: „'t Is een rotbende, als je 't mij vraagt.
Wat zijn we eigenlijk begonnen. En nou
zal jij ook wel denken, dat ik 'm knijp. Maar
dat is het niet. Ik heb A gezegd en ik zal
ook B zeggen. Maar dit is geen leven meer.
We houden die moffen vast,-goed en best.
Ze zijn bang voor ons, omdat wij proppenschieters hebben. Maar wij hebben weer
niks in te brengen, als de SS-ers met man
en macht afkomen. Ik heb weleens een plaat
gezien: De grote vissen vreten de kleine.
Nou, zo is het met ons ook. 't Hele leven
hangt ervan aan elkaar."
Arie was geschrokken van de woorden van .
Ries. Ruw en plomp waren de zinnen .over
zijn lippen komen tuimelen, een onverwachte
stortval.
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Arie knikte.
„Ja", zei hij, „de oorlog duurt langer dan
wij dachten."
„Dat is het niet. Misschien duurt hij nog
wel een jaar, maar dat is het niet."
„Heb je er genoeg van, van het onderduiken en 't illegale werk?"
„Dat is een vraag voor niks. Natuurlijk, we
hebben er allemaal meer dan genoeg van.
Daar gaat het niet over. Maar dat we deze
hele beweging zo gewóón gaan vinden, dat
is het beroerde er van."
En toen zei Arie ineens:
„Ja, daar denk ik ook weleens aan. Ik vraag
me soms af, of ik onverschilliger geworden
ben."
„Dat ben je. En ik niet minder. Weet je,
wat m'n moeder zei, toen ze voor 't eerst
hoorde, dat ik in 't verzet was? Ze zei: Als
je 't dan maar doet met vrezen en beven
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De coiiimissaris vertelt
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Verschijnt omstreeks io Nov.a.s.

Boekh. Ant. Lammers

De geboren verteller, die oud commissaris Vooidewlnd blijkt te zijn,
schrijft in dit boek op levende, vaak ook humoristische wijze, over
zijn loopbaan bij de politie. Een rondborstig eerlijk en onopgesmukt verhaal van een politieman, die heel wat in zijn leven heeh
meegemaakt. Wanneer U, lezer van deze advertentie, en met Ü
ongetwijfeld duizenden Nederlanders, belangstelling heeft voor dit
interessante boek verzoeken wij U 'onderstaand te voorzien van
Uw naam en adres en omgaand te zenden.
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HET GROTE GEBOD

Nu ons gedenkboek zijn voltooiing nadert
en onze lezers reeds in de gelegenheid
zijn een exemplaar te bestellen, voordat
het boek in de etalage ligt, zal men er prijs
op stellen te vernemen, hoe het boek zal
worden. Wij hebben daar reeds een en andermaal bij stilgestaan, door onze leaers ervan op dc hoogte te stellen --.p -M^IUO ^ijit
wl] gewp^t hebben. Ditmaal willen wij ons
bepalen tot een overzicht van de samenstelling.
Steeds hebben wij als de bijzondere aantrekkelijkheid van ons gedenkboek naar voren gebracht, dat het fundament van het
boek een uitvoerige documentatie van het
LO- en LKP-verzet overal in de lande is
geweest. ledere medewerker en iedere plaats
is in de gelegenheid gesteld de verzetsbevindingen op schrift te stellen. De meesten
hebben daaraan ook voldaan.
Maar de volgende en zeer moeilijk op te lossen vraag was, op welke wijze men dat
moest verwerken. Wanneer iemand zou bevoeren, dat men al die documenten, desnoods
na enige bewerking en rangschikking, maar
op moet nemen in het boek, dan verliest hij
uit het oog, dat we zo een boek van minstens
25 delen zouden krijgen, dat niet alleen niet
te betalen zou zijn, maar dat vooral zeer onbescheiden zou wezen. Men moet immers,
wanneer men een boek schrijft voot het Nederlandse publiek, over een onderwerp, dat
men daartoe belangrijk genoeg acht, zich
vervolgens afvragen, hoeveel bladzijden men
gezien dc belangrijkheid van -het onderwerp
daaraan mag besteden. Wij mochten ons immers niet op het standpunt stellen van mijnheer X uit het verzet ergens in Nederland,
die zoveel meegemaakt heeft, dat hij daarover alleen al eep boek vol zou kunnen schrijven, maar wij moesten ons op het standpunt
stellen van de willekeurige lezer Y, die wij
iets van het verzet wilden vertellen in zodanige vorm £n van zodanige omvang, dat
hij enerzijds de verzetsgeschiedenis leert
kennen en anderzijds het boek niet vanwege
de dikte maar in zijn kast laat staan of vanwege de prijs maar in de etalage laat liggen.
Zo gezien wordt het samenstellen en schrijven van een boek pver de geschiedenis van
>C>C 3IC >C>080!OIC>C>OIC>C>C ^

„DE ZWERVER ';
weekblad der
GOIWN. CD L O. - L K P. - Stichting
Adres Bedactie en Administratie:
Prins Hendrikkade 152.— A'dam-C.
Telefoon Redactie....: 44566
Administratie: 44102
Girorekening No. 109588

acaiojoscaoscsKaicaioic sèJ

LO en LKP eerst recht een probleem. Als
men immers de wederwaardigheden van vele
duizenden medewerkers, de inhoud van duizenden rapporten en interviews moet comprimeren iu een boek van ongeveer duizend
bladzijden, dan kan het niet anders of men
moet zich beperken tot de grote lijnen

—-^

qeóenkBoek
van het veczet in lo. en Ikp,
^

/

Wij hebben daarvoor deze oplossing gevonden :
Het boek bestaat uit twee delen; in het eerste
deel is de geschiedenis van de LO en LKP
beschreven en wel de geschiedenis van de
Landelijke leiding en de geschiedenis van
de provinciën. Voor de LO-geschiedenis kon
de geschiedenis van een honderdtal districten in dit. frame slechts in hoofdlijnen verwerkt worden, om maar niet te spreken van
de op zichzelf ongetwijfeld interessante geschiedenis van een duizendtal plaatselijke afdelingen. Wat de LKP betreft, kon op deze
wijze in grote lijnen de geschiedenis van
ieder der ploegen verhaald worden.
Tal van interessante gegevens moesten zodoende in dit deel achterwege blijven. Daartoe is het tweede deel systematisch van opzet
gemaakt. D.w.z. in dit deel is de beschrijving
gegroepeerd naar de aard van het werk en
de wijze van werken. Dit deel biedt zodoende
gelegenheid om deze onderwerpen rijkelijk
te illustreren met allerlei interessante voorvallen, die we uit de documentatie konden
putten.
historische deel is dus achtereenvolI ngenshet behandeld:
De geschiedenis van de
leiding der LO, van de verschillende provinciale afdelingen der LO, van de leiding der
LKP en van de verschillende provinciale
ploegverbanden der LKP. Vervolgens is
daarin behandeld de geschiedenis van de
drie specialistenafdelingen der LO en LKP:
de Falsificatie-Centrale (FC), en de Persoonsbewijzen Sectie (PBS) en het illegale
CDK, dat het vervoer van de gekraakte bonkaarten verzorgde.
Bovendien is de geschiedenis van de zelfstandige Centrale Inlichtingen Dienst (CID)
beschreven, omdat deze organisatie zeer
nauw contact onderhield met de LO en LKP
en bovendien, omdat het merendeel der
medewerkers daarvan uit medewerkers der
LO bestond. Tenslotte is in dit deel een
hoofdstuk opgenomen, waarin de beschrijving is gegeven van de contacten met andere
organisaties, met officiële instanties en met
de Regering in Londen.

*

Voor de indeling van het tweede deel hebben wij ons op het standpunt gesteld, dat
LO en LKP hun ontstaan te danken hebben
aan het onderduikersDrobleem. Dit bracht
ons allereerst tot een indeling in drie hoofdstukken; De Onderduiker, De Illegale Werker en De Verzorging. Een vierde hoofdstuk
behandelt het werk van de LKP in BS-verband: Semi Militair Verzet. Een vijfde
hoofdstuk is getiteld: De illegaliteit en de naoorlogse problemen. Daarin zijn behandeld
de onderwerpen: politiek en verzet, de sociale organisaties en ^e stoottroepen. Dit
deel wordt dan afgesloten met een paragraaf
over documentatiemateriaal, een historische
kalender en een alphabetische lijst van de
gevallenen, voorzien van enkele persoonlijke
gegevens en van een verwijzing naar de
bladzijde," waar de betrokkene ter sprake
komt en waar zijn foto geplaatst is.
Over deze hoofdstukken nog een enkele
opmerking. In het hoofdstuk „De Onderduiker" worden allereerst de verschillende typen onderduikers besproken (Joden,
piloten, Franse krijgsgevangenen, studen- '
ten, onderduikers voor de arbeidsdienst en
voor de arbeidsinzet, spoorwegstakers, Duitse onderduikers, de mannen van Arnhem,
enz.). Vervolgens wordt het onderduiken
zelf besproken en dan wordt ook aandacht
besteed aan speciale onderduikgelegenheden
zoals de Biesbosch.
In het hoofdstuk „De illegale werker" wordt
het type van de illegale werker besproken
en vervolgens: besprekingen en vergaderingen, financiële verzorging, verbindingen, beveiliging, leefwijze, de vrouw in de illegaliteit, karaktervorming, geestelijk leven, verraad, provocatie en liquidatie, arrestatie, gevangenschap, bevrijdingen en ontvluchtingen.
In het derde hoofdstuk „De verzorging" komt
achtereenvolgens aan de orde: bewerking,
vervoer en huisvesting van de onderduiker,
voedselvoorziening, werk, financiële verzorging, overvallen (Distributiekantoren, Bevolkingsregisters, Gewestelijke Arbeidsbureaux,
Politiebureaux, etc), vervalsingen, beveiliging van de onderduiker, étappendienst en
crossings, en geestelijke voorlichting.
Het hoofdstuk „Semi Militair Verzet" is als
volgt ingedeeld: wapeninstructie, sabotage,
droppings, wapentransporten.
In het laatste hoofdstuk worden besproken:
De Nationale Advies Commissie, Bundeling,
Zuivering, Berechting, Stichting 1940-1945,
Landelijk Herstel, N.V.H, en Stoottroepen.
Het eerste deel wordt geopend met een
„Verantwoording" en met een „Ten geleide" van de gedenkboekcommissie, terwijl het
tweede deel wordt afgesloten met een „Epiloog" van Frits de Zwerver.
(vervolg op pag. 2)
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vervolg hoofdartiKell

Zo krijgen wij dan een gedenkboek van onze
Schreieder. Dat is ten hemel schreiend, maar
het is zo, mijne vrienden. Een Nederlandse
uitgever zal het voor de Nederlandse lezers
uitgeven en wij wachten nu maar a[, wanneer
het gedenkboek van de man van 't Englandspiel op de boekenmarkt zal komen.
Ja, ja, zó gortig is het tegenwoordig, dat een
uitgever zich niet schaamt om de ongetwijfeld
leugenachtige opstellen van een doodsvijand
van het Nededandse volk en de vrijheid, uit
te geven. Omdat er centjes aan te verdienen
zullen zijn, meneer! Voor vijf centen verkocht men destijds zijn volk en zijn vaderland, maar vandaag-de-dag wil men voor een
paar grijpstuivers winst Schreieder zelfs tot
een humaan en heldhaftig mens bombarderen.
Maar de Nederlander, die de schaamteloosheid zou hebben om bij verschijnen dat boek
te kopen, zou waard zijn om op zijn collaborateursjasje te worden getuft, ■— en wel
door een edelaardig stelletje mensen, in onze
rliorharc- krino tnplhekonrl ■ rlp oedenkhnekcommisste!
Want ons Gedenkboek komt — en dat is
betere koek!
En ik kan me werkelijk niet voorstellen, dat
er ook maar één LO.-LKP.-man zou zijn, die
dit boek niet zou kopen!
Al zijn dan mijn idealen in rook opgegaan en
al moeten we uitkijken om niet door NSB.ers en aanverwante lieden van de sokken te
worden gereden, niettemin zal ik toch het
gedenkboek dankbaar aanvaarden om in de
geschiedenis van de LO.-LKP. als het ware
te lezen, hóe het had kunnen worden en met
welke innerlijke vreugde we destijds bezield
waren, ondanks de verschrikkingen van die
tijd. En als het nogeens zover komt, dat ik
in de petoet zal worden gestopt omdat ik
gedurende de oorlogsjaren de onevenwichtige stommiteit beging om zoiets als illegaal
werk te doen, ach. als de gebefte heren mij
tdan maar willen toestaan om in mijn celletje
het gedenkboek te mogen hebben. Mij dunkt,
dan mag ik nog niet mopperen. En komt het
zelfs zó ver, dat de kogel mij wordt toegedacht omdat ik de moffen tegenwerkte, wel,
als mij dan wordt gevraagd, wat mijn laatste
wens is, dan zal ik zeggen: Laat mij nog even
het gedenkboek lezen! .... Aangezien het
een verbazend dikke pil gaat worden, zal ik
dan een grijsaard zijn, alvorens ik het uitgelezen heb.
Zouden wij het gedenkboek wél kopert als
het drie kwartjes zou kosten, maar nü niet
omdat het uiteraard niet anders dan prijzig
kan zijn vanwege de geweldigheid van deze
uitgave, ach, dan zijn wij met permissie gesproken labbekakken. Laten wij er dan desnoods voor gaan sparen, of er een lening
voor aangaan bij een beste vriend die voorgoed naar Amerika of nog even verder vertrekt, —■ maar laten we het in ieder geval
kopen, want het gedenkboek hoort thuis in
het huis van iedere verzetsman. En die mij
tegenspreken durft — laat zo iemand dan
maar een Schreiedertje kopen en zichzelf
voor altijd verséhrikkelijk beledigen.
Maar wat daas ik, want zó zijn er niet onder
ons! Schreieder wordt geboycot en het
Gedenkboek zal er ingaan als koek! Let maar
op. mijne vrienden!
Maar stel uw bestelling niet uit, doe het nu
alvast. Verdikkie, het moet vanavond
nog gebeuren!
Dat zegt
ydt ÓUuH.

De gedachtengang bij dè beschrijving is
vanzelfsprekend geweestv dat het werk
en niet de persoon in het middelpunt moet
staan. Dit kon intussen niet betekenen, dat
de schrijvers geheel konden afzien van het
introduceren van personen. Juist de beschrijving van hen moet het geheel verlevendigen.
Men heeft daarin intussen een zo groot mogelijke soberheid betracht en zich voornamelijk beperkt tot de illegale werkers, die in het
verzet gevallen zijn. Dit is vooral in het eerste deel, de beschrijving der geschiedenis,
van belang, en in dit deel zijn dan ook —
verspreid — de 1500 foto's van de gevallenen in LO en LKP geplaatst.
Een ander kenmerk van het boek is, dat niet
de geschiedenis van Nederland en ook niet
de geschiedenis van de Duitse bezetting in
het middelpunt staat, maar de geschiedenis
van het verzet. Dit betekent intussen niet.
dat over Duitse maatregelen en gebeurtenissen buiten het verzet geheel gezwegen kon
worden. Zij zijn vermeld, voorzover ze van
belang zijn geweest voor het verzet.
Het verzet ten behoeve van onderduikers
had een bijzondere vorm.
ii^t -wao UI^-VA «l«»i» ^Kviga ann^rp vorm van
verzetswerk afhankelijk van particulier initiatief overal in den lande en op grond daarvan was dit Vü^ei typisch geschikt vooi lim
Nederlandse volk. Dat blijkt ook wel uit
het feit, dat nergens in de bezette gebieden
het onderduiken zó'n geweldige omvang
kreeg als in Nederland, waardoor dit verzetswerk in Nederland een dominerende positie binnen het verzet innam.
Meer dan in enig ander type van verzet
gold in het onderduikerswerk, dat het gedragen en genormeerd werd door het grote
gebod: „Gij zult God liefhebben boven alles
en Uw naaste als uzclve." Het is om die
reden, dat wij als titel voor het gedenkboek
oekozen hebben: Het Grote Gebad.
H. v. R.
ilngezonden mededenrtg}

Ziekte in 't gezin

Dampo-verkoudheidsbalsem: beproefde
hulp bij een gevatte koude voor Vader,
Moeder en kind. Prijzea f. 1.25, 90 en 75 c.

Dit stempel, dat de Duitsers de laatste
weken van de oorlog tot hun verdriet bij
allerlei gelegenheden eraan herinnerde, dat
hun rijk van tyrannie zijn einde naderde,
was niet slechts een speels gebaar van de
Falsificatie Centrale der LO. Het was een
hart onder de riem van het Nederlandse
volk en een publieke aanval op het moreel
van de Duitse bezetter. Want dit stempel
leerde belden, dat het kleine onhandige
verzet van het begin, dat voor de Duitsers
eigenlijk geen partij was, uitgegroeid was
tot eep machtig volksverzet, dat zich de
luxe van bespotting van de vijand kon
veroorloven.
Het Gedenkboek vertelt U dit verzetsepos.

Een koerierster met wapens in haar fietstas eens
door een Duits officier werd aangehouden;
de Duitser haar vroeg Wat zij in haar fietstas
vervoerde;
de koerierster antwoordde: een V2, welk antwoord de Duitser zo geslaagd vond, dat hrj van
verder onderzoek afzag.
Sommige bewakers zich bij een gewapende overval van de LKP. op distributiekantoren e.d. opzettellijk bewusteloos lieten slaan, om zodoende
hun medewerking aan de overval te kunnen geven
en tegenover de SD. een goed alibi te hebben;
een politieagent in Doorn gedurende zo'n overval
nog niet goed bewusteloos was, omdat • de klap
niet hard genoeg was aangekomen;
deze man toen om een tweede en hardere
klap vroeg om vooral goed buiten westen te zijn.
Het bij een transport van piloten dikwijls gebruikelijk was, de piloten ,,doofstom" te houden
en hen een witte wandelstok mee te geven;
zo'n „doofstomme" piloot eens bij het uitstappen uit de trein met zijn zwaar bespij kerde laarzen per ongeluk op een elegant damesschoentje
trapte;
hij toen, in tegenwoordigheid van enkele moffen.
Pater BleyR. die door de Duitsers zwaar gezocht
"-«rd. weigerde om onder te duiken, zelfs niet
nadat hij was gewaarsvuuwd voor een a.s. bezoek van de Duitsers aan het klooster, waarin
hij was ondergedoken;
een aantal Limburgse KP-ers, als Duitsers vermomd, hem toen in de nacht van z'n bed hebben
gelicht en „gearresteerd"" hebben.
De KP-ers in Amsterdam eens een pakje met een
tijdbom in een geparkeerde Duitse auto hadden
gelegd;
korte tijd daarna de eigenaar der auto arriveerde, die — begrijpend wat de bedoeling was —
het pakje onmiddellijk een eind de straat opslingerdo;
er juist een bedelaar passeerde, die het pakje
opbeurde en in z'n zak stopte;
de betreffende bedelaar hierdoor het leven verloor.
De Friese KP. in Leeuwarden een luisterpost
had, die verbonden was met het hoofdkwartier
van de SD;
het zodoende' mogelijk geweest is gedurende geruime tijd alle gesprekken en verhoren van de
Duitsers te volgen;
dit wel eens zeer veel van de zenuwen der luisteraars heeft gevergd, doch anderzijds een uitstekende gelegenheid bood om bij te blijven met
W£(.t de Duitsers van de illegaliteit afwisten;
het b.v. mogelijk geweest is om alle personen,
die bij verhoren en in gesprekken genoemd werden, tijdig te waarschuwen.
Pp een Beursvergadering van de LO. het ber
sluit was gevallen, een berucht handlanger van
de Duitsers te liquideren:
één der Beursbezoekers aan een andere een
pistool overhandigde met de opmerking: X moet
doodgeschoten worden; doe jij het even, je moet
er toch langs.
Bij verschillende overvallen van de KP. op distributie kantoren e.d. de humor niet ontbroken
heeft;
een KP-er bij een overval b.v. de bewaker eens
bij wijze van prop een luier in de mond stopte;
op een distributie kantoor de werkster eens juist
de knop van de begeerde kluis blinkend gepoetst
had, toen de KP. voor een overval binnenstapte;
er eens een distributie kantoor gekraakt is gedurende het kwartier, dat de dienstdoende wachtmeester naar Radio Oranje was gaan luisteren.
Het Bevolkingsregister van Hengelo na de overval plechtig — met bloemen — op het kerkhof
is begraven.
Een dominee, die tot de KP. behoorde, tijdens de
kerkdienst z'n pistool in z'n broekzak op de
preekstoel meenam, omdat hij na de kerkdienst
een wapendropping mosst meemaken.
In de Haarlemmermeer op een boerderij gedurende de oorlog zeventig personen, waaronder
vele Joden ondergedoken zijn geweest, waarvan
er bij een Duitse overval 34 werden gearresteerd.
In Staphorst maar liefst zes keer door de KP.
een gewapende overval is gepleegd.
Deze en honderden andere Interessante en historische gebeurtenissen in ons gedenkboek „Het
Grote Gebod" staan beschreven.

CHINA:

)f

VOLLEDIGE RAMP

Waarom Amerika China in de steek gelaten
heeft? Het gebeurde, omdat men niet geloofde in zijn leider Tsjang-Kai-Sjek. Te gaarne beschouwde men hem in Amerika als een dictator;
te gemakkelijk vergat men, dat deze Tsjang in
werkelijkheid een grote figuur was, die in 1928
reeds vocht tegen de communisten en sedert 1930
tegen Japan — meestal zonder hulp — en daarom alleen al opmerkelijke verdiensten heeft. Het
aloude Chinese volk heeft grote geesten, bekwame en schrandere mannen, maar het beste bewijs
voor Tsjang's bekwaamheid is het feit, dat men
hem zo lang in het zadel moest laten, omdat men
geen gelijkwaardig vervanger kon vinden. Hij is
echter op één punt zwak geweest, hoewel men er
onmiddellijk aan toe moet voegen, dat de strijd
op dit punt bovenmenselijk zwaar is in China.
Hg is niet in staat geweest, de corruptie van
zijn regering, de financiële warboel en chaos en •
de politieke en morele neergang in zijn land te
stuiten. Dit is zijn zwakke zijde geweest en
daarom ook kon de wereld en zijn eigen land
hem tenslotte niet meer onvoorwaardelijk accgpteren en handhaven. Daarmee is hij echter niet
veroordeeld. De bureaucratische kliek der Kwomintang blijkt zo sterk, dat zelfs grote persoonlijkheden daartegen machteloos staan,
jje LUN KA-goederen verdwenen naar de zwarte
markt pn van, de drie milliard Amerikaanse dollars, die sedert 1944 aan China betaald werden,
zag men bijna geen andere sporen dan glimmende auto's, tuinfeesten en juwelen. En het verhongerende en vermagerende volk van China
bleef maar wroeten en werken onder overstromingen, oorlog, misoogst en ziekte.
*
Deze binnenlandse verschijnselen in het land,
waaraan de regeringsleider Tsjang geen paal en
perk vermocht te stellen, heeft Amerika bestendigd in haar weifelende politiek ten opzichte van
China, met alle gevolgen van dien. Wat die gevolgen kunnen zijn met het oog op een com. munistische overheersing van Zuid-Oost-Azië
hebben wij in grote lijnen vermeld. Er kunnen
echter ook belangrijke strategische gevolgen uit
voortvloeien, als wij een dringende waarschuwing van Generaal Douglas Mac Arthur mogen
geloven, die een nota heeft gezonden aan de Generale Staf in Washington, welke iedere Amerikaan uitvoerig vond afgedrukt in „Life". Mac
Arthur is van mening, dat men in Amerika ten
onrechte het verlies van China niet als een strategisch gevaar zag. Het is een groot gevaar

S
9
|
|
B
8
9
g
§
|
o
h
8
t
g
|
h
S
S
\
|
i
«
2
è
^
§
S
n
2
s
§
|
ft

.

s

In de vorige Zwerver is de verloving . 9
aangekondigd van Harmien Somsen en §
Jan Bulthuis. Daaraan mag de LO- ?
LKP'Stichting niet zonder meer voor~ e
bij gaan, want dit tweetal is nauw ver~ ï
bonden aan het werk van onze Stich- g
ting. Ais onze lezers op tijd „De Zwer- s
ver" en op tijd hun kwitantie voor het §
abonnement ontvingen, dan hadden ze
dat vooral te danken aan de talenten ft
van Harmien die tot voor kort op uit- fj
stekende wijze de administratie van „De \
Zwerver" geleid heeft. En als straks o
onze lezers het gedenkboek in hun kast §
ze«en, dan dienen ze te weten dat Jan 8
in de ^samenstelling daarvan een be- n
langrijk aandeel heeft gehad. Hij heeft t
het moeilijke en zeer delicate werk \
verricht van de enquête van omstreeks s
1500 gevallenen, die in het gedenk- |
boek herdacht zullen worden.
|
Het bestuur van de LO-LKP-Stichting ft
en de redactie van „De Zwerver" wen- t
sen hen met deze verloving van- harte 9
geluk en zij willen deze gelegenheid a
tevens gebruiken om hen te bedanken \
voor het werk in de LO-LKP-Stich- 5
ting, dat ze met zoveel blijmoedigheid ft
op zich genomen hebben en met zoveel S
succes, hebben uitgevoerd.
• ' g
Wij weten ons de tolk van onze lezers 8
te maken, als we hen beiden een geluk- ^
kige en vooral gezegende toekomst 5
wensen.
Het bestuur der LO-LKP-Stichting. \

Onze med. werker Joop Konings,
die reeds eerder in ons blad op zeer
deskundige wijze enkele bijdragen
heeft geschreven betreffende de
grote internationale vraagstukken,
geeft ons thans in een viertal vervolgartikelen een oriënterend overzicht van het grootste drama der
jongste wereldgeschiedenis! China:
Een volledige ramp.
^^w ■^v^^^i^»'

TSANG KA! SHEK

Foto TrouwV

Tsjang Kai Shek volgde Soen yat sen
op als leider van de Kwo min tanp. Hij
nam als jong officier deel aan de Chinese revolutie en was van 1917 tot 1922
medewerker aan de Chinese militaire
academie Whampoa en legde daar de
grondslag van het nieuwe Chinese
leger. In 1925 volgde hij Soen yat sen,
zijn zwager, op als leider van de Kwo
min tang-beweging. Twee jaar later
brak hij met de communisten en maakte
daarmee een einde van de pro-communistische en pro-F(ussische koers, die
Soen in de Kwo min tang had gebracht.
zel£s. Als China communistisch is, zou een Russische aanval op Oklnawa en Japan niet tegen
te houden zijn en zou de gehele Amerikaanse
positie in het Westelijk deel van de Pacific onhoudbaar worden. Hét wegvallen van China
maakt de Amerikaanse positie in Japan onhoudbaar en daarmede zijn aan het gehele Amerikaanse verdedigingssysteem de grondslagen ontvallen. Hij vraagt een versterking der Amerikaanse bezettingstroepen in Japan met zes divisies en acht een snelle uitbreiding van de Pacific-vloot onmisbaar, maar ook dan staat vast,
dat een communistisch China voor de veiligheid
der Verenigde Staten een zeer ernstige bedreiging vormt.
11 et staat thans voor vele Amerikanen wel
■,-,• vast, dat er hulp geboden had moeten worden, zoals vandaag-de-dag velen van hen eindelijk tot het inzicht gekomen zijn, dat Nederland
heel wat anders met Indonesië van plan is dan
een kolonisatie in zeventiende-eeuwse stijl en een
abrupte weigering van de souvereiniteit. Doch
nu is het te laat.
Wij geven toe, dat de Kwoipintang niet de regering was, die vertrouwen wekte en dat haar
deugden zeker geen aanspraak op hulp konden
maken. Zij stond echter vriendelijk tegenover
de westelijke" wereld en bestreed het communisme. Dat waren twee factore^i, die van overwe-.
gend belang hadden moeten zijn voor Amerika.
Er bestond maar één concreet doel, nl. de rode
vloedgolf tot staan te brengen. Het ging om de
aard van de strijd en deze liet Amerika feitelijk
geen andere keuze dan te helpen, ook al bevonden er zich in het nationalistische kamp elementen, die verre van onkreukbaar waren. Voedsel
voor de bedreigde steden, vele wapens en vooral
drastische wijzigingen' in de verhouding van

door
Joop Koning

r

grootgrondbezitter en pachter: hierin vooral had
de hulp moeten bestaan. In het Zuiden en Westen
van China zijn uitgestrekte gebieden, waar het
communisme nauwelijks vaste voet kan krijgen
en waar locaal verzet mogelijk zou zijn geweest,
als er wapens waren geweest. Er bestond en
bestaat grote geestdrift voor dit verzet, doch de
algemene klacht is, dat de hogere, militaire autoriteiten geen wapens verstrekken tengevolge van
de jaloerse en obstructieve Nanking-bureaucratie. Amerikaanse controle op de wapendistributie
had stellig moeten bestaan.
Daarenboven had Amerika drastisch moeten Ingrijpen in het probleem der agrarische hervormingen. De communisten wierpen zich op als de
beschermers van de boeren in een tijd toen de
greep van de grootgrondbezitter knellender was
vanwege de voedseltekorten en de inflatie.
De agrarische hervormingen waren even dringend als de controle op de wapen-distributie. Dit
zou stellig een interventie in binnenlandse kwesties betekend hebben, doch de Chinezen zouden
dit geduld hebben, omdat de gebeurtenissen zo'n
tragische loop namen, dat de situatie' ver uit ging
boven twist over souvereiniteit.
Het is echter niet gebeurd. En de wereld weet.
dat allereerst de verantwoordelijkheid voor dit
in-gebreke-blijven onvermijdelijk op de Verenigde
Staten neerkomt en dat de gehele toekomst van
de westerse Invloed in het Verre Oosten afhangt
van de vraag, of de Amerikaanse politiek snel
genoeg kan omzwenken op het beslissend moment, indien dit niet reeds gepasseerd is. Naar
onze opvatting is het lot van China wel bezegeld.
Een blad in Sjanghai schreef: „China is eerst
bedrogen, toen verkocht en vervolgens prijsgegeven." Dit alles betekent voor China een tragedie, voor Azië een gevaarlijke machtsverschuiving en voor Amerika een bedenkelijke bedrei-^
ging. Laten wij hopen, dat het tragische gevalChina heeft geleid tot een verheldering van inzicht en begrip, waarmee men zijn voordeel kan
doen bij een ingrijpen in de ontwikkeling van
andere Aziatische gebieden.
(Wordt vervolgd).
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Het weekblad O.V.N., dat zich beijvert
het Nederlandse Volk te vergasten op
de visie van Schreieder in zijn beruchte boek,
leidt hoofdstuk 6 in met de opmerking, dat
de bedoeling van het voorgaande was, de
lezers een indruk van de betrouwbaarheid
van Schreieders' beschrijving te geven, welke
indruk dan een vrijbrief moet geven aan
Schreieder, waar hij in het volgende begint
met het eigenlijke onderwerp: Het England
Spiel.
Het kon niet uitblijven, dat onze afdeling Gedenkboek getroffen werd door de bespreking
(in hoofdstuk 5) van het verzet van Theodorus Dobbe, de zo bekende Top-man der
LKP. Welnu, wat wij daarvan kunnen
controleren is in ieder geval een getuigenis
tegen de betrouwbaarheid van het boek
van Schreieder. Daar staat n.1. in, dat Dobbe,
Frits de Zwerver uit de gevangenis te Arnhem en vervolgens in September nog 43
gevangenen uit het Huis van Bewaring in
Arnhem bevrijdde, waarvoor hij dan ook
het plan opstelde.
De feiten zijn intussen, dat Dobbe noch
bij de eerste noch bij de tweede bevrijding
aanwezig was en evenmin de plannen daarvoor maakte en dat de tweede bevrijding
bovendien niet in September 1944 maar op
Il Juni 1944 plaats vond.
Wat Dobbe wel voorbereid en mee uitgevoerd heeft, maar wat Schreieder niet beschrijft, is de bevrijding van een illegale
• werker uit de Koepel in Arnhem op 18 Februari 1944.
Als de betrouwbaarheid op dit punt maatstaf is voor de betrouwbaarheid van het
hele boek, dan weten zij die er zich in willen verlustigen nu wel wat hun te wachten
staat.

WAT ER AAN VOORAF GING:
Arie, een jongen van de Veluwe was in
1943 genoodzaakt om onder te duiken en
ging toen naar de Biesbosch. Door bemiddeling van de LO. te Werkendam was hrj,
na een avontuur in Dordrecht, daar terecht
gekomen. In de Biesbosch geeft hij er zich
rekenschap van, dat er iets in hem veranderd is. Hij meent, dat hij onverschilliger
is geworden. Het verzet aldaar ging er toe
over, om Duitsers gevangen te neijnen en
op te sluiten in een schip. Op deze wijze
kwam men aan de wapens om zich bij
de bevrijdingsgevechten te kunnen inzetten
voor de laatste stoot. Arie geeft er zich
rekenschap van, wat de gevolgen hiervan
kunnen zijn.
' veel. Arie had sombere gedachten. Soms
was het hem, alsof hij voor een gapende afgrond stond, waar hij elk ogenblik in zou
kunnen storten.
Het zonderlinge verlangen was vaak in hem
om de vlucht te nemen uit de Biesbosch. Hij
zou liefst zo ver mogelijk verwijderd zijn van
het schip vol creaturen, hoewel hij heel goed
wist, dat hem niet veel goeds te wachten zou
staan als de Duitsers kans zouden zien om
"hem in te rekenen.
Waarom wilde hij eigenlijk weg?
Arie kon niet nauwkeurig zeggen, wat hem
hier in de Biesbosch eigenlijk tegen de borst
stuitte.
Het was natuurlijk prachtig dat ze hier eén
gedurfd verzet pleegden door Duitsers 'gevangen te nemen en op te sluiten in een
schip. Maar de moeilijkheden waren zo ontstellend groot — en waarschijnlijk zouden die
nog toenemen.
De voedselvoorziening voor de krijgsgevangenen mocht onder geen enkele voorwaarde
in de war lopen. EIJ als één van de moffen
ernstig ziek zou worden, wat zou men dan
moeten doen? De dokter van Made was in
het verzet betrokken en had , al meer
geneeskundige hulp geboden. Tijdens de
vuurgevechten waren er 'gewond geraakt.
Een Duitser had een schot in zijn zijde gekregen. Maar het zou nog veel erger kunnen worden.
Ineens begreep Arie, wat hem soms deed huiveren voor hetgeen hier door de verzetsmensen werd gedaan: — Het was de eerbied
voor het leven, zélfs voor het leven van een
Duitser, die wie weet wat voor onheil in Nederland teweeggebracht had. Het leven van
anderen was geen speelgoed. Ze hadden het
leven van vijanden in handen genomen, ze
waren .heer en meester geworden van het
leven, van dat stel creaturen in het schip.
Neen, Arie wist beter — dat waren ze toch
niet. God was Heer en Meester!
Ja, de ontzettende verantwoordelijkheid, die
ze met dit verzetswerk op zich genomen hadden, benauwde hem.
Hij begreep nu, dat een wettige Overheid
onmisbaar was. Wat zij nu deden was. illegaal werk, maar het was zo „onofficieel". Er
stond eigenlijk geen Overheid achter; die, in
het besef van de macht, die zij van God verkregen had, deze strijd leidde. Arie dacht
aan het Bijbelwoord, dat de Overheid het
Ingezonden mededeling.)
Ruwe huid
Ruwe. hand'1
Ruwe lip pen
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Historisch is dit verhaal van het
gedurfde verzet in de Biesbosch
geheel verantwoord. Het was 'de
schrijver echter vooral te doen om
de psychologische uitwerking van
dit verzet bij iemand, die et nauw
bij betrokken was. Daarom zijn de
namen gewijzigd en is het accent
niet gelegd op een reeks van daden.
~N maar op het hart van een mens f
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zwaard niet tevergeefs draagt en dat de
Overheid van God gegeven is. Nooit tevoren had dit woord zoveel indruk op htm ycmaakt als thans.
Ja, er was wel een Overheid, een wettige
Overheid. Maar die had haar adres inr Londen en was niet in staat om met een daad in
te grijpen en de zaak hier in handen te nemen.
Ze waren thans aangewezen op eigen initiatief en op eigen inzicht. Ze leefden op hoop
van zegen, maar niemand zou kunnen zeggen, of soms op zekere dag de enorme taak
hun niet boven het hoofd zou groeien.
— Zoiets moet ook Ries hebben gevoeld,
dacht Arie. — Want waarom sprak hij anders over een bende en dat het feitelijk geen
leven meer was?
Opnieuw vroeg Arie zich af, of hij er stiekem tussenuit zou knijpen en terug zou gaan
naar de Veluwè.
Maar neen, dat niet! Zijn hart kwam daar
tegen in opstand. Tenslotte leverden ze hier
zwaar verzetswerk en droeg iedereen zijn

er voor vliegen! Als men de vrijheid wilde en
terugverlangde naar een wettige Overheid
die met de daad zou kunnen ingrijpen, moest
men er eveneens iets voor doen. Men mocht
de vrijheid niet op een schoteltje laten thuisbrengen.
Elke onrechtvaardige daad van de bezettende macht bracht hem in opstand. Dan jeukten zijn handen om al dat rechteloze gedoe
af te straffen. Je kon eenvoudig niet zeggen,
dat je ophield met het verrichten van illegaal
werk; net zomin als je een poosje kon ophoyden met ademhalen.
Neen. hij zou niet weggaan, natuurlijk niet..
Maar de bevrijding moest komen — en
daarmee de Overheid, die kon ingrijpen. De
grote verantwcoraenjKneKr, are" üJ up zien
IjaddcM gcm-uiicn door Duitscii kiljy sy c vaii~

gen te maken en op te bergen in een schip,
werd te zwaar om te dragen.
g ijna dagelijks werden door de veerman
van ^Drimmelen Duitsers overgezet. Dan
lag de illegaliteit in het zuidelijke deel van
de Biesbosch op de loer. Er was dan voor de
vijandelijke soldaten — die voor het merendeel uit Frankrijk en België kwamen —• geen
ontkomen meer aan.
Het aantal krijgsgevangenen in het schip
nam dus steeds toe en daardoor werden de
zorgen groter. Reeds meer dan vijftig Duitsers werden gevangen gehouden — en dit
aantal zou zelfs groeien tot zes-en-zeventig
man!
De bewaking van die creaturen vorderde
de grootste oplettendheid. Er waren Duitsers, die het niet in hun hoofd zouden halen
om een eventuele kans op ontvluchting waar
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steentje bij om de vijand te bestrijden. Alles
in hem kwam er tegen in opstand om met
de handen in de 'zakken te gaan zitten en
kalm af te wachten of de Duitsers verslagen
zouden worden. Het zou niet alleen onwaardig zijn, hij 2ou het eenvoudig niet kunnen!
Arie dacht: — De vogels lijden geen gebrek,
er is overal wel een zaadje te pikken
maar ze moeten er iets voor doen, ze moeten

te nemen. Die waren oorlogsmoe en wachtten het einde van de Krieg rustig af in de
schuit tussen de grienden en het riet. Er was
■ met die kerels nog wel te praten. Zij begrepen wél, dat de grootspraak van Hitler en
zijn kornuiten de nederlaag niet zou kunnen
voorkómen. Ze hadden in Frankrijk en België reeds teveel gezien van de saamgebalde
kracht der geallieerde legers. Voor hen was

Ook dat nog
Een LO.-er raakte zijn gehele inboedel inclusief een fiets kwijt door een van die
bekende huiszoekingen van de Grüne Polizei.
waarbij hij zelf ontsnapte.
Na de bevrijding kreeg hij werk voor de
kampen van Politieke Delinquenten, waartoe
hem de fiets van een NSB.-er in bruikleen
werd toegewezen.
Thans legt deze NSB.-er hem een rekening
voor van ƒ 120.^—, als schadevergoeding voor
het gebruik van het rijwiel. Het Ministerie
van Oorlog had de NSB.-er nl. medegedeeld,
dat de gebruiker daarvoor aansprakelijk was.

Het onaersiaanoe biljet, door de FC veivaardigd,
werd in de dagen van de Ldese-actie, de laatste Duitse
aanval op onze arbeidskracht (Jan. 1945), op grote
schaal verspreid. De aanval mislukte g-ebeel.
Men leze wat Antoon Coolen in het Gedenkboek schrijft
over de grote strijd om de Nederlandse arbeider.

Een KP.-er uit Hilversum werd gearresteerd
en opgesloten in de gevangenis te Utrecht.
Hij wist echter uit te breken, waartoe hij
een ruitje van de gevangenis verbrijzelde.
Voor dat ruitje heeft hij na de oorlog eeft
rekening gepresenteerd gekregen.
♦
Een Zaans echtpaar moest in 1944 onderduiken ten gevolge van ontdekte illegale
werkzaamheden. Het echtpaar werd gehuisvest op het eiland Urk, waar voor de vrouw
in verband met en ten gevolge van de overnaasie- viucnt, aoKtersïiuip' moest worden

de oorlog al beslist en zij achtten het 't
voornaamste, tot de overlevenden te behoren. Voor zulke krijgsgevangenen behoefde
men weinig zorgen te hebben.
Er waren echter ook anderen — soldaten
die niet wilden geloven in het verlies van
iDuitsland en die hun hoop nog Stelden op
de beloofde nieuwe wapens, die met één slag
c e oorlogskansen zouden doen keren. Vooral
zulke creaturen moesten goed in de gaten
gehouden worden.
Cok waren er soms onenigheden tussen de
krijgsgevangenen. Men moest altijd bedacht
zijn op muiterij onder de Duitsers. Vooral
als het eten minder goed was, werd er sonis
gemopperd en dan moest de bewaking streng
zijn.
Zieken waren er soms ook; daar moesten
dan bijzondere maatregelen voor getroffen
worden.
Arie dacht vaak aan de mogelijkheid, dat in
het schip een epidemie zou uitbreken. In
dat geval zou de verzetsgroep in de Biesbosch, die niet meer dan veertig man omvatte, voor onoverkomelijke moeilijkheden
komen te staan.
Lang niet.altijd waren de bewakers het met
hart en ziel met elkaar eens. Er was soms'naijver en de dagelijkse spanning, waarin, men
verkeerde, was oorzaak, dat kleine misverstanden uitgroeiden tot onderling wantrouwen. Soms werd er in alle toonaarden gemopperd. Dan deugde het eten niet, dan was
de dienst te zwaar
, en al dat gemopper
was terug te brengen tot en vloeide voort uit
de teleurstelling, dat de vurig begeerde bevrijding op zich liet wachten,
gr kwamen nog regelmatig nieuwe krijgsgevangenen binnen.
Op e-in dag, toen weer twee moffen waren
binnengebracht, die, naar ze verklaarden,
dankbaar waren van „der verdammte Krieg"
te zijn verlost, ontstond er plotseling een
grote beroering onder de verzetsmensen in
de Bitsbosch.

De Redactie ziet zich geplaatst voor de
moeilijkheid om uit de nog voorradige hoeveelheid copy voor de laatste nummers
van ons blad een billijke keus te maken. Dit
brengt met zich mee, dat verschillende inzenders teleurgesteld moeten worden. Onze
lezers en medewerkers ■worden daarom
dringend verzocht in ieder geval geen
nieuwe copy voor ons blad meer in te
zenden.
*
Enige onrust bestaat over het feit, dat nog
vele gevallen medewerkers niet op de In
Memoriam-pagina herdacht zijn. Wij wisten vooruit, dat slechts ongeveer de helft
van de plm. 1500 gevallen geplaatst konden
worden. Aan de verzoeken om plaatsing is
zoveel mogelijk voldaan. Niettemin moeten
er enkele aanvragen blijven liggen. Men
bedenke intussen, dat alle gevallenen van
LO en LKP door plaatsing van cen foto
in het Gedenkboek herdacht zullen worden.
' *
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Toen de dokter over de omstandigheden van
dit echtpaar vernam, bood hij spontaan gratis
hulp aan, hetgeen door deze illegale werkers
dankbaar werd aanvaard.
In October 1949 ontving het inmiddels teruggekeerde echtpaar echter, notabene door tussenkomst van een deurwaarder en onder
bedreiging van strafvervolging, een kwitantie van de vijf jaren oude (gratis) rekening
aangeboden.

Attentie!

het

IIC.GEEF MY OOK OP VOOR
DüITSCHlAND.ZE ZEGGÏN
DAT HET GRAS JWAltVBSL
BKTBR 19 BAN HIER,!
Er was een schot gevallen en de scheepstoeter had geklonken. Dat was het afgesproken alarmsignaal.
Arie, die juist vrij van bewakingsdienst was
en in het keukentje bij de kokkin zat te eten
•— deze keukenprinses • was met haar verloofde ondergedoken in de Biesbosch en
kookte het potje voor de illegale „staf" —
vloog onmiddellijk naar buiten om te zien,
wat er aan de hand was. Spoedig hoorde hij
van een bewaker, dat er iets mis was. Er
was een mof gaan pleiten.
Ogenblikkelijk werden maatregelen getroffen, want als de Duitser er werkelijk in zou
slagen om te ontsnappen, zouden de gevolgen niet te overzien zijn.
De omgeving werd afgezocht. Men ging
speurend door het griendhout, men zocht in
het riet. maar de eerste verkenningen bleven zonder resultaat.
Weliswaar was iedereen ervan overtuigd,
datje mof niet gemakkelijk uit de Biesbosch
zou kunnen ontkomen, maar men moest met
alle mogelijkheden en zelfs onmogelijkheden
rekening houden.
Het zoeken naar de ontsnapte Duitser werd
zonder onderbreken voortgezet, doch het leverde aanvankelijk geen resultaat op. Die
nacht werden extra posten uitgezet en zeer
vroeg in de morgen werd de griend op het
Jannezand doorzocht, maar de vluchteling
werd niet opgespoord.
Tenslotte liet men verder zoeken achterwege, omdat het voor iedereen duidelijk was
geworden, dat het toch vergeefse moeite zou
zijn.
De spanning over de vluchteling had iedereen te pakken. Arie voelde zich onzeker en
toen hij in de loop van de ochtend met Ries
samen w^s. zei deze:
„Nou heb je de poppen aan het dansen, let
eens op mijn woorden. We zijn iets begonnen, dat we niet meer baas kunnen. Het is
ons boven het hoofd gegroeid!"
Arie knikte; hij besefte heel goed, dat de ge-
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(Zie mtekenbiljet in vorige Zwerver)
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volgen van deze ontvluchting zeer ernstig
zouden kunnen zijn.
Br ontstond echter enige opluchting* toen
bekend werd, dat de kleren van de vluchteling Jangs de waterkant gevonden waren. Dit
wees er op, dat de Duitser getracht zou
hebben, de Biesbosch zwemmende te ontkomen.
Als dit zo was — en er was geen reden om
er aan te twijfelen — behoefde men niet
ongerust te zijn. Men was er, van overtuigd,
dat zo'n poging mislukt moest zijn. De
vluchteling zou ongetwijfeld verdronken zijn
in het verraderlijke water in en rond de
Biesbosch.
De gemoederen werden weer rustig. Ook
Arie begon zich weer behaaglijk te voelen.
De ontvluchte krijgsgevangene was verdronken en zijn ontsnapping zou dus geen
onaangename gevolgen kunnen hebben
Maar enige dagen later werden de verzetsmensen in de Biesbosch opgeschrikt door een
alarmerende boodschap. Het bericht kwam
binnen, dat de ontvluchte Duitser in Dordrecht was aangekomen en dat de SD de
zaak nu in handen had, zodat men moest
rekenen op grote moeilijkheden. Het bericht
was afkomstig uit Dordt. Er werd in gezegd,
dat de mof zwemmende de overkant had
kunnen bereiken, van een boerenvrouw kleding had gekregen en in Werkendam door
de SD was opgepakt en doorgestuurd naar
Dordrecht. De SD zou in actie komen, een
gemotoriseerde colonne en enige overvalwagens waren reeds op weg in de richting
van de Biesbosch.
Dit nieuws verwekte grote bezorgdheid.
Arie huiverde voor de dingen, die komen
zouden.
(Wordt vervolgd).
(Ingezonden mededeling)

Mijnhardtjes: de cachet,
die pijn verdrijft en kou afiet. Doos 40 en 75 et

* HET GROTE GEBOD *
GEDENKBOEK VAN HET VERZET IN LO. EN LKP.
Reeds in de bezettingstijd is in de kringen van de
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
en van de Landelijke Knokploegen
het plan gerijpt voor het te boek stellen van

De geschiedenis van het Verzet
opdat ons volk zou weterf: dat er voor de vrijheid van Nederland gestreden is,
hoe voor die \ vrijheid gestreden is,
waarom voor die vrijheid gestreden is;
opdat herdacht zouden worden, zij die in de verzetsstrijd gevallen zijn;
opdat levend zou blijven in het bewustzijn van ons nageslacht,
dat een volk niet bestaan kan en niet bestaan zal,
als het niet bereid is voor zijn bestaan te vechten.
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God liefhebben boven alles en Uw naasie als Uzelvon.
Ziedaar:
het devies van LO en LKP,
het richtsnoer voor de hulp aan honderdduizenden onderduikers,
het motief voor honderden levensgevaarlijke overvallen op distributiekantoren,
bevolkingsregisters, arbeidsbureaux, gevangenissen, etc.

• EEN DOCUMENT:
Jarenlang is men bezig geweest de historische gegevens van het verzet
van v«le duizenden medewerkers in alle plaatsen van Nederland te
verzamelen. Op grond van deze gegevens is het boek geschreven.

EEN BETROUWBAAR DOCUMENT:
Het boek bestaat niet uit de altijd subjectieve inzichten van knappe
mannen en leiders, maar het is opgebouwd op de feiten, op de geschiedenis van alle verzetslieden in LO en LKP.
Zo is in dit boek voor het eerst in ons land een samenvattende
documentatie gegeven van het verzet, en wel van de LO, de grootste
verzetsorganisatie, en van de LKP, de meest succesvolle
gewapende verzetsorganisatie.

EEN LEESBAAR DOCUMENT:
Documenten zijn dikwijls onleesbaar. Niemand zal echter betwijfelen,
dat enkele onzer beste romanschrijvers in staat waren van deze documenten een boeiende geschiedenis te maken.
De grote bijdragen in het boek zijn geschreven door:

ROQieR van aeRóe * antoon coolen
Aó qoeóe
* k. noRel * arme öe vpies

Een aantal kleinere bijdragen zijn door
andere medewerkers verzorgd; t.w:
A. Algra, üaravia
Kees Bauer, Zeist.
J. A. v. Bennekom, 's-Gravenhage.
Lt. Kol. b. d. Th. A. Boeree, Ede.
Adriaan van Boven, Kampen.
J. Bulthuis, Amsterdam.
Karel van Dorp, Veenhuizen.
Mevr. C. Grandia-Smits, Rotterdam.
Frits van der Haar, Amersfoort
J. W. Hofwijk, Rotterdam.
Mr H. B. S. Holla, Vught.
Drs L. E. M, A. van Hommerich, Heerlen.
H, Jong, Noord-Scharwoude.
Jan Kroeze, 's-Gravenhage.
G. H. Ligterink, Oldckerk.
K. van Loon, Dordrecht.
Drs J. H. Middelbeek, Apeldoorn.
A. Mulder, Halfweg.
Jan Naber, Hoogeveen.
Drs Joep Naninck, 's-Hertogenbosch.
Drs Joan K. A, v. Nooy, Voorburg.
A. Omta, Noordbroek.
J. W. Ooms, Soestdijk.

Drs A. Raaymaakers, Vught.
Rudolf van Reest, Goes.
Dr Ir H. van Riessen, Amsterdam.
Maj. Ds F. Slomp, Soerabaja.
G. Spanhaak, Kampen.
Drs P. A.. Verburg, \7ageningen.
A. W. Vingerhoets, Veldhoven.
Al deze namen zijn evenzovele waarborgen
van een boek, dat in ieders huiskamer na lezing
„Op de bovenste pl4$k" moet komen.

HET STANDAARDWERK VOOR TIJDGENOOT EN NAGESLACHT
De Gedenkboekcommissie»
DrlrH. vanRiessen, Adam, Voorz*
Frits van der Haar, A'foort, Secr.
Rogier van Aerde, Rotterdam.
A. W. Bijl, Zwolle.
Antoon • Coolen, Waalre.
H. A. Douqué, Amsterdam.
Ad Goede, Assen.
Dr. A. Kessen, Leiden.
K. Norel, Nieuwer-Amstel.
Bob Scheepstra, Amersfoort.
Maj. Ds. F. Slomp, Soerabaja.
G. Spanhaak, Kampen.
Anne de Vries, Zeist.

Het boek verschijnt in twee delen. Het wordt gedrukt op royaal formaat (23 x 30 cm.) houtvrij
papier en bevat ca. 1100 bh., ruim 1500 portretten en foto's, talrijke tekeninge/n, landkaarten
en documenten. Beide delen worden gebonden in zwaar linnen band.
De prijs van het boek is zo laag mogelijk gesteld. Het kost per deel slechts f 16.25.
Bovendien is de prijs voor hen, die het boek vóór de verschijningsdatum bestellen,
SLECHTS f 13.75 PER DEEL,
waarmede zij zich dus ƒ 5.— op het volledige boekwerk besparen.
Het boek wordt in opdracht van de LO-LKP-Stichting uitgegeven door:
Uitgeversmij. J. H. KOK IvI.V. te Kampen en
Uitgeverij H. NELISSEN, te Bilthoven. en is
—bij iedere erkende boekhandelaar verkrijgbaar.
De copie gaat thans naar de drukker, zodat het boek in de loop van 1950 gereed komt. Wij weten
dat duizenden verlangend uitzien naar de uitgave van dit werk. Wij weten ook, dat velen het boek
met een bescheiden beurs moeten kopen. Daarom is tevens de gelegenheid opengesteld het boekwerk te voldoen in:
TERMIJNEN VAN MINSTENS f 2.50 PER MAAND.
Met deze termijn-betaling is reeds nu aan te vangen, waardooi bij verschijnen van de delen het
verschuldigde bedrag reeds geheel kan zijn voldaan.

i: o t o' s uit het q e ö e n k B o e k

Bi] óe foto's
Het spoorwegverkeer werd voortdurend door de KP gesaboteerd.
In Harmeien moest een spoorbrug
het ontgelden.
„Zwarte Kees", de KP-leider uit
de Achterhoek, had zich bij een
overval in een konijnenhok achter
zakken verstopt. Hij werd door
de Duitsers ontdekt en in dit hok
doodgeschoten.
In de nacht van 6 Maart 1944,
werd bij een poging tot verkrijging van een Duitse auto, toevallig een aanslag op Rauter
gepleegd. Rauter werd zwaar
gewond; de chauffeur en Rauter's
adjudant werden gedood. Men
heeft plm. 75 kogelgaten In de
waeen geteld.

Foto's van: Insp. v. Pol. de Groot-Apeldoorn (3)

4. De ondergrondse garage van de
KP-Utrecht in een tussenstand.
5. Er bestond een voortdurend wederzijds contact met Londen.
6. Ondergedoken piloten
konden
moeilijk In uniform blijven rondlopen. Men ziet ze hier, gestoken
in een monnikspij, een Duitse
wachtpost passeren.
7. „Tante Annle". Een KP-er en
pilotenhelper, die zich ongeveer
een jaar lang als „juffrouw"
vermomde.
8. De bevrijding in zicht. Z.K.H.
Prins Bernard en de KP-er
„Peter-Zuid" (Cdt. BS-Str.Ged.)
bij de capitulatie -onderhandelingen te Wagenlngen.

.* Gas Oorthuys - Amsterdam (5), *. PhUips - Eindhoven (6)

# Achterberg-Heerlen (8)

* HERSTEL *
Enkele noodzakelijke mededelingen betreffende de
aanschaffing van het

G K D E! IV K B O H K
De aankondiging van het Gedenkboek heeft de pen van vele verontruste lezers in beweging gebracht.
„Ik heb het boek al besteld; moet ik het nu nog eens bestellen?"
„Wgt moet ik met mijn waardebonnen doen?"
„Ik heb „Den Vijand Wederstaan" gekocht; krijg ik nu automatisch
het Gedenkboek?"
„Krijg ik het Gedenkboek met reductie?"
„Krijg ik het Gedenkboek gratis?"
We zullen de storm stillen met enkele inlichtingen-.
1. Na rijp beraad is besloten geen speciale prijs voor nagelaten
betrekkingen en voor medewerkers te bepalen, maar de prijs zo laag
te stellen, dat hij, gelet op de waarde van het boek, bij niemand
critiek kan opwekken. Deze prijs geldt echter slechts tot aan het
tijdstip van verschijnen. Daarna kost het boek ƒ 5.— meer. Het
boek wordt dus aan niemand gratis of met reductie geleverd.
j. I±r
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C^adarihU/^at- nnnii ppn intekenlijst oeweest. -

Reeds eerder ontvingen wij vragen over een zodanige lijst, die —
vooral in de omgeving van Den Haag —■ zou hebben gecirculeerd en
waarop men zelfs reeds een bedrag vooruit zou hebben betaald. V/ij
kunnen niet duidelijk genoeg zeggen, dat deze en eventuele andere
lijsten niets met ons Gedenkboek te maken hebben.
3. Het boek bestaat uit twee delen. Dat is tezamen één exemplaar.
Wie dus één exemplaar bestelt, ontvangt het gehele boek van twee
delen. Wie twee exemplaren bestelt, krijgt twee maal twee is vier
delen, etc.
4. Wie „Den Vijand Wederstaan" kocht, ontvangt niet automatisch het Gedenkboek ook. Bestellingen van „Den Vijand Wederstaan" houden geen enkel verband met de bestellingen van het
Gedenkboek. Een ieder die het Gedenkboek wil ontvangen moet
dit dus thans nog apart bestellen.
5. Wie zich in de loop der tijd op eigen initiatief op ons bureau
voor levering van een Gedenkboek heeft laten noteren, ontving
van ons onlangs bericht van bevestiging. Wie denkt, dat hij zich
reeds eerder bij ons voor het boek opgaf, maar zo'n bericht niet
ontving, moet dus in ieder geval thans het boek bestellen.
6. Wie waardebonnen van ƒ 0.50 (voor het aanbrengen van
Zwerver-abonné's in de actie-periode) iri zijn bezit heeft, moet deze
op ons bureau inleveren. Hij krijgt daarvoor een ontvangstbewijs
en kan vervolgens — eventueel in termijnen — het bedrag tot
ƒ 27.50 aanvullen.
Allen, die indertijd in actie zijn geweest voor het werven van
Zwerver-abonné's en voor de verkoop van „Den Vijand Wederstaan", wekken wij op ook voor het Gedenkboek op stap te gaan
en familie, vrienden en kennissen op te wekken dit boek te kopen.
Men kan zich hierover nog nader tot ons wenden. Bedenkt, dat Uw
actie voor de verkoop een noodzakelijk gevolg is van Uw verzet.
Gij hebt voor de vrijheid van ons land en ons volk gestreden. Thans
nioet ge er aan medewerken, dat ons volk die strijd leert kennen;
dat in de boekenkasten van Nederlanders, die hun land en hun
vrijheid liefhebben, dit boek zal staan, opdat hun kinderen er uit
kunnen leren waartegen we gestreden hebben, waarvoor we gestreden hebben, waarom we gestreden hebben en hoe we gestreden
hebben.
En wat U zelf betreft: Stelt niet uit tot morgen wat ge heden doen
kunt. Verzekert U nu reeds van een exemplaar van ons grote
Gedenkboek, waardoor U tevens profiteert van de intekenprijs,
hetgeen voor U een besparing van f 5.— op het volledige boekwerk betekent. Verzendt daarom heden nog, voorzien van Uw
naam en adres, de bestelkaart die voor U bij dit nummer van ..De
Zwerver" is bijgesloten. Meer hebt U niet te doen. Zendt ons geen
' geld. Na ontvangst van Uw kaart jwordt U een bevestiging toegezonden en zullen U tegelijk t.a.v. de betaling de nodige inlichtingen
worden verstrekt.

Door de schrijver Harm de Jong is een artikel gemaakt: „Het begon
met het Horst Wessel-lied", dat onder verantwoordelijkheid van
de redactie opgenomen is in „De Zwerver" van 9 September 1949.
Dit artikel wekt zowel door de bouw als door enkele daarin opgenomen
feiten een onjuiste indruk over de persoon van Dr. Walther Boer.
De schrijver en de redactie hebben zich, alvorens respectievelijk tot
het schrijven en het plaatsen van het artikel over te gaan, zorgvuldig
bezig gehouden met de juistheid van het gestelde. Toen zij tot de
plaatsing overgingen, meenden zij op die juistheid te kunnen vertrouwen. Door nadere inlichtingen is intussen gebleken, dat het artikel
onjuistheden bevat. De ondertekenaars van dit stuk rekenen het daarom tot een plicht thans op het genoemde artikel terug te komen en
de gemaakte fout te herstellen.
De bedoeling van het artikel was, het onrecht, de Nederlandse Joodse
dirigent Leo Pappenheim aangedaan, nogmaals onder de aandacht
van het publiek te brengen, nadat de schrijver zulks in andere bladen
reeds eerder gedaan had.
Om dit onrecht — het niet uitbetalen van zijn salaris over de tijd van
vier jaar concentratiekamp — duidelijk in het licht te stellen, is een
tegenstelling gezocht met de figuur van de dirigent Dr. Walther Boer.
In plaats van dat dit incidenteel en bijwijze van illustratie geschiedde,
is de tegenstelling in het artikel uitgegroeid tot de tweeheid van één
die zich goed gehouden heeft en na de bevrijding slecht behandeld
wordt, en één die zich niet goed gehouden heeft en die na de bevrijdina OD een voetstuk gesteld is. Daardoor werd met betrekking tot de
üaatste. Dr. Boer, de indruk aewekt, dat deze in ae DezetnnyHuju,
zoals men wel zegt, „fout" geweest is. De aldus gewekte indruk is
onjuist en wij nemen hem bij deze terug.
Er is een duidelijk verschil tussen de houding van hen, die in de
bezettingstijd (als bijna iedereen) fouten gemaakt hebben, en de
houding van hen, die aan de verkeerde zijde stonden. Dit laatste mag
van Dr. Boer niet gezegd worden.
In het artikel zijn enkele suggesties gedaan en feiten weergegeven,
waarvan wij ons verplicht achten de verkeerde indruk weg te nemen.
Gewezen is op het anti-semitisme van Dr. Boer, dat reeds lang bekend
zou zijn. Pit is een ernstige aanklacht, die wij door gebleken gebrek
aan bewijs van hen, die deze inlichtingen verschaften, geheel terug
nemen.
Dat Dr. Boer in 1936 bij gelegenheid van een gala-concert ter ere van
de verloving van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard,
als officier meende aan het verzoek te moeten voldoen om het Horst
Wessel-lied te spelen, nadat Dr. van Anrooij dit geweigerd had, kan
men onjuist no'emen, maar het feit dient niettemin gezien te worden
in het licht van de stemming in Nederland in die dagen ten opzichte
van Duitsland, die toen nog niet volstrekt afwijzend was, en in het
licht van de delicate diplomatieke situatie, waaruit de noodzaak van
regeringszijde gesteld werd. In ieder geval is dit feit geen illustratie
van een verkeerde gezindheid van Dr. Boer.
In het artikel is ook sprake van een vrijwillig zich in krijgsgevangenschap begeven van Dr. Boer. Dit is onjuist. Van vrijwilligheid was bij
hem evenmin als bij de andere beroepsofficieren sprake.
In het artikel wordt overigens gewezen op steun, die Dr. Boer wellicht van de Vrijmetselarij zou hebben gekregen. Dart is onjuist, daar
Dr. Boer sinds 1929 geen lid meer is,#en het was ook niet ter zake
dienende, dat de vrijmetselarij op deze'wijze in'het artikel betrokken
werd.
De vermelding van het feit dat Dr. Boer de Duitser Dr. Bergfeld op
het Koninklijk Conservatorium ontmoette en rondleidfle is onjuist. De
ontmoeting betrof Dr. Plutzar, door de Duitsers op het departement
van O.K.W. geplaatst.
Tenslotte is in het artikel opgemerkt, dat het gedrag van Dr. Boer als
officier van de Kon. Landmacht te wensen overliet. Deze opmerking
moet in de juiste proporties gezien worden. Zij betrof 'slechts het feit,
dat Dr. Boer de functie van waarnemend directeur van het Koninklijk
Conservatorium aannam, terwijl de term „Koninklijk" daarvan juist
verwijderd was, en dat hij de Ariër-verklaring getekend had.
Het spijt ons zeer.' dat door het artikel de goede naam van Dr. Boer
in discredie* is gebracht, met name, dat wij de indruk wekten dat Dr.
Boer in de bezettingstijd een verkeerde gezindheid had.
Wij hopen door het bovenstaande deze verkeerde indruk weggenomen
te hebben en wij bieden onze excuses aan voor de gemaakte fout.
De redactie,
Harm de Jong.
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Het grrote grebod
GEDENKBOEK VAN LO.-LKP.
door Rogkr vu Acnk. Aatoon Gooien. Ad Goede. K. Nord n Anae de Vrie»
Oravaog 1100 bh., 1500 foto'a. gebonden la 3 lianen banden.
Per deel f 16.25, totaal f 32.50. Indien nu direct bctldd
wordt, kriiflt U reductie van f S.—. diu voor i 27.50.
Geeft U na nog op aan:
Oeagewenst in maand. term. van f 2.50 te voldoen.

H. W. BLOK —

BOEKSANDEll

Boerooe«e«,aat 120
ROTTEBDAM-Z. — Telefoon 70629

(Inoezonden mededehng)

ü spaart f 5.— uit, wanneer U nu Intekent op

„Het fi r o t e ti e b o d "

GEDENKBOEK VAN HET VERZET
In opdracht Van de LO-LKP-Stichting samenge teld door:
Rog van Aerde. An«. Gooien. Ad Goede. K. No e . Anne c e Vries e.a
Dit werk verschflnt In 1950 in 2 delen a t 16.25 bij inteken ng f 13.15
Zie de unvcetJge mededelingen elders in dit blad. Bestelt nu bl| '*
^ Boekhandl W. TEM HAVE, Kalversiraat 154, A'dam, Tel. 34066-32553

• SCHADE EIGEN VERZET •
Nu de Tweede Kamer het wetsontwerp op de materiële oorlogsschade heeft aanvaard, zal
bij velen de vraag rijzen hoe het nu
in de practijk staat met de vergoeding van schade geleden door eigen
verzet.
Daarover wordt dikwijls geklaagd en
als men sommige bladen zou mogen
geloven, gebeiAt er eigenlijk in het
geheel niets of althans niets noemenswaardigs. Die indruk zou men ook
kunnen krijgen uit een aantal redevoeringen, uitgesproken in de Tweede Kamer bij de behandeling van
het wetsontwerp inzake de tegemoetkoming aan ten onrechte gedetineerden. Deze indruk nu is beslist onjuist. De vergoeding schade tengevolge van eigen verzet is echter niet
bij de wet geregeld. Daartegen richten zich dan ook in hoofdzaak onze
bezwaren. In de practijk echter is de
~ct »= gezten in net raam van ae
algehele
oorlogsschadevergoeding
•— niet onbevredigend.
In 1945 verscheen het Besluit op
de Materiële Oorlogsschade, met
de uitvoering waarvan het Commissariaat voor Oorlogsschade van het
Ministerie van
Financiën belast
werd. Ieder kreeg de gelegenheid
door hem geleden materiële schade
aan te geven bij de Schade-enquêtecommissies. Deze Schade-enquêtecommissies hebben de geleden schade getaxeerd volgens de verkoopwaarde van 9 Mei 1940 en de uitkeringen, welke volgens dit Besluit
zijn gedaan, waren dan ook gebaseerd op deze bedragen. Nu is
wel gebleken, dat de verschillende
Schade-énquete-commissies lang niet
dezelfde normen aanlegden. Er waren er, die aan de hoge kant taxeerden — er zijn gevallen bekend van
145 pCt. — er waren er odk die
zeer laag schatten. En dit heeft veel
ontevredenheid gewekt, vooral ook
omdat velen, die een eerste uitkering op deze basis kregen, meenden,
dat de zaak daarmede was afgedaan. Tot ultimo 1948 werd volgens
het Besluit Materiële Oorlogsschaden reeds een bedrag van ƒ 1636
millioen en in totaal ƒ 2609 millioen
voor oorlogsschadeherstel uitbetaald.
Daarmede was ongeveer een-derde
afgewikkeld. Men wijst nu wel eens
op België en Frankrijk, doch in België is men eerst voor kort en in
Frankrijk nog in het geheel niet met
de uitbetaling begonnen. Men is daar
zelfs nog niet zover, dat de schade
van de eerste wereldoorlog afgehandeld is. Men krijgt een goed beeld
van de afwikkeling in Nederland,
als men weet, dat van de 228.411
aangegeven gevallen van schade aan
bedrijfs- en beroepsuitrustingen en
bedrijfs- en handelsvoorraden er
216.241, of 94.7 pCt. afgedaan is.
Van de 655.671 gevallen van huisraadschade werden er 644.458 of

98.3 pCt. afgehandeld. In al deze
gevallen werd dus een eerste uitkering gedaan.
Op grond van het thans door de
Tweede Kamer aanvaarde wetsontwerp zullen de meeste schade-gevallen volgens een vrij ingewikkeld
systeem recht krijgen op een aan-

extra-vergoeding. Daarvoor werd
een bedrag van 10 millioen beschikbaar gesteld. De bedoeling was dit
bedrag ponds-pondsgewijze onder
de gedupeerden te verdelen.
Daarvoor was echter nodig, dat
dat eerst alle gevallen behandeld
zouden zijn. Er bleken noodgeval>>

HOE STAAT HET NU IN DE PRAKTJ1K
MET DE VERGOEDING VAN SCHADE,
GELEDEN DOOR EIGEN VERZET?
V_

vullende uitkering. Dit zal de Staat
ongeveer 4^ milliard kosten, een bedrag, waarvan men de grootte enigszins kan afmeten als men weet, dat
de totale opbrengst der Rijksbelastingen over iv-ïö geschat wordt op
3}/2 milliard. De totale kosten van
oorlogsherstel worden geschat op
ƒ 7.733 millioen. Dit zal de Rijksbegroting gedurende 50 jaren met
plm. ƒ 250 millioen belasten. Van
verschillende zijden is in de Kamer
betoogd, dat integrale vergoeding
(dus op basis van de vervangingswaarde) feitelijk het enige criterium,
behoorde te zijn. De Regering heeft
dit afgewezen, mede op grond van
de financiële consequenties. De Minister van Financiën heeft daarbij
gewezen op het feit, dat dit beginsel na de eerste wereldoorlog in
Frankrijk en België, toen betaling
door Duitsland achterwege bleef, tot
monetaire ontwrichting heeft aanleiding gegeven. Toch heeft de Regering op aandrang uit de Kamer het
ontwerp op tal van punten aangevuld en verbeterd, waarna het, na
een vierde Nota van Wijziging is
aanvaard. Men kan het betreuren,
dat het niet tot een integrale vergoeding is gekomen, doch vaststaat,
dat zeer belangrijke verbeteringen
zijn aangebracht.
\X7elke betekenis heeft dit nu voor
de mensen, die schade door
eigen verzet geleden hebben? Het
betekent, dat ook zij straks recht
hebben op de thans vastgestelde
aanvullende uitkeringen. Maar er is
meer. Verscheidene mensen, die
recht op een uitkering van de Oorlogsschade hadden, kwamen desondanks in moeilijkheden. Daarom
heeft de Minister van Financiën in
Mei 1947 ingesteld een Adviescommissie Verzetsdaden, waarin naast
de Directeur van het Bureau van het
Commissariaat voor Oorlogsschade
en enkele ambtenaren, vertegenwoordigers van de Stichting '40-'45
zitting hebben. Deze regeling maakte het mogelijk, dat zij, die schade
leden door eigen verzet een vergoeding konden ontvangen, eventueel,
wanneer zij reeds aanspraak konden
maken op een Rijksbijdrage, een

len te zijn en daarom vond de Minister goed dat men begon met deze
mensen een uitkering toe te kennen.
OD
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1.600.000 gulden uitgekeerd. Er
wachten nog meer dringende gevallen op afdoening en daaraan wordt
met alle krachten gewerkt, maar
meer dan 75^—100 gevallen per week
kan men niet afhandelen. De Adviescommissie Verzetsdaden kan een
extra-uitkering geven van 100 pCt.
boven de reeds ontvangen bijdragen.
Van groot belang is voorts, dat zij
ook im-materiële oorlogsschaden en
schaden, geleden buiten Nederland
kan vergoeden. Een dergelijke regeling bestaat voor geen enkele andere
categorie. Daarnaast heeft de Stichting '40-'45 in noodgevallen aan
verschillende mensen voorschotten
verleend. Natuurlijk moesten dit
goed-liggende gevallen zijn, waarbij
men een claim op de Oorlogsschade
had. Van deze voorschotten werd
reeds een bedrag van ƒ 80.000 terugofttvangen, wanneer de betrokkenen inmiddels hun uitkeringen
ontvingen.
Door de gunstiger regeling in het
thans aangenomen wetsontwerp zullen velen een aanvullende uitkering
ontvangen, waardoor verschillende
door de Adviescommissie Verzetsdaden uitbetaalde bedragen zullen
terugvloeien, zodat daarmede weer
anderen geholpen kunnen worden.
Het feit, dat thans nog zovelen op
een uitkering voor schade eigen verzet wachten, is dus te verklaren uit
het feit, dat eerst de noodgevallen
geholpen worden. Wie tijdig —
d.w.z. voor 1 Jan. 1948 — zijn schade heeft opgegeven en nu in nood
verkeert, kan dus bij de Adviescommissie Verzetsdaden om spoedbehandeling verzoeken. Wie wel rechten heeft, maar niet in nood verkeert, wachtedus rustig af. Telkens
weer blijkt echter,.dat velen niet op
tijd hun schade hebben opgegeven.
Ook komt het voor, dat opgegeven
schadegevallen zijn blijven liggen.
Zo vond men onlangs bij de secretaris van een afdeling van de Expogé
(de man is aan de dijk gezet) nog
een pak schade-aangiften, die reeds
in 1947 waren ingediend.

Uit het bovenstaande volgt, dat degenen, die schade door eigen verzet
leden, wel degelijk een voorrangspositie innemen boven andere oorlogsschadegevallen.^AI is zij niet bij
de wet geregeld, in de practijk werkt
deze regeling zeker gunstig.
Er is echter een categorie, die beslist onvoldoende geholpen wordt.
Het zijn de beroepsmilitairen, die
niet in krijgsgevangenschap gingen.
Zij die wel gingen hebben hun normale loon uitbetaald gekregen, de
ondergedokenen niet. Wel heeft de
Adviescommissie Verzetsdaden in
noodgevallen geholpen, doch het is
niet billijk hen onder deze regeling
te brengen. Zij hebben een recht op
minstens gelijke behandeling als zij,
die wel gingen.
Nog op een enkel punt willen we
wijzen. Het komt wel eens voor,
dat ambtenaren van gedupeerden
betaling verlangen voor hun verstrekte tweedehands goederen, terwijl zij zelf nog geen uitkering ontvingen. Nadrukkelijk kan hier vastgesteld worden, dat dergelijke bedragen niet betaald behoeven te worden voor een uitkering van de Staat
is ontvangen. Het Beheersinstituut
heeft ook uitdrukkelijk opdracht deze
bedragen eerst te vorderen wanneer de schade wordt uitbetaald.
Het Rijkscbmmissariaat Oorlogsschade heeft bovendien reeds in 1946
vastgesteld, dat bij de vaststelling
van de Rijksbijdrage geen rekening
moet worden gehouden met tweedehands verstrekkingen. Dit geschiedt
alleen wanneer de waarde van deze
verstrekkingen in een onredelijke
verhouding staat tot de Rijksbijdrage.
Gezien in het algehele beeld der
oorlogsschadevergoeding is de regeling voor de schade uit eigen verzet
niet ongunstig. Toch menen wij, dat
hier een integrale vergoeding eis van
rechtvaardigheid is.
In zekere zin heeft Minister Lieftinck zulks ook toegegeven in zijn
rede bij de behandeling van het
wetsontwerp materiële oorlogsschade. De Minister zag de verklaring
van de Nederlandse Regering, dat
het land zich in oorlog .bevond, meer
als het constateren van een feit, dan
als een daad. De schade tijdens het
bevrijdingsproces zag hij meer als
een ramp van buiten gekomen. Maar
ten opzichte van de schade èigenverzet zei de Minister: „De oproep
tot strijd en het verzet kan men als
een welbewuste daad (van de Regering) aanmerken en de schade,
die tengevolge daarvan ontstaan is.
is wellicht te beschouwen als het
gevolg van een rechtmatige Overheidsdaad."
Wij hopen, dat de Regering zich bij
de verdere afwikkeling van de schade eigen-verzet door deze zienswijze
zal laten leiden.

UKUNT ZONDER KOSTEN — DE ANTWOORDKAART POSTEN

AD.
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„Hier is ons oponthoud..."
X

„DE DOOD SPAARDE UW LEVEN
OMDAT WIJ HEM HET ONZE
GAVEN"
*
Oorlogsgraven, ons land is er vol van, ja
de hele wereld is er mee bedekt. Dufzenden, millioenen zerken en witte kruizen
staan er, in de kille lucht van West-Europa
en onder de gloeiende tropenzon van Birma, op de Russische steppen, waar een
sneeuwstorm giert en bij een dromerige
oase in de Lyberische woestijn, ja, waar
vinden we ze niet?
Oorlogsgraven, wanneer men zich de getallen realiseert, dan huivert men. Welk
een zee van ellende, wat een lege plaatsen
en dat alles voor ons' voor U en voor mij.
,,De dood spaarde ons leven, omdat zij hem
het hunne gaven". We zeggen het zo gemakkelijk, maar denken we er wel bij na?

^

asphaltweg, om eindelijk tot rust te komen
als ze blijven plakken op het natte mos of
neer dwarrelen tussen de denappels langs de
bospaden. En verweg gromt het geschut op
de Harskamp, eerst het gedreun van het
kanon en dan het geknal van de barstende
granaat...;.
In deze droefgeestige omlijsting wordt de
Erebegraafplaats van de OorlogsgravenStichting te Loenen geopend. Het is alsof
de natuur symboliseert hoe vergankelijk het
leven is, het leven van ons en van hen, die
hier rusten onder de platte gele zerken tussen dennegroen en heipollen. Ook zij werden weggerukt. Waarheen? Niemand wist
het, maar uiteindelijk vond hen de dood, die
soms een uitkomst was, het einde van veel
lijden.
En wij, die bleven, staan hier op de Erebegraafplaats en luisteren naar de vele goede
woorden, die worden gesproken. We horen

In één maand stonden we twee keer temidden van onze doden-. Op 18 October bij de
opening van de Centrale Erebegraafplaats
te Loenén op dè Veluwe en 3 November werden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de gesneuvelden uit twee wereldoorlogen herdacht. Het staat er zo simpel-,
twee wereldoorlogen-. 15.000.000 jonge mensen, vol idealen voor hun lachende leven,
die nu liggen onder een kruis,' en de opening
van een begraafplaats, waar straks duizenden van onze landgenoten, die in Duitse
kampen omkwamen, zullen rusten in de bodem van het land, waarvoor zij streden,
leden en vielen, het land, dat hen nu zo vaak
niet meer begrijpt ....
CVi wij, die bleven, staan hier temidden van
J—sde doden, de honderden, duizenden, millioenen, die gingen om nooit meer terug te
keren.
Oorlogsgraven, wanneer men er tussen staat
bemerkt men plots, dat de vrijheid, waaraan
men zo gewoon was geraakt, toch heus zo
gewoon niet is. Stromen bloed hebben gevloeid en nog dagelijks worden hete tranen
geschreid. En zijn wij, mensen van 1949,
eigenlijk al die offers nog wel waard? Wij,
mensen van 1949, wij houden herdenkingen
en we openen kerkhoven, en het is alles zeer
belangrijk, maar wat doen we om te leven in
de geest van al die grote mannen en vrouwen?
De wereld is niet alleen gered met een flinke
gift aan de collectant van de Klaprooscollecte of de Stichting 1940-1945.
Het offer dat van ons wordt
gevraagd
komt niet alleen neer op onze portemonnaie, neen, we moeten ons zelf geven,
ons eigen „ik". Dit is de les van iedere dodenherdenking, want een goect herdenken is
een appèl van de doden aan hen die leven.
Maar een dodenherdenking is ook niet meer
dan dit. het is slechts een oponthoud. We
moeten verder, het leven in, dat we in vrijheid mogen genieten door het offer van hen,
die rusten onder die 15.000.000 kruizen en
zerken, tot de jongste dag.
LOENEN, 18 OCTOBER
De natuur op de Erebegraafplaats te Loenén is gekleurd in dodengewaad. Zachte rode, gele en gouden pasteltinten steken
schilderachtig af tegen de altijd groene
vliegdennen en de felle kleuren van honderden paddestoelen tussen de dorrende heide
en het grauwgele zand. Druilerig miezert een
neergeestige regen neer uit de leigrauwe hemel op de bossen van de Veluwe. Een kille
storm loeit door de bomen en rukt de stervende bladeren van de takken. In een onzekere baan glijden ze omlaag en bij elke
vlaag tollen ze wild in het rond over de

De dodentaptoe echode over de Veluwse bossen en door
de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
AMSTERDAM, 5 NOVEMBER
De late stralen van de herfstzon schieten
loor de boogramen van de Nieuwe Kerk
en glinsteren op de gouden distinctieven van
generaals en militaire attaché's. Vóór in het
Godshuis staat een katafalk, tussen brandende kaarsen en een erewacht'van acht militairen. De wereld herdenkt de doden. Zestien landen zijn hier bijeen en allen luisteren geroerd naar de declamatie van Michel
van der Plas' gedicht-. „Hier ns ons oponthoud". Hier is ons oponthoud, bij onze doden. Hier zijn we één in een ontredderde wereld van mislukte conferenties, van verkapte
en openbare tegenwerking, van walmend
egoïsme en bijtende achterdocht. Hier is ons
oponthoud, bij onze doden en begeleid door
de zware orgeltonen klinkt de stem van de
declamator: „De dood spaarde Uw leven,
omdat wij hem het onze gaven".
Na de zang van het mannenkoor spreekt de
AmstprHnmvc prcrlikant ons over net symbool van de Klaproos, de bloem, die zijn
groene knop wegwerpt om zijn rode bloem
te ontplooien ■. zoals de gesneuvelden ■ hun
jonge leven gaven om het morgenrood der
bevrijding te doen dagen; de bloem met de
kleur van het rode bloed en het hart van de
zwarte dood, maar door bloed en dood het
witte kruis, het kruis van Golgotha.
Zestien landen zijn hier bijeen, zestien ambassadeurs en gezanten leggen hun kransen
van rode klaprozen, witte Aaronskelken en
zachtgetinte chrysanten om de symbolische
baar. Naast ons wordt Engels gesproken,
achter ons Frans, een Franse geestelijke bidt
het Onze Vader in zijn moedertaal. En in
hoevele talen wordt het gebedslied „Blijf bij
mij Heer" gezongen? Hier is ons oponthoud,
hier zijn we één, omdat we bij de graven
staan, omdat ook de dood geen onderscheid
maakte toen hij die 15.000.000 jonge mannen tot zijn prooi koos. Maar straks, na de
herdenking
?
Dan blazen de trompetten de „Last Post",
de doden-taptoe, het appèl van 15.000.000
gesneuvelden aan de wereld, aan 12 en aan
mij.....

ste strophen van ons Volkslied ovor de z *,•!<,
pende boomtoppen zijn verwaaid, opent Zij,
Die in vijf bange Oorlogsjaren het symbool
was van ons verzet, het houten hek, dat toegang geeft tot deze Dodenakker. Diep getroffen stond Zij, H.K.H.'Prinses Wilhelmina, daarna bij het pas door Haar onthulde
wandbord met de namen van honderden Engelandvaarders, dat eens hing in „Oranje
Haven" in Londen.
Dan klinkt het dodenappèl-, minuten lang
worden de namen opgelezen.
We defileren langs de symbolische baar,
bedekt met de nationale driekleur en omringd door een weelde van herfstbloemen en
lopen mee in de kilometers lange stille tocht
van nabestaanden, generaals en ministers.
Dan wordt de Doden-taptoe geblazen. Hel
klinken de tonen van de „Last Post" door de
herfstlucht en versterven, om seconden later
te worden teruggekaatst door de donkere
dennebossen aarr de straatweg. De „Last
Post", het appèl van de doden aan de levenden, het appèl aan U en aan mij
DE

DAVIDSSTER

Z'o klonk de „Last Post", op de Erebegraafplaats van Loenen en in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam, op'Trafalgar Square in
Londen en in Hoofddorp, in Caen en bij Salerno, op Margraten en in Hongkong. Over
de hele wereld trompette de Dodentaptoe, het
signaal der bezinning, de herinnering aan
15.000.000 jonge kerels.
Wat betekent de taal der bazuinen voor U
en voor mij?
Kort na de oorlog leidde een oude Engelse
Veldprediker een herdenkingsdienst op de
militaire Dodenakker bij El-Alamein en
steeds als we de „Last Post" horen, denken
we aan zijn gebed: „O God, help Gij ons
om, als eens op de jongste dag de trompetten van Uw goddelijke Dodentaptoe zullen
weerklinken en de graven zullen worden
geopend en de zee haar doden teruggeeft,
help Gij ons om dan hen, die voor ons vielen, recht in de ogen te kunnen zien en te
zeggen: Toen Uw Grote Commandant U
afloste, hebben wij Uw taak voortgezet. In
Uw geest hebben wij verder gestreden, tot
eer van Onze Schepper en tot heil van onze
medemens".
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De Joden werden op 29 April 1942 gedwongen
de gele Davidsster te dragen, opdat ieder hen als
Jood kon herkennen. In deze ster der ontrechting
ligt de dood en het verderf van ruim 110.000
Joden begrepen. De Jodenster is het symbool
geworden van razzia's, deportaties, moord en
gaskamers, maar ook van verzet tegen al dit
onrecht. Slechts een betrekkelijk gering aantal
van onze Joodse landgenoten wist zich aan de
meedogenloze greep van de Duitsers te onttrekken.
Over het onderduiken dezer Joden schrijft K.
NOREL, in ons Gedenkboek.
\

Zij dit de les van onze dodenherdenking.
Dan is ons oponthoud niet tevergeefs geweest.
FREEK.

In Memoriam
het wilö
Dirk de kuiter
Marechaussee.
Geboren: 24 Octobec 1920 te Frederiksoord.
Doodgeschoten: 13 Juli 1944 te Musselkanaal.
Het was een stormachtige herfstavond in 1943. toen
wi}, om iemand van een vals persoonsbewijs te kunnen voorzien, voor de eerste maal in contact werden
gebracht met Dirk de Ruiter, de man, die later een
der pioniers in de Groninger verzetsbeweging zou
blijken te zijn en die een der velen zou worden, wier
leven aan het ondergrondse werk ten offer is gevallen. Want op de 16e Juni 1944 bleek het pakje „Je
Maintiendrai". dat de Ruiters gastheer regelmatig
per post uit Assen ontving, geopend. Nog dezelfde
nacht kwamen er landverraders uit Assen. Hun commandant stommelde naar boven, naar het bed van
Dirk en wilde hem fouilleren. Maar vlieqensvlug
ymg ue Kuiters Kleine revolver at. Vijf maal werd
een hard schot gehoord, tr rinkelde een raam aan
scherven. Het lijk van de landwachter lag op de
vloer. Voor de Ruiter brak daarna een zwervend
leven aan.
Toen vernamen de buren van een latere gastheer,
dat in diens woning wel eens naar de radio werd geluisterd. Zij gaven het aan dè Landwacht door, die
weldra verscheen eiihuiszoèkihg "deed. Men probeerde een gesloten kast, geloofde niet, dat deze door
een vertimmer'ng niet open kon. Een deur zwaaide
naar buiten. Er klonken vijf schoten. Weer rinkelde
een raam aan scherven. Weer lag- een lijk op de
vloer: dat van de patrouiiiecommandant der Landwacht. En De Ruiter verdween in de schemering.
Bange landwachters schreeuwden door elkaar, kro-'
pen bukkend weg in dekking. Eén loste een schot
op de vluchtende gestalte. Het trof De Ruiter in de
rug. Met behulp van een paar vrienden werd hij naar
Mussel vervoerd. Daar aangekomen bleek, -dat Dirk
reeds was overleden.
.
Men legde hem op het stro onder een boerenschuur,.
Deed aangifte bij de politie, dat er een dode man
was gevonden

V/ij zijn het wild, door drijvers opgeièagd.
Totdat het plots'ling onder schot genomen,
Nog in een laatste sprong probeert fontkomeh.
De dood in, wijl van 't schroeiend lood
doorknaagd:
Zo werv'len w'allen weg, nu 't noodweer
vlaagt-.
De jager is ons op, het spoor gekomen
En heeft zijn drijvers op ons los doen stromen;
En 't leven wordt vlak langs de dood gewaagd.
Wij sidd'ren op de grenzen van de dood,
En boven dit tumult de maan bloedrood.
Een durende verschrikking in de nacht.
Alsol de jongste dag mi kan verwacht ....
O God, wees Gij rondom ons als een muur
Als naar nns neprila^f 1*"* ,„ï,*.>«~J ,,««..
(Uit: De Vuurproel - A. WapenaarJ.

A. F. Lancker
Kapitein der Intantene.
Geboren: 1894.
Doodgeschoten: 7 Januari 1944 te 't Hooge Heksel.
Al spoedig na de oorlog nam Evcrt daadwerkelijk
deel aan het verzet. Met enkele anderen werd hij
echter op heterdaad betrapt, gevangen genomen en
gebracht naar het Oranje Hotel in Schevenmgen,
Daar hij zeker rekende op de dood, was hij zeer
verrast na enkele weken gevangenschap plotseling
te worden vrijgelaten. Op de dag van zijn vrijlating
vertrok hij uit Den Haag. zonder spoor na te laten
en dat dit goed gezien was, bleek toen de Duitsers
diezelfde dag hem weer trachtten gevangen te nemen.
In 1942 kwam hij in Hellendoorn. Hij kende hier
nipm^jnti. .Aio Ijij VJJJ ti^cü houtje Lcyiiit me* te zorgen voor onderduikers, komt hij in contact met een
kleine verzetsgroep, die meer actiever wil optreden.
En na veel aarzeling en wantrouwen van weerszijden wordt hij de leider van deze groep.
Nu was hij op zijn plaats. Kalm en bezadigd in zijn
optreden, zich zelf nooit op de voorgrond plaatsend,
werd hij de man die door allen volkomen werd vertrouwd en gaarne werd gehoorzaamd. Onder zijn leiding werd Hellendoorn-Nijverdal het centrum van
verzet voor de omgeving.
De SD deed in 1944 een inval in het huis in Hellendoorn, maar Evert was die nacht niet thuis.
Op Zondag 7 Februari was hij toevallig in een huis
in 't Hooge Heksel, waar bezoek van Duitsers kwam.
De aanwezige mannen, w,o. Evert, werd bevolen mee
te gaan. Evert schoot daarop de ene Duitser dood
in de kamer en de andere in de gang. Zo kregen
allen gelegenheid^ te vluchten.
De twee Duitsers uit de auto zetten Evert na en
met zijn pistool moest hij het afleggen tegen hun geweren; hij vferd aangeschoten en daarna gedood.
Zo is hij gevallen, zoals hij 't altijd gewenst had:
gevallen als een held, getrouw zijn plicht vervullend
tot in de dood,
B,

Mr. Sijbrand Mannus van Haersma Biima
Burgemeester van Wijmbritseradeel.
Geboren: 30 December 1903 te 's-Gravenhage.
Overleden: 11 December 1942 te Neuengamme.
Het was op een voormiddag in de zomer van 1940
dat wijlen Burgemeester van Haersma Buma mij van
uit zijn kamer opbelde met het verzoek om even bij
hem te komen.
De Burgemeester deelde mij mede. dat er een illegale organisatie in wording was, welke de naam
„Legioen Oud Frontstrijders ", bij verkorting „LOF",
?ou dragen, en gaf vervolgens een uiteenzetting omtrent de werkwijze yan die organisatie.
Op Zaterdag 1 Februari 1941 werd ik door de BurLuppo ian de Vries
gemeester opgebeld dat we gezamenlijk bij de SS te
Tekenaar.
Leeuwarden moesten komen. Bij aankomst te LeeuGeboren: 4 Februari 1918 te Assen.
warden bleek dat het een bijeenkomst was van alle
Friese Burgemeesters en alle in de diverse gemeenOverleden: Februari/Maart 1945 te Neuengamme.
ten aanwezige verantwoordelijke gemeentelijke PoliWanneer ik enkele woorden mag neerschrijven ter
tiechefs.
gedachtenis van onze vriend Luppo. dan doe ik dit
Na afloop van deze bijeenkomst werd de Burgemeesmet een gevoel van grote dankbaarheid voor zijn
ter van Haersma Buma gearresteerd en naar het Huis
trouw en toewijding, die zo glanzend naar voren travan Bewaring te Leeuwarden overgebracht. De Burden in het uur des gevaars. Stil en gesloten was z'n
gemeester is toen drie dagen vastgehouden en op
karakter. Hij sprak als hem iets gevraagd werd;
Donderdag 6 Februari 1941 weer op vrije voeten
verder luisterde hij alleen. Maar nooit deed men tegesteld.
vergeefs een beroep op hem. Uit alles bleek, dat hij,
Ongeveer half Maart 1941 kreeg hij bericht van
de zaak waarvoor hij zich inzette, zuiver principieel
zijn onbepaald verlof als Burgemeester en einde
zag. Hoe kon het ook haast anders? Opgegroeid in
Maart 1941 werd hem telefonisch bericht gedaan van
een christelijk onderwijzersgezin, zag hij in zijn ouderzijn ontslag als Burgemeester.
lijk huis een doorgangshuis voor Joden en onderOp 7 Mei 1941 werd hij in een vergadering van
duikers. Toen het hem onmogelijk werd zijn arbeid
Burgemeester en Wethouders welke vergadering hij
als tekenaar bij de laagspanningsnetten in Groningen
clandestien bijwoonde door de SS te Sneek gevoort te zetten, ging hij zich geheel aan het verzetsarresteerd. Via Scheveningen, Amersfoort en Oberwerk wijden. Totdat de SD op 10 November 1944
hausen is hij overgebracht naar het concentratietoesloeg en hem arresteerde.
kamp te Neuengamme, waar hij op 11 December
Op 16 Januari 1945 werd hij op transport gesteld
1942, vermoedelijk tengevolge van uitputting, is overnaar Hamburg-Freihaven in Duitslan'd. Korte tijd
leden,
later werd hij in Neuengamme ter dood gebracht.
S. de J,
Een veelbelovend jong leven was ten einde en wij
die achter blijven? Laten wij met het opg des geloofs
zien; Dat God's doen enkel majesteit is!
D

fan Hendrikus Beute
Groepscdt. Marechaussee.
Geboren: 21 Maart 1891.
Overleden: 23 Februari 1945 te WöbelinJ
Jan Beute was een man van nauwgezette plichtsbetrachting, die in zijn functie bovenal zijn land en
wettige Overheid wenste te dienen. Toen dan ook
de Regering naar Londen verhuisde en de bezettende
macht zich als zodanig liet gelden, was de fleur van
zijn ambt verdwenen. Doch spoedig kwam deze
midden-vijftiger tot de conclusie, dat er voor hem
maar één taak was n.1. zijn wettige Overheid en de
Vaderlandse zaak te blijven dienen.
Voor veel illegale werkers op de Veluwe werd hij
een vaderlijke vriend en zijn woning in Barneveld
een vluchthaven. Zowel piloten als alle andere ballingen vonden bij hem onderdak. Honderden bonkaarten werden bij hem aan huis ontvangen, terwijl
hij.altijd bereid was illegale werkers in de sper-uren
te begeleiden onder dekking van zijn uniform. Eind
Januari 1945 werd hij gearresteerd. Hij heeft de
ontberingen in verschillende concentratiekampen niet
mogen overleven. Slechts zij, die voor korte of langere
tijd met het gezin Beute hebben samengeleefd, kunnen begrijpen, wat het verlies van hun man en vader
voor hen betekent Zijn vrienden verloren in hem
zeer veel.
W.D.

Qmte feiten dom, meeót&CA
óuamgeuat en vmeeuwigd

In Haarlem
en Omstreken

Beter kunnen wij het Standaardwerk

Het grote gebod
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bestelt men het Gedenkboek
„HET GROTE GEBOD"

als OFFICIEEL GEDENKBOEK van de heldhaftige
verzetsstrijd van de LO. en de LKP. niet typeren.
Vijf groten uit deze organisatie, Rogier van Aerde, Antoon Coolen,
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers,
hebben in opdracht van de Stichtingen van de LO. en de LKP. dit
boeiend en ontroerend grootse document geschreven.
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in dit blad.

bij BOEKHANDEL VEKO
Zijlstraat 96-98 Haarlem Tel. 11706

Over de uitvoering het volgende :
• 1100 bladz. (23 x 30 cm) prima houtvr. papier.
• 2 delen in zwaar linnen band.
• 1 500 portretten en {oio's.
V Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc.
• Verschijning in de loop van 1950.
ledere verzetsman en vrouw en allen, aie tiun amjü
niet willen vergeten, noch voor zich en noch voor het
nageslacht, leveren wij graag (ranco dit grote boek thuis.
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BOEKHANDEL LUNENBERG

_

KI. Overstraat 24

intekeningen op „Het grote gebod"
worden reeds aangenomen bij

BOEKHANDEL Fa. Th. MENGER
Grotestraat 82
;

EDE (G.)

..«

_

DEVENTER

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

,,het QRote geBOö"

H IL

tegen intekenprijs te ontvangen.
Wij sturen franco.

TEL 32239
SINGEL 281 ■ AMSTERDAM-C,

PERIODIEKEN IN
HANDELSDRUKWERK

Wal een zee
van (tcw
n?hlhf
m^
l
Na

Als U bijgaande kaart direct invult en ons
toestuurt is U verzekerd het boekwerk

, rnmms

jïSi'iill

iiiilr

Boekhandel Willem van Wieren
Peperstraat 8

r

tekent nu reeds in op „HET GROTE GEBOD"
U bespaart Uzelf hier f 5.— mee, want U wilt-

I^L

Stuurt daartoe direct onderstaand bestelbiljet aan
Fa. H. WUESTMAN (E. WESTERHOF)

Adres;

Tekent reeds nu in op het grote V
standaardwerk „Het grote gebod"

LEEUWARDEN

Intekeningen op „Het grote gebod "^
voor het Noorden van het land ;

STICHTINE '40-45

POSTHUMA S BOEKHANDEL,
Noorderhaven 90

HARLINÖEN

Speciale intekeningsprijs

f

27.50 of f 2.50 per maand ^

^

Giro 194045
Bank HOPE&.Co.,Adam

Tekent nü reeds in op
•

■

franco
zending
0

Gedenkboek van het verzet in. LO. en LKP.
compleet in 2 dln. Intekenprijs f 13.75 per dl.
Totaal 1100 bladz., ruim 1500 portretten en foto's.

BOEKHANDEIi

WERKMAN •

Oudegracht 236

-het

QR

Tel. 21320

UTRBCBT

ote qe

B

o ó-i

Zelfs met de fiets aan de hand: GOED LICHT...
... dat geeft op donkere avonden een extra gevoel van
veiligheid! Daarvoor zorgt de
kleine, maar uiterst krachtige
Philips dynamo: laat Uw rijwiel
tijdig met zo'n ideale Philips-

verlichting uitrusten. Steeds
royaal, niet verblindend licht!
Philips levert regelmatig af. Mocht het
voorkomen, dat een handelaar U niet
terstond kan helpen, dan kunt U ei
zeker van zgn, dat U toch niet lang
behoeft te ■wachten.

Gedenkboek van het verzet in LO. en LKP.
Speciale intekenprijs f 13.75 per deel
Desgewenst betaalbaar met f 2.50 of meer per maand.
Voor Kennemerland verkrijgbaar bij:
BOEKHANDEL AB DE JONG
IJ MUIDEN - EDISONSTRAAT 7 - TELEFOON 53 26

tpmiM
^ymelfoHtWHg
Prijs F13." (dynamo en lantaarnkap.type H) en hoger
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DOOR DE EEUWEN HEEN

De ontwiKkeling van de Indonesische
kwestie is in het beslissende stadium gekomen: de resultaten van de R.T.C, zijn
aan de volksvertegenwoordiging voorgelegd
en ons volk zal bij monde van de honderd
leden van de 2e Kamer der Staten Generaal
daarover uitspraak moeten doen. Nu de resultaten van de R.T.C, bekend zijn geworden,
staat de zaak in al haar naakte verschrikkelijkheid voor onze ogen! Er zal een Unie zijn, zo
los van verband, dat de Verenigde Staten van
Indonesië er te allen tijde uit kunnen treden,
zoals de heer Hatta naar verluidt dan ook
reeds op de terugreis naar Indonesië openlijk
heeft verklaard.
Nederland zal de souvereiniteit overdragen
aan deze Verenigde Staten onder wie de
Republiek, dïe over de wapenen beschikt, een
overwegende rol speelt.
Aan het hoofd van de Republiek staan Soekarno en Hatta, van wie bekend is, dat zij
tijdens de 2e wereldoorlog zwaar collaboreerden en dat zij op ondemocratische
wijze aan de macht zijn gekomen, in
welke positie zij worden gesteund
door Amerika, Algemeen wordt toegegeven, dat na de overdracht en het
terugtrekken van onze troepen een
chaos zal ontstaan, waarvan het begin
al aanwezig is en waarvan naar alle
waarschijnlijkheid het communisme
veel voordeel zal hebben.
Wie er nog aan mocht twijfelen of
deze schildering van de toestand niet
te somber is, die leze maar eens het
eerlijk getuigenis van de Amerikaanse
journalisten — die bijna allen op de
terugreis naar hun vaderland omkwamen — zoals dit is weergegeven
in het boekje
„Laatste getuigenis"
(published by The Knickerbocker, 50
Rockefeller Plaza New York 20,
N.Y.; uitgave in Nederland verzorgd
door „De Vrije Amsterdammer" orgaan van de afd. Amsterdam van de
V.V.D., N.Z. Voorburgwal 104-108,
Amsterdam C, telef. 42524; September 1949).

William H, Newton: „Communistische wapenen zijn Indonesië binnengesmokkeld, waar zij
gereed worden gehouden voor revolutionaire
activiteit om de eilanden te overmeesteren
zodra de Nederlandse troepen zijn vertrokken,"

öR m n. A. y. vooRhoeve
Bespceekt in öit aRtikel óe kwestie
óeR minöeRheóen in möonesie.
Knickerbocker: „De tussenkomst van de Verenigde Naties in Nederlands Oost-Indië heeft
het gevaar van het Communisme hier ernstig
vergroot,"
Dezelfde: „Wat wij nu gedaan hebben is de
Nederlanders zo snel te verdrijven, dat de
sterke plaats die zij leeg hebben achtergelaten,
zal moeten worden ingenomen óf door de
Sowjet-Unie óf door de Verenigde Staten,"

Dat is dan het resultaat van het regeringsbeleid na de bevrijding, ingezet door de
heer Schermerhorn en voortgezet door anderen, een beleid van wankelmoedigheid, gebrek
aan verantwoordelijkheidsgevoel, gebrek aan
durf, en gespeend aan goede voorlichting van
het Nederlandse volk en van de wereld.
En om de bittere pil nog meer te vergallen bemerken wij dat het zelfbeschikkingsrecht van
de Indonesische volkeren, in het bijzonder van
die volkeren die Nederland trouw zijn gebleven, niet gehandhaafd zal worden.
Aan de rechtvaardige verlangens van de volkeren van Ambon, de Minahassa en Timor,
die voor een groot deel uit Christenen bestaan
en die te kennen hebben gegeven te willen blijven bij het Koninkrijk (nieuwe stijl), zal niet
worden voldaan.
Wie de uiteenzettingen van hun vertegenwoordigers, met waardigheid en zelfbeheersing voorgedragen, verneemt, die keert zich
met schaamte af van de verachtelijke politiek,
die een dergelijke behandeling als
hun volkeren en hen zelf ten deel viel,
tolereerde, en die voor de toekomst
niets dan ellende doet verwachten.
Na de bevrijding is door Ambon,
Timor en de Minahassa op Ambon
een monument opgericht, waarop met
grote gulden letters staat gegrift:
„Door de eeuwen trouw"

Enkele aanhalingen:
Button Heath: „Zodoende heeft de
Amerikaanse actie gediend om
een eenzijdige invloed te schenken
aan de minst democratische (de
Republiek) van alle grotere groepen
van de eilanden,"
Dezelfde: „Maar als de Nederlanders
eenmaal zijn vertrokken dan zal de
Republiek met de enige gewapende
macht van betekenis, de T.N.I., een
argument in handen hebben, dat
buiten alle proporties is tot haar betekenis of de logica van haar positie.

*

opóat men niet vepgete.

Deze volkeren die 3}/2 eeuw trouw
waren aan onze vlag en ons Vorstenhuis, wensen ook thans trouw te blijven aan Nederland en Oranje maar
wij laten hen smadelijk in de steek!
Is het niet een van de ergste dingen
die iemand in zijn leven kan doen, zijn
trouwste vrienden in de steek te laten
als de nood aan de man komt? Welnu
dat en niets anders dreigt hier te gebeuren!
Nederland heeft de reputatie de verdrukte minderheden te helpen en te
beschermen.
Nederland dankt zijn glorie aan de
strijd voor vrijheid en recht.
Nederland verzette zich tot in de
dood tegen de tirannie van Hitler.
Nederland ergert zich aan de dwingelandij van Stalin en ziet met deernis
naar het lot der verdrukten in het
machtige rijk van deze anti-Christelijke dictator.
Nederland, nog pas enkele jaren bevrijd uit de greep van Hitler, verzaakt
zijn plicht en geeft zijn trouwste
vrienden over aan een macht waarvan niets goeds te verwachten is.
Men schaamt zich Nederlander te
zijn als dit inderdaad zou plaats hebben!
Zijn wij dan met blindheid geslagen?
(Vervolg op pagina 2)

^ Open brief aan het Nederlandse Volk
imilllllllllllll
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DOOR DE EEUWEN TROUW
(vervolg hoofdartikel)

Kennen wij alleen nog maar vrees voor de sancties van buitenlandse mogendheden? Of zal
onze regering en ons volk ontwaken en, zij het
dan laat en onder uiterst moeilijke omstandigheden, terugkeren tot het voorbeeld van onze
voorouders, die in onwankelbare trouw aan
God, Oranje en Vaderland bereid waren tot
de laatste man te strijden als het ging om de
handhaving van vrijheid en recht?
God geve dat die trouw nog moge blijken!
In een buitengewone vergadering, gehouden
te Tilburg op Zaterdag 26 November "j.l.,
heeft de Interprovinciale raad (I.R.) van de
GOIWN zich beraden over de vraag, of hij
al dan niet in de ontwikkeling van de toestand
in Indonesië aanleiding kon vinden, naar buiten op te treden. Zoals men weet, is het steeds
het streven van de GOIWN geweest, zich
buiten de partijpolitiek te houden. Inzake de
Indonesische kwestie heeft de I.R. éénmaal
zijn stem doen weerklinken. Het was toen de
regering in de 2e Kamer officieel had verklaard, met een man als Soekarno niet te kunnen spreken. De I.R. betuigde adhaesie aan
deze verklaring.
Had onze regering zich maar "hieraan gehouden, veel onheil ware voorkomen! Daarna
heeft de I.R. steeds gezwegen hoe zeer ook
veïe leden van de GOIWN verontrust waren
over de gang van zaken.
Maar nu de resultaten van de R.T.C, bekend
werden en het duidelijk werd, dat de allerhoogste belangen, ver uitgaande boven partijpolitiek, op het spel staan, zou het niet verantwoord zijn geweest de vraag betreffende het
al of niet spreken, opnieuw aan de orde te
stellen. In het bijzonder richtte de Raad daarbij het oog op de schending van het zelfbeschikkingsrecht.
De verzetsbeweging, althans wat bet actieve
verzet aangaat, vormde een kleine minderheid
van ons volk. Toch bond zij de strijd aan, in de
overtuiging dat die strijd om des geloofs wille
en voor het herstel van vrijheid en recht diende gestreden te wrorden. Dat kostte bloed,
tranen, ontbering en inspanning, maar de
resultaten bleven niet uit!
Het zou inconsequent zijn als de GOIWN, na
de bevrijding voortgekomen uit deze verzetsbeweging, zou zwijgen, nu de eigen regering
voorstelt een statuut te aanvaarden waarbij
vrijheid en recht in het gedrang komen.
Met eenstemmigheid besloot de Raad dan ook,
na ernstig overleg, zijn mening aan de overheid
en aan het volk bekend te maken met de woorden van hetoppag. 3 weergegeven telegram,
waarvan de inhoud tevens schriftelijk werd
toegezonden aan alle leden van de Ie en 2e
Kamer en aan de leden van de Raad van Staten,
Dit stuk spreekt voor zichzelf. De Raad houdt
zich er van overtuigd, dat de overgrote meerderheid van de leden van de GOIWN met de
inhoud kan instemmen.
Moge God deze poging om enige invloed ten
goede uit te oefenen, met Zijn zegen bekronen!
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Redt de Volken van Ambon, Timor
en de Minahassa.
Beschermt de minderheden
Een laatste appèl!
Het is vijf minuten voor twaalf!
Over nauwelijks twee weken zal de Nederlandse Volksvertegenwoordiging, Uw afgevaardigden, in de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal een beslissing te nemen hebben, welke verstrekkende consequenties kan hebben. De teerling
zal worden geworpen over het al dan niet
onderdrukken van talrijke minderheden,
vreedzame volken van Ambon, Timor en de
Minahassa, de grote groep Indo-Europeanen
en die Indonesiërs, wier enige fout het was
te geloven in de trouw van Nederland.
Gij, Volk van Nederland, hebt gedurende vijf
bittere jaren ondervonden wat onderdrukking door een vreemde mogendheid betekent.
Eensgezind hebt gij U verzet, boeren arbeiders, geestelijken, studenten, professoren;
duizenden vielen in Uw rijen in de strijd
tegen onrecht en geweld. En met elk offer
dat werd gebracht, nam Uw vastberadenheid
toe en werd Uw weerstand grimmiger. Totdat de storm was uitgeraasd en de stilte over
Uw gewesten vielf een stilte waarin U Uw
dierbare doden herdacht; een stilte waarin
U lido. ging bezinnen op de wederopbouw
van Uw land.
Waren de problemen welke daarmede verband hielden tè talrijk, waren de wonden tè
diep geslagen, waren Uw krachten in de
strijd tegen de Duitse terreur tè zeer uitgeput
om nu nog belangstelling te kunnen tonen in
hetgeen zich buiten Uw lands-, maar toch
nog binnen Uw Rijksgrenzen afspeelde?
Zijn Uw zorgen tè groot om U nog te kunnen verdiepen in die van ons, de Uw trouw
gebleven volken van Indonesië?
Wat is toch de reden van Uw afzijdigheid,
wat is toch de oorzaak van Uw berusting?
Volk van Nederland, ontwaakt!
Ontwaakt en beseft wat gaat gebeuren!
Wéét, dat binnen twee weken aan het Binnenhof een besluit kan worden genomen
waardoor in één enkel ogenblik tien- en tienduizenden gezinnen in dezelfde onderdrukking worden gedompeld waaraan U zich ten
koste van eindeloze offers in bloed en tranen hebt weten te ontworstelen!

HOE U KUNT HELPEN!
1. Vult de coupon in en zendt hem o n m i dd e 11 ij k aan de heren:
Polhaupessy en Vigeleijn Nikijuluw,
Postbus 228, Den Haag.
2. Stuurt een bedrag per postwissel, of per
aangetekende brief of stort op postrekening 444354 ten name van
D. E. van Raalte, Sweelinckstraat
40, Den Haag, onder motto:
„Redt de volken van Ambon, Timor en
de Minahassa."
DOE HET NU!
Redt de Volken van Ambon, Timor en
de Minahassa.
(Ingezonden mededeling)
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Volk van Nederland, tóónt, dat Gij althans
weet, wat rechtvaardigheid is!
Wij, de zgn. Minderheden van Indonesië, de volken van Ambon, Timor, de
Minahassa, maar ook de Indo-Europeanen en allen die ondanks de vreselijkste bedreigingen, en intimidaties trouw
bleven aan Uw en ons Rood-wit en
blauw, aan onze geëerbiedigde Koningin.
Wij willen zelfbeschikkingsrecht.
Wij willen dezelfde vrijheid, waarvoor U
80 jaar en nog eens 5 jaren, verbitterd hebt
gestreden. Wij wensen zelf te bepalen wat
wij willen zijn.
Wij wensen te behouden:
1. Uw en ónze geëerbiedigde Koningin.
2. Uw en onze vlag, het Rood-wit en blauw.
3. Uw en óns volkslied, het Wilhelmus van
Nassouwe.
Volk van Nederland, dit is ons laatste appèl.
Dit is het laatste beroep op Uw gevoel van
rechtvaardigheid door volken van Indonesië, die zich 300 jaren geleden vrijwillig
onder Uw bescherming stelden, die voorspoed met U deelden, doch die ook hün
bloed gaven in de strijd tegen geweld, list
intrigue en bedrog.
Het is nog niet te laat!
Het is nog niet te Iaat om de nevels en listigheden te doen verbreken waarin men de
ware bedoelingen en de sinistere werkelijkheid van nietszeggende verklaringen verhulde.
Het is nog niet te laat om eindelijk, eindelijk
te doen weten, dat Gij U het lot wenst aan
te trekken van ons, Rijksgenoten die dreigen te worden verraden en te worden verkocht aan een regiem, dat wij niet wensen te
erkennen. Dat God U moge bijstaan in Uw
zware verantwoordelijkheid.
VIGELEIJN NIKIJULUW.
L. POLHAUPESSY.
's-Gravenhage, 28 Nov. 1943.

DEZE COUPON INVULLEN!
Ondergetekenden verzoeken de leden der
Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal met klem, een zodanige beslissing te
nemen, dat, vóór een eventuele sonvereiniteits-overdracht, aan de hierboven gestelde
eisen der volken van Ambon, Timor en de
Minahassa wordt voldaan.
Naam:
Adres:
Handtekening.
1. ,__
,
2.
_.
3. .__
_..
4. .__
5. ._
_...
REDT DE VOLKEN VAN AMBON,
TIMOR EN DE MINAHASSA.
Laat ook Uw gezinsleden en vrienden hun
adhaesie betuigen door het zenden van een
briefkaart aan Postbox 228, Den Haag.

CHINA:

VOLLEDIGE RAMP

De meest belangrijke factor in de Chinese
politiek is steeds geweest het vraagstuk der
nationale eenheid. China is een uitgestrekt land
met nog vrij slechte communicatie-middelen en
ondanks de taalkundige en culturele eenheid van
het volk, bestaan er regionale verschillen en tradities, die scherp omlijnd zijn en uit elkaar lopen
naar gelang de streek of provincie, waar zij
leven.
Onder de oude dynastieën was China een eenheid, doch de binding was zo los, dat het ternauwernood mogelijk was, internationaal als een
souvereine staat op te treden. In 1911 brak onder
leiding van Soen Yat-Sen te Woetsjang de revolutie uit en daarmee verdween de laatste dynastie, die der Mandsjoes. Deze revolutie was grondig voorbereid en dagtekende feitelijk van 1895,
het jaar van vernedering voor China na de onverwachte nederlaag, die Japan het toebracht. Zij
was mede een gevolg van de onrechtmatige invloed, die bijna alle Westerse mogendheden in
China uitoefenden. China werd gedwongen tot
concessies van allerlei aard en tot afstand van
grondgebied, waardoor het nationaal gevoel der
Chinezen zeer werd gekwetst. De Bokseropstand
van 1900, oorspronkelijk gericht tegen de regering, die het binnendringen der buitenlanders
toeliet, ontaardde in een bloedige slachting onder
de vreemdelingen.
Sedert de revolutie van 1911 heeft er een voortdurend conflict bestaan tussen het streven naar
een stevige centrale regering en de zelfstandigheid der provinciën. Hoewel het nationalisme geen
afscheiding en decentralisatie gedoogt, denken de
meeste Chinezen in de practijk van het politieke
leven eerder provinciaal dan nationaal. Tsjang
Kai-Sjek had zich aan de grote taak gezet om
China te verenigen onder een krachtig centraal
bestuur en hij had hierin reeds opmerkelijke vorderingen gemaakt. De Japanse Invasie stak echter eeA spaak In het wiel en sinds de oorlog
heeft het regionalisme evenzeer als het communisme Tsjang's pogingen gedwarsboomd. Hij
was echter vast besloten, geheel China desnoods
met geweld te verenigen, maar kon daarvoor
slechts troepen gebruiken, die gebukt gingen onder de gevolgen van een jarenlange oorlog tegen
Japan.
De economische inflatie en de drukkende burgeroorlog begunstigden zijn streven geenszins.
Zelfs als hij in staat was geweest, de sympathie der boeren te winnen door een vooruitstrevende agrarische politiek, zou Tsjang's taak, gegeven de omstandigheden, te groot en veelomvattend geweest zijn.
Zijn afhankelijkheid van Amerikaanse hulp heeft
wel zeer sterk zijn positie verzwakt door de
communistische beschuldigingen, dat hij daardoor het buitenlandse imperialisme in de hand
werkte.

VERZOEK OM INLICHTINGEN.
„Wij verzoeken inlichtingen omtrent de houding, optreden enz. van Hans Dockhorn, geb.
in Holland 29-1-1901, en tijdens de bezetting
belast met het beheer van Ned. vermogens in
Enschede en Zwolle. Genoemde Dockhorn
leeft thans in Duitschland als grand-seigneur
en groot anfi-Nazi." Brieven aan de Zwerver.

BOEKEN ZIJN UW BESTE
VRIENDEN
ZIJ STAAN ALTIJD VOOR
U KLAAR.

Onze medewerker Joop Konings,
die reeds eerder in ons blad op zeer
deskundige wijze enkele bijdragen
heeft geschreven betreffende de
grote internationale vraagstukken,
geeft ons thans in een viertal vervolgartikelen een oriënterend overzicht van het grootste drama der
jongste wereldgeschiedenis: China:
Een volledige ramp.

Hij moest zich wel terugtrekken uit de leiding
van de Chinese staat en dat was een gebeurtenis op het politiek toneel, die men kan vergelijken met het verlies van een koningin in een
schaakspel.
De andere stukken blijven staan in een ongunstige positie. Hoewel op het ogenblik van Tsjang's
terugwijken uit de leiding de zaken hoogst bedenkelijk waren, stonden zij nog niet „schadKmat". De verliezende (nationalistische) partij
maakte de balans op en vroeg zich af, of het
spel zo hopeloos was, dat men zich gewonnen
moest geven of moest voortgaan in de hoop, dat
' de tegenstander een of andere onherstelbare fout
zou maken. De roden hebben tot op heden geen
onherstelbare fout begaan en pogingen tot een
vergelijk zijn allen gestrand. Daarom woedt de
oorlog voort, ten gunste der communisten.
Voor de Communisten is het nog slechts zaak,
hun macht in China te consohderen. Daarbij
zullen zij echter op grote moeürjkheden stuiten.
Allereerst is daar het regionalisme, dat tot nu
toe ten gunste van hen en tegen Tsjang-KaiSjek gewerkt heeft, doch dat van nu af wel eens
omgekeerd kan gaan werken, nl. tegen de communisten, daar ook zij er duidelijk naar streven,
China te verenigen.
Voorts moeten zij, naast het instandhouden van
een groot leger, keer op keer het bestuur van de
wereldsteden overnemen, die zij veroveren en
moeten zij orde brengen in een chaotische economie. Onpartijdige waarnemers, die in NoordChina zijn geweest, hebben bevestigd, dat de
communisten hierin wel bedreven zijn. In Sjanghai b.v. voerden zij een nieuwe geldeenheid in
om hun grootste vijand, de Inflatie, te bestrijden. Deze nieuwe geldeenheid is niet gebaseerd
op goud en zilver, doch op goederen en wel op
de vier soorten goederen, die de grootste rol
spelen in het leven der Chinezen: rijst, textiel,
spijsolie en kolen. De inflatie heeft in de afgelopen jaren de spaartegoeden van de Chinese
midden- en werkende stand volkomen uitgeput.
Om banktegoeden In de toekomst te waarborgen, heeft het nieuwe regiem zgn. „werkelijke
inleggingen" ingesteld. Personen, die hun geld
op de banken zetten, worden gecrediteerd voor
zo en zoveel eenheden rijst, textiel, spijsolie en
kolen.
De handelswaarde hiervan wordt vastgesteld op
de marktprijs van de dag van Inlegging. Bij
opvrage bij de bank biedt de inlegger een cheque
aan voor zoveel eenheden goederen. De bank berekent de waarde van de eenheden naar de
marktprijs van de dag van opvrage. Zo kan een
inlegger, die in het begin een schepel rijst heeft
ingelegd of een ton kolen, bij opvrage nog altijd
een schepel rijst of een ton kolen kopen, hoewel
de prijzen intussen gestegen zullen zijn. Salarissen en lonen zullen ook op deze goederen worden gebaseerd om de levensstandaard stabiel te
houden. Als de communisten daarnaast in staat
zijn, de productie in de landbouw en de Industrie
te verhogen, zal de nieuwe regeling stellig succes boeken, hoewel niet onmiddellijk.
In Noord-China moeten de nieuwe volksmunt en
de goederen-inleggingen aanzienlijke vorderingen
maken ter bestrijding van de inflatie. Hoewel de
prijzen van luxe goederen daar scherp zijn gestegen, zijn de kosten van het dagelijks leven en
vooral de prijzen van rijst, bloem en kolen opvallend lager geworden. Dit is een typisch voorbeeld van de wijze, waarop de roden ingrijpen In
het leven van een wereldstad. Zij zien scherp in,
dat degene, die economische welvaart in het land
brengt, de beste pa,pleren bezit. Is het misschien
hierom, dat Engelse en Amerikaanse deskundigen er thans bij hun regeringen er op aandringen, een soort plan-Marshall voor het Verre
Oosten op te stellen. Zulk een plan zou de levensstandaard in het Verre Oosten verhogen en de
communisten veel wind uit de zeilen nemen.

door
Joop Koning

Slot

Het staat wel vast, dat dit het allerlaatste zou
zijn, wat de westerse wereld voor China kan
doen, zoals het ook vaststaat, dat door de communistische overwinning in China een hulpprogramma evenzeer nodig is als het plan-Marshall
voor Europa vereist was na de staatsgreep in
Tsjechö-Slowakije, want China is niet meer en niet
minder dan een Tsjecho-Slowakije der Stille
Zuid-Zee. Zou een aulpplan voor Azië doorgang
vinden, dan zou dit tevens het verheugende bewijs zijn van het feit, dat Amerika lering getrokken heeft uit de tragedie-China en dat het vastbesloten is, Azië niet zonder verweer in handen
van het Kremlln te laten vallen.
Intussen liggen de communisten een belangrijke
slag voor en zo zij er in slagen, de zaken in
China op orde te stellen en de levensstandaard
der bevolking te verhogen, zal dit van nog groter invloed zyn in het gehele Verre Oosten dan
hun militaire overwinningen.
Dat het Westen hen voor zij, zo al niet In China,
dan toch in het overige, onmetelijke Aziatische
land.

TELEGRAM
aan H.M. de Koningin, de Vootz.
van de Raad van Minister en de
VOOTZ. van Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal.

J
De Interprovinciale Raad van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers: Nederland, in
vergadering bijeen te Tilburg op Zaterdag
26 November 1949, spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de ontwikkeling van de
toestand in Indonesië.
■De Raad acht zich niet competent een oordeel uit te spreken over alles wat met de
toekomstige regelingen in Indonesië samenhangt.
Hij is van oordeel, dat het zelfbeschikkingsrecht van de Indonesische volkeren moet
worden gehandhaafd en is er van overtuigd,
dat geen waarborgen daarvoor zijn vastgesteld, omdat niet voldoende rekening is gehouden met de rechten en verlangens van
bepaalde volkeren, in het bijzonder van die
volkeren die Nederland trouw willen blijven, zoals de Ambonezen, de Timorezen en
de bewoners van de Minahassa.
De Raad acht het niet verantwoord thans
te zwijgen maar meent, mede aan de nagedachtenis van de gevallen verzetsstrijders
en de duizenden gesneuvelde militairen in
Indonesië, verplicht te zijn, te wijzen op de
grote verantwoordelijkheid die regering en
volk hebben voor de handhaving van vrijheid en recht in het gehele Koninkrijk.
Gedreven door de liefde tot het Vaderland
en de trouw aan het Huis van Oranje roept
hij regering en volk op, zich in dit historisch
ogenblik te bezinnen op deze verantwoordelijkheid en gezamenlijk de waarborgen te
scheppen, dat de Indonesische volkeren zich
in vrijheid kunnen ontwikkelen en dat aan
hun zelfbeschikkingsrecht niet wordt te kort
gedaan.
De Raad voornoemd:
N. A. J. VOORHOEVE, Voorz.
A. RAAIJMAAKERS, Secretaris.
ilngezonden mededeling)
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WAT ER AAN VOORAF GING:
Arle, een jongen van de Veluwe was in 1943
genoodzaakt om onder te duiken en ging
toen naar de Biesbosch. Door bemiddeling
van de LO. te Werkendam was hij, na een
avontuur in Dordrecht, daar terecht gekomen. In de Biesbos«h geef t hij er zich rekenschap van, dat er iets In hem veranderd is.
Hij meent, dat hij onverschilliger is geworden. Het verzet aldaar ging er toe over, om
Duitsers gevangen te nemen en op te
sluiten in een schip. Op deze wijze kwam
men aan de wapens om zich bij de bevrijdingsgevechten te kunnen inzetten voor de
laatste stoot. Arie geeft er zich rekenschap
van, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Er ontsnapte een Duitser uit het schip en
spoedig bleek, dat hij aan de SD gemeld
had, wat er In de Biesbosch gebeurde.
Indien de SD-^rs uit Dordrecht een grootscheepse actie zouden gaan beginnen tegen
de illegale Biesbosch-groep, zou het er voor de
verzetsmensen slecht uitzien. Het geheime bericht van de illegaliteit uit Dordrecht liet
overigens geen twijfel bestaan, dat de Duitsers
inderdaad door de ontsnapte mof waren ingelicht.
Arie dacht aan de gevangenen in het creaturen-schip en aan de graven. Want die
waren er ook. Tijdens de meestal korte doch
felle vuurgevechten waren vier Duitsers gevallen en in een griend begraven.
Maar er lagen hier ook SS-ers in de vochtige
grond. Na een korte berechting waren ze
neergeschoten omdat ze uiterst gevaarlijk
waren en zeer waarschijnlijk zouden proberen,
de overige gevangenen tot muiterij of ontvluchting aan te sporen. Ze waren ergens
onder de doorsijpelde zoden gelegd. Als de in
Dordrecht gestationneerde SD-ers hiervan de
lucht zouden krijgen, zou het lot van de verzetsgroep, indien deze in hun handen viel, beslist zijn. Trouwens, alleen reeds de ontdekking
van het schip met gevangen genomen Duitsers
zou voldoende zijn om de kogel te ontvangen.
Het nieuws uit Dordrecht veroorzaakte geen
paniek, maar uiteraard was er wel bezorgdheid
en spanning onder de verzetsmannen.
De vraag werd gesteld, hoe in de gegeven
omstandigheden gehandeld moest worden.
Het plan werd geopperd om de SD-colonne
warm te ontvangen.
Enkelen verzekerden, dat de groep de vijftig
moffen best van de dijk af zou kunnen houden,
want er waren genoeg karabijnen. Er was één
grote moeilijkheid: in het geheime bericht uit
Dordt werd medegedeeld, dat de gemotoriseerde Duitse colonne hulp zou ontvangen van
een vliegtuig. Daartegen zouden ze geen
effectieve verdediging hebben.
Over de overvalwagens en radio-auto van de
Duitsers, maakte men zich weinig zorgen.
Die konden immers toch niet per roeiboot over
de Bergsche Maas worden gezet.
Ook Arie dacht er over om de Duitsers met
wapengeweld te ontvangen. Er op of ér onder,
zou het zijn. Maar ze zouden het grote voordeel hebben, dat ze het terrein van de Biesbosch goed kenden, terwijl aangenomen kon
worden, dat de SD-ers in dit gebied volkomen
vreemd waren.
(Ingezonden mededeling)

Tanden blank en rein; adem
fris als morgendauw.

Historisch is dit verhaal van het
gedurfde verzet in de Biesbosch
geheel verantwoord. Het was de
schrijver echter vooral te doen om
de psychologische uitwerking van
dit verzet bij iemand, die er nauw
bij betrokken was. Daarom zijn de
namen gewijzigd en is het accent
niet gelegd op een reeks van daden,
maar op het hart van een mens.
\
De commandant voelde — terecht — niets
voor het plan om het tot een vuurgevecht met
de colonne van de SD te laten komen. Wel
zouden ze die vijftig man van de SD waarschijnlijk van de dijk kunnen houden, maar de
vraag was maar, met hoeveel man en met welk
materiaal de moffen dan terugkeren zouden?
De verzetsgroep zou dan weliswaar gelegenheid krijgen om zich nog uit de voeten te maken, maar de kans bestond, dat de Duitsers zich
dan zouden wreken op de boeren, die hier en
daar in de uitgestrekte polders van de Biesbosch woonden. Bij een vorige gelegenheid
hadden de Duitsers op de Bandijk reeds een
boerderij in vlammen doen opgaan en, het
was wel zeker, dat het ditmaal hier niet bij
blijven zou. Men besefte heel goed, dat men
ook verantwoordelijk was voor de boeren, die
op zichzelf part noch deel hadden aan het
gevangennemen van vijandelijke soldaten.

porteerd worden, evenals het voedsel dat
men niet direct zelf nodig had.
Het schip met creaturen zou men op de ligplaats bij het Ganzennest laten. Men had
goede hoop, dat de Duitsers het bij een inspectie van de Biesbosch niet zouden ontdekken... tenzij ze met bootjes zouden gaan zoeken. Bovendien wist men niet, waar men. met
het schip heen zou moeten varen.
Er werd begonnen met het ontruimen van
de woonarkjes. Ook Arie hielp ijverig mee.
Zijn onrust was weer verdwenen. De moeilijkheden waren er en men zou alles in het
werk moeten stellen om die te overwinnen.
Daarom pakte hij, evenals de anderen, hard
aan. Het was goed om te werken, om actief
bezig te zijn; dat verdreef het onbehaaglijke
gevoel van naderend onheil. Hij vroeg zich
af, of dit betekende, dat hij de ogen sloot voor
het gevaar. — Neen, dacht hij, dat is het niet
—maar iets in mij zegt me, dat ik niet bij de
pakken mag neerzitten.
Toen het water opkwam, zodat de. kreekjes
bevaarbaar werden, voer men met een aakje
de gewonden naar het gevangenenschip, hetgeen heel wat moeilijkheden gaf.
Met het komende gevaar voor ogen, zat
men nu toch wel in de maag met het
schip vol creaturen.
Arie rilde, toen hij vernam, dat het plan geopperd was om de gevangenen neer te schieten want men kon zich niet veroorloven om
bij naderend gevaar de Duitsers in vrijheid

.... Coer men met een aakje de
gewonden naar hei gevangenenschip ....

Er werd besloten, dat de woonarkjes, waarin de verzetsmensen gehuisvest waren, zouden worden ontruimd. De voedselvoorraad
zou verdeeld worden, evenals het wapenarsenaal.
Iedereen zou naar zijn eigen onderduikplaats
moeten vertrekken. De gewonde krijgsgevangenen, die afzonderlijk werden verpleegd,
zouden naar het gevangenenschip getrans-

te laten. Hiermee zou men feitelijk zijn eigen
doodvonnis tekenen. Als een groot bezwaar
van het neerschieten werd genoemd: het geluid van de schoten, die tot ver in de omgeving te horen zouden zijn.
Nog afschrikwekkender was de overweging
om het schip vol creaturen geheel te blinderen en te grendelen en daarna op een diepe
plaats tot zinken te brengen. De vraag was.

of men in de buurt van het Ganzennest een
plaats zou vinden waar het diep genoeg zou
zijn om het schip geheel onder water te laten
verdwijnen. En dan was er bovendien nog
het gevaar, dat door de stroming van het
water de luiken van het schip zouden losspoelen, waardoor de lijken naar boven zouden komen en gaan drijven.
Een ander, niet minder afschrikwekkend
voorstel was, om de krijgsgevangenen met
blauwzuurgas te vergassen en daarna in een
massagraf te bergen.
Het was allemaal verschrikkelijk, te verschrikkelijk zelfs om er alleen nog maar aan
te denken. Iedereen was dan ook zeer afkerig
van de opgesomde mogelijkheden.
Ook Arie was er diep van onder de indruk
gekomen.
■— Dit komt er nu van, dacht hij. — We hebben te' veel hooi op onze vork genomen. We
zijn te overmoedig geweest. Nu komen de
moeilijkheden en worden wij bijna genoodzaakt, een bloedbad onder de creaturen te
gaan aanrichten. Maar ik zou daar niet aan
mee kunnen doen
Zo dachten ze er vrijwel allen over, hoewel
iedereen begreep, dat indien werkelijk de
nood aan de man zou komen, er niets anders
zou opzitten.
Iemand stelde nog voor om de gevangen genomen Duitsers als gijzelaars te gebruiken.
Maar er zou natuurlijk niemand voor te vinden zijn om hierover met de SD t^ onderhandelen, want men kon er zeker van zijn,
dat dit de onderhandelaar het leven zou
kosten.
Toch, toen er plannen werden geopperd die
iedereen tegen de borst stuitten en waar allen
afkerig van waren, dacht Arie er aan, dat
hun werk, hoe gebrekkig ook uitgevoerd, tot
op dit ogenblik verantwoord was geweest.
Ze hadden de gevangen genomen Duitsers
ook steeds terstond kunnen neerknallen, dan
zouden ze minder moeilijkheden hebben gehad met berging, voeding en bewaking. Maar
dit hadden ze niet gewild; men had beseft, dat
een dergelijk optreden beestachtig geweest
zou zijn en voor God en mensen niet te verantwoorden. Daarom hadden ze zich de
enorme moeilijkheden getroost om een gevangenenschip in te richten en te onderhouden. Het was alles wel primitief en vaak hadden ze afkeer gekregen van hun eigen werk
als ze zagen, dat zowel zijzelf als de gevangenen aan vervuiling toe waren, — maar niettemin hadden ze toch zoveel als in hun vermogen was ridderlijkheid en rechtvaardigheid
betracht. Ze waren geen stel avontuurzoekers
en gewetenloze vogelvrijen; ze hadden zich
gehouden aan -de militaire wetten, al was
alles uiteraard op primitieve wijze geschied.
Ze hadden verantwoordelijkheidsgevoel gehad en nu ze voor de moeilijke beslissing geplaatst werden, wat ze moesten aanvangen
met het schip vol creaturen, voelden ze zich
niet in staat om de krijgsgevangenen massaal
uit de weg te ruimen.
Zover behoefde het gelukkig ook niet te komen. De SD-colonne verscheen niet, doch wel
kwamen er uit Drimmelen gunstige berichten.
Er was weer beweging in de fronten gekomen. Den Bosch was ge'vallen en de geallieerden zaten nu in de buurt van Tilburg, werd
gezegd.
'Ingezonden mededeling)
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Wel doorleefden ze nog spannende dagen,
want het bericht van de Dordtse illegaliteit
was te betrouwbaar geweest om er geen
waarde meer aan te hechten.
Intussen werden weer gevangenen gemaakt,
zodat het schip een steeds groter aantal
creaturen herbergde.
Uit de verte klonk het gerommel van zwaar
geschut tot de Biesbosch door. Dat geluid
kwam steeds nader, terwijl de berichten bijna
elk uur gunstiger werden. Men was nu vol
hoop en ook Arie, die de laatste dagen zeer
somber gestemd was geweest, kon weer fluiten en lachen over de scherts van de vrouwelijke kok.
Maar de SD uit Dordrecht zette toch nog
koers naar de Biesbosch en het zou er voor de
verzetsgroep donker hebben uitgezien, als
zich niet de gelukkige omstandigheid zou
hebben voorgedaan, dat de colonne op de
Moerdijkbrug door een Engels vliegtuig werd
aangevallen.
De SD had het daar niet op begrepen èn keerde naar Dordrecht teruc, met het plan om ter
gelegener tijd alsnog de Biesbosch te gaan
uitkammen. Doch daar is nooit meer iets van
gekomen.
Toen Arie van deze terugtocht vernam, kreeg
hij tranen in de ogen van vreugde en hij liep
een- griendbosje in om daar ongezien zijn
ogen te sluiten en God te danken voor deze
uitredding.
(Slot volgt).
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OM DE ZUIVERHEID DER
BIJZONDERE RECHTSPLEGING
(Vervolg van pagina 6)

tegen de „opdracht" of „wens" van de Bijzondere Raad van Cassatie, dat de Bijzondere Strafkamer in Den Bosch 12 vraagpunten zonder meer zou onderzoeken.
In een zeer gedegen betoog zette Z.E.A.
uiteen, waarom hij, zonder voorafgaand gerechtelijk onderzoek, de zaak ter openbare
behandeling aanhangig had gemaakt. Met
klem van redenen drong hij erop aan, dat
de Rechtbank slechts datgene binnen de
kring van haar onderzoek zou betrekken,
wat vereist wordt om inzake Pegels, Viëtor
en Leemhuis op de grondslag der bestaande
telastelegging opnieuw recht te doen. De 12
punten, aangegeven door de Raad van Cassatie behoorden daar — behoudens een
enkele — niet toe.
De Bijzondere Strafkamer der Arrondissements-Rechtbank te Den Bosch heeft aan
de Officier van Justitie gehoor gegeven. In
een tussenvorming kortelings gewezen, verklaart dit College uitdrukkelijk, dat het de
wens van de Raad van Cassatie voor kennisgeving zal aannemen!
Daarmede vervliegt de hoopt en verwachting van velen, dat eindelijk ook de
„hoge heren" hun beurt zullen krijgen. Ik
weet dat velen deswege met critiek, zelfs
zware critiek, zich hebben gekant tegen de
Bosse Rechtbank.
Maar is die critiek gegrond?
. Ik moge nog eenmaal de Officier van Justitie, die deze critiek ontketende, citeren:
„Gaarne wil ik erkennen, dat het een verre
van aangename taak is om zich, met betrekking
tot de vragen, waarop de Bijzondere Raad van
Cassatie een antwoord verwacht, tegen dat
College te moeten keren en dat niet alleen
wegens het gezag, dat het alom geniet en de
eerbied, die ook het Openbare Ministerie het
toedraagt, maar ook omdat —■ naar met stelligheid mag worden verwacht, — de snel en
maar al te vaak uiterst voorbarige oordelende
menigte de principele grondslag van dit betoog
niet zal kunnen of willen zien en er de voorkeur aan zal geven de beschuldiging te uiten,
dat er du s wat te verbergen valt en men dus
optreedt als beschermer van corruptie en onrecht".
Zijn klemmend betoog verdient ruimer bekendheid; in een volgend artikel moge ik Uw aandacht daarvoor vragen.
Kees-NBO

DEJQ&GErSTEM
'n Hele tijd heelt „De Jonge Stem" gezwegen. Misschien getrollen door 'n speelse pijl van Cupido o{
alleen maar door gebrek aan belangstelling? Er waart
immers een geest van pessimisme rond door ons volk.
Een geest van „Laat maar waaien" en „Hpt loopt
wel los" heelt bij velen postgevat.
De jeugd is pessimistisch, zij gelooft niet meer in een
toekomst, waarin zij alle vertrouwen heeft verloren.
Eenzelfde geest die het Franse volk bracht op de
rand van de ondergang, bedreigt thans ons volksbestaan. Het is nodig deze realiteit te zien. Juist een
tijd als deze vraagt mensen die te allen tijde precies
weten waar ze moeten staan. Mensen die niet alleen
of allereerst denken aan uitgaan en pretmaken, aan
bioscoop en danszaal om voor enkele uren dat andere,
dat onzekere en dreigende, te vergeten.
Juist nu een jeugd die geen inspanning schuwt om
de duur verworven vrijheid te behouden. Een jeugd
die de toestand nuchter onder ogen durft zien en de
handen uit de mouwen weet te steken.
Immers, we waren niet klaar toen de Hunnen na
bange, harde strijd werden verdreven. De latere
jaren hebben dat voldoende bewezen en het is goed
dat duidelijk te verstaan. We moeten onszelf zijn
en blijven, ook als aan al onze (misschien te hoog
gespannen?) verwachtingen de bodem werd ingeslagen. Dat kan alleen als de jeugd doordrongen
wordt van haar roeping.
Waar blijven onze leiders uit het verzet? Waar de
leiders, die de jeugd kunnen begrijpen met al haar
problemen en teleurstellingen en haar over het dode
punt heen kunnen helpen?
De jeugd vraagt niet om medelijden, ook niet om
zedepreken! Alleen om leiders, die hun de weg
door het na-oorlogse probleemmoeras kunnen wijzen, waarin vele dreigen te verzinken.
De jeugd heeft in' de oorlog getoond en bewezen
zijn mannetje te staan als er gevaar dreigt. Welnu, het gevaar is thans groter dan ooit, wie zal dat
durven ontkennen? Zowel de Rode vloedgolf uit
het Oosten als de dollarstroom uit het Wespen bedreigen onze Nationale zelfstandigheid (denk slechts
aan de rampzalige Indiê-politiekl). Aan onze gevallen makkers zijn we verplicht het ons toevertrouwde pand te bewaren.
Waarom stierven zij en bleven wij gespaard? Omdat onze taak nog niet is afgelopen!!!! Is de jeugd
klaar als het er op aan komt? Weet ieder van ons
klaar en duidelijk wat hij moet doen als 10 Mei
1940 zich eens ging herhalen? L' histoire se répète!
Houden we er voldoende rekening mee dat dit kan
gebeuren? Waarom dan bijv. zo weinig belangstelling voor de Nationale Reserve, het S.W.G.?
Misschien door de gedachte die ook bij zoveel der
onzen heeft postgevat: „Mij krijgen ze niet weer?"
Kunnen we dit verantwoorden tegenover onze gevallenen* die stierven in vast geloof en vertrouwen
in een vrij en onafhankelijk Nederland?
Wij weten niet wat de toekomst zal brengen. Dat is
ook niet nodig. God gaat door met Zijn plannen
en leidt de wereld naar het Laatst Appèl.
Dan zal het blijken wie ook in deze tijd zijn taak en
roeping heeft verstaan en zijn plicht vervuld heeft.
Over enkele weken gaat „De Zwerver" verdwijnen, haar taak is dan volbracht.
Een nieuwe taak, een nieuw arbeidsveld roept: De
jeugd van Nederland.
Kan ons blad niet voor de jeugd behouden blijven?
Denk aan de jeugd in Indië, aan de duizenden die
straks zullen terugkeren, boordevol onopgeloste
vragen.
Nu wordt er zo ontzaglijk veel jonge kracht vermorst in allerlei klein gedoe en egoïsme. Wie brengt
de jeugd ertoe weer samen de schouders er onder
te zetten als in de bezettingsjaren? Katholieken en
Liberalen, Calvinisten en Vrijzinnigen, omdat we
toch samen Nederlanders zijn, die ondanks alles hun
landje liefhebben.
SJIRK A. B.

InQczonden mededelwQ.l
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Om de Zuiverheid der Bijzondere Rechtspleging
NAAR

AANLEIDING

DER ZAAK

Het is mij gebieken, dat er in brede
kringen — zo in als buiten de illegaliteit —■ een ernstig misverstand dreigt
te ontstaan over het standpunt dat de Bijzondere Strafkamer der ArrondissementsRechtbank te 's-Hertogenbosch heeft ingenomen tegenover de Bijzondere Raad van
Cassatie in de zo geruchtmakende zaken
contra Pegels, Vietor en Leemhuis,
Voor hen die deze zaak niet op de voet
hebben gevolgd volgt vooraf een korte
samenvatting:

DOOR Mr H. B. S. HOLLA
Op 22 December 1947 veroordeelde het Bijzondere Gerechtshof te Den Haag de genoemde verdachten elk tot levenslange gevangenisstraf. Zij waren, resp, als chef,
brigadier en rechercheur van Politie, werkzaam geweest bij de Documentatiedienst en
hadden als zodanig gewerkt voor de Duitser
Protze, chef van een Abwehrstelle (Duitse
contra-spionnage),'welk werk zich o.m. uitstrekte tot het opsporen van zenders, het
vaststellen van de organisatie, doelstelling
en werkwijze der „ondergrondse", het
penetreren van illegale organisaties en verzamelen van allerlei gegevens omtrent de
illegaliteit, het opsporen van ondergrondse
werkers en organisaties, die spionnage ten
nadele van de Duitsers bedreven, het verkrijgen van contacten met de Belgische
illegaliteit en het opsporen van doorsluizingssystemen en berichtenlijnen naar het
geallieerde buitenland. Een macabere lijst
van slachtoffers — waaronder vele LO-ers
en LKP-ers — is in de dagvaarding opgenomen en geeft een triest beeld van de
sinistere werkzaamheid dezer handlangers
van de vijand. Een lange reeks getuigen —
vaders, vrouwen, vrienden uit het verzet, en
enkele overlevenden van hun verraderswerk
— stapelden bewijs op bewijs.
De verdachten speelden ter zitting niet het
spel hunner meesten: „Es ist nicht wahr".
„Wir haben es nicht gewuszt", „Wit haben
es nicht gewollt", neen, de feiten werden in
grote lijn erkend, maar zij beriepen zich op
wettelijk voorschrift, op ambtelijk bevel en
noodtoestand.
Het Hof Den Haag maakte daar korte metten mee: geen wettelijk voorschrift — en
met name niet het Landoorlogreglement —
gebiedt de gewraakte handeling; geen Nederlands ambtenaar had de bevoegdheid aan
verdachten bevel te geven voor de Duitsers
te werken op de wijze zoals zij dat gedaan
hadden, en het Hof kon niet aannemen, dat
zij te goeder trouw gedacht hadden, dat
zulks wel het geval was; beroep op noodweer faalt omdat verdachten zich zelve
doelbewust hadden geplaatst in een positie,
waarin hun leven van de zijde der illegaliteit gevaar kon lopen.
Het Hof zag af van de hoogste straf — de
doodstraf — o.a. omdat het wil aannemen,
dat verdachten beïnvloed zijn geweest door
het voorbeeld van anderen, waaronder te
vermelden zijn de leiding, door Mr. Hamer
als Hoofdcommissaris aan het Haagse
politiecorps gegeven, en door het zg. „Toctsings-arrest" van de Hoge Raad.
De veroordeelden gingen in cassatie.
De Bijzondere Raad van Cassatie vond
termen om — deels op bewijsrechtelijke,
deels op formele gronden — de sententie van
het Hof Den Haag te vernietigen, en de
zaak te verwijzen naar de Bijzondere Strafkamer der Arrondissements-Rechtbank van
's-Hertogenbosch „ten einde op de grond-
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slag der bestaande ten laste legging opnieuw
te worden berecht". (Uitspraak van 8 Nov.
1948).
Zij dééd echter meer.
Ambtshalve overwoog de Raad van Cassatie:
'
„dat, nu de bestreden sententie toch in haar
geheel moet worden vernietigd en nieuwe
feitelijke behandeling moet volgen, de Raad,
ook in verband met het door requiranten
gevoerde, gedetailleerde en met namen en
toenamen toegelichte verweer, het voor een
rechtvaardige beoordeling van het gehele
complex van strafbare feiten, waarop de
sententie betrekking heeft, en in het belang
van de zuiverheid der bijzondere rechtspleging en van het betrachten van evenwichtigheid in de berechting van die politische
misdrijvenj welke om hun zwaarte naar de
bijzondere gerechtshoven zijn of worden
verwezen, onmisbaar oordeelt, dat in het
nieuwe onderzoek ook de hieronder nader
aan te geven punten betrokken:
dat immers in vele politiekorpsen, — gelijk
de Raad uit de behandeling van vele soortgelijke zaken steeds duidelijker is geworden
■—, ook in de hoogste rangen zwaar tegen
het vaderland en zijn bevolking is gezondigd
door te grote meegaandheid tegenover de
bezetter, door opoffering van het leven, de
vrijheid en het levensgeluk van vele goede
en onschuldige burgers aan eigen veiligheid
en positie en — wat het ergste is — door
afwenteling van eigen verantwoordelijkheid
als meerderen voor handelingen, die de bezetter wenste, op ondergeschikten, die tenslotte het vuile werk te doen kregen;
dat indien bepaalde, door requiranten uitvoerig vermelde feiten juist zijn, zelfs boven
de politiekorpsen geplaatste gezagdragers
mede schuldig zijn aan de verwording dier
Korpsen tot een instrument in 's vijands
hand en aan de verwarring der geesten in
die Korpsen."
Zo, dat was gezegd, en het zal velen —
ja, allen — uit het hart gegrepen zijn!
Dit is „midden roos"!
De feiten, waarop de veroordeelden wezen,
zouden — aldus vervolgt de Raad van
Cassatie — mee kunnen wegen bij het bepalen van de straf voor hen, die zich met
enig recht op de medeschuld van hun meerderen kunnen beroepen en tevens twijfel
kunnen wekken aan de billijkheid van bestraffing van bepaalde politic-ambtenaren,
met uitsluiting van anderen.
Ter verruiming van inzicht nu over verhoudingen en voorvallen in de kring der politie
gedurende de bezetting, wenste de Raad
van Cassatie in het nieuwe onderzoek ook
betrokken te zien een twaalftal punten, door
de verdachten gesuggereerd en welke in
hoofdzaak inhouden een aantal betichtingen
of verdenkingen jegens met name genoemde staats- en politie-functionarissen, welke
echter — en daar gaat het om — niet in direct verband staan met de feiten, waarvan
zij zelve werden beschuldigd.
Kenmerkend noemde de Officier van Justitie in Den Bosch, Jhr. Verspijck, dit ..een
poging van verdachten om kracht te putten
uit de. bij door de ouderlijke macht getuchtigde jeugdige personen algemeen met
enthousiasme aangehangen stelregel, die
zich pleegt te uiten in de verzuchting:
„waarom ik wel straf en hij niet?"
Zo kwam de zaak in Den Bosch in behandeling. Na het verhoor der getuigen a charge
vroeg de Officier van Justitie het woord.
Niet omdat hij zijn ongeduld niet langer kon
bedwingen (de getuigen a décharge waren
nog niet gehoord), maar omdat hij op principiële gronden zeer ernstige bezwaren had
(Vervolg op pag. 5)
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memoRiam
JAN EVERHUIS

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
Geboren: 15 /anuari 1896 te Leeuwarden.
Geiasilieerd: 18 Augustus 1944 te Vught.
De indruk was verpletterend, toen in midden
Juli 1944 de mare kwam dat Jan Evenhuis
zich in Amsterdamse SD-handen bevond.
De Friese illegaliteit zat in zak en as. Deze
zó algemeen geactote en gewaardeerde „Generaal" in SD-handen, was haast ondraaglijk.
Slechts weinig was bekend van de omstandigheden, die hadden geleid tot dit noodlot
en het zou in grote trekken een geheim zijn
gebleven, als niet via een Amsterdamse professor één dag na de arrestatie een indirect
contact met hem in de cel kon worden gelegd.
Kog wist de SD niet welke belangrgke prooi
hun in handen was gevallen. Deze onwetendheid bood een schone kans, mits er snel werd
gehandeld. De professor was bereid zich in te
zetten en het stond menselijkerwijze gesproken, reeds spoedig vast, dat slimheid en vernuft het zouden winnen van het domme brute
geweld.
Het verliep echter anders. Twee dagen vóór
het vastgestelde tijdstip van vrijlating wegens
„geestelijke ontoerekenbaarheid", trof Friesland een tweede ramp.
Een belangrijk depot van verzetsmateriaal
te Leeuwarden viel eveneens In SD-handen.
Zwaar materiaal werd hier tegen Evenhuls
gevonden. In alle delen van het land werd de
SD voor deze man gewaarschuwd en snelle
arrestatie bevolen. De Amsterdamse SD bereikte deze oproep ook, slechts enkele uren
vóór het moment van vrijlating.
Evenhuis was nu menselijkerwijs gesproken,
reddeloos verloren. Een ramp voor zijn dierbaren, vrouw en kinderen. Ook een ramp voor
de Friese verzetsactie. Nimmer is er weer
enig contact met hem geweest. Pas na de bevrijding werd zijn einde bekend.
Onnoemlijk veel werk was door hem verricht.
Reeds kort na de bezetting werkte hij voor
de verzorging van de nagelaten betrekkingen
van de zeevarenden, van de naar Engeland
uitgeweken militairen en van de gesneuvelden. Dit werk werd de inleiding tot het verzetswerk, waaraan hij zich in volle overtuiging overgaf. Van de Friese financiële actie
was hij de stuwende kracht, intens medewerker van de NC-club, LO en LKP. Daarnaast
verleende hij nog veel persoonlijke hulp aan
vervolgden. Bij dit alles vervulde hij ambitieus
zijn verantwoordelijke functie bij de belastingdienst.
Zwaar moeten zijn verhoren zijn geweest
Ontkennen kon niet baten en lag ook niet in
zijn aard. Hij wist zich, ook vóórdien, gedragen door een hogere macht, zelfs na de dood,
door Gods genade, een zekere overwinning.
Ridderlijk en moedig moet zijn houding bij de
verhoren en folteringen zijn geweest.
Hy had tientallen personen, alsmede de gehele organisatie aan de SD kunnen openbaren. Niets van dit alles is gebleken. Na hem
scheen de stroom wonder boven wonder afgedamd. Dit is nog zijn laatste grote daad
geweest.
Een geliefde man en vader ontviel aan vrouw
en kinderen, een beminde makker aan de
Friese illegaliteit. Zijn werk werd in menselijke ogen ontijdig afgebroken. God vond
het genoeg. In hem was veel geschonken, ook
voor het verzetswerk. Zrjn inspiratie werkte
door tot de bevrijding, ja zelfs, al is ieder
medewerker zich dat niet altijd bewust, tot
ver n& de bevrgdlng.
Dankbaarheid past ons, maar ook zijn vrouw
en kinderen, voor de gaven, door God in hem
geschonken. Dat inzonderheid afj hier troost
uit mogen putten.
DOUWE
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In M emonam
aan hen öie vallen
Blijl bij hen. Heer, haast daalt de donk're nacht
diep wordt hef duister, wees hun trouwe wacht,
als — machtloos — vrienden wijken ver van hen;
O Gij, die helpen kunt, blijf hun nabij.

Simon Lindhout
Adjunct-commies ter Gemeenfesecrefarie.
Geboren: 17 Maart 1918 te Tholen.
Gefusilteerd: 29 Juli 1944 te Vught.
Simon Schot behoorde vanaf October 1943 tot de
LO-kern te Tholen. Simon was een heel stille rustige
jongeman, iemand die niet veel sprak maar een kerel,
waar je van op aan kon. Hij was de enige kostwinner
voor zijn Moeder, die weduwe was, en tèch waagde
ook deze jonge kerel zijn leven voor zijn Vorstin en
Vaderland.
In Maart 1944 moest Simon onderduiken, na de arrestatie van enkele OD-ers, die in de gevangenis, doorsloegen". Men bracht Simon in Nieuwendijk. Daar
werd hij naar zijn onderduikadres gederigeèrd. Simon
vroeg echter al spoedig of hij niet kon samenwerken
met de groep van Altena. „Hij zou liever gevild worden dan praten", zei één der LO-leiders uit Altena.
Toen Kees van de Sande op 15 Juni 1944 kwam met
de vraag of er enkele knapen waren, die mede wilden
werken aan een wapendropping, was Simon natuurlijk één dergenen, die meewilde en meeging. Eindelijk
zouden er dan wapens komen! In Helvoirt bij Den
Bosch lag het terrein van de dropping. Alles bleek
echter provocatie te zijn en bij aankomst te Helvoirt
lag de S.D. op de loer om de groep jonge Hollandse
jongens te overvallen.
Allen, ook Simon, werden naar Vught gebracht. Op
29 Juli d.a.v. werden allen gefusilleerd.
Wij hebben de stille zekerheid, dat deze mannen, trots
alle reactie van tegenwoordig, de goede strijd streden.
„De mensen zijn gelijk de baren,
Maar Jezus' trouw houdt eeuwig stand
!"
COR.

Snel ebt hun jonge leven naar de dood;
vreugde gaat onder — kil in 't avondrood;
verderf en ondergang staan aan hun zij;
Gij, Onvergankelijke, blijf hun nabij!
Heer, draag hen door Uw tegenwoordigheid!
Uw arm verwinr.' de Booze in de strijd;
Wie is een Gids, een Helper, Heer als Gij?
Gij blijft dezelfde Heer, blijf hun nabij.
Geen vijand duchten zij, door Uwe kracht.
Gij droogt hun tranen, stilt hun bift're klacht.
Waar is, o dood, uw prikkeLwaar uw eer?
Meer dan verwinnaar zijn zij in den Heer.
Houdt Gij Uw kruis hoog voor hun brekend oog,
een lichtend teken, wijzend naar omhoog.
Schaduwen vliên; Gods eeuwig licht draagt blij:
In sterven, stervensnood, blijf hun nabij.
(Overgenomen uit: Climax).

Franciscus Maria Lcm
Cyclostylist.
Geboren: 28 Februari 1923 te Amsterdam.
Gefusilleerd: 12 Maart 1945 te Rotterdam.
Frans Lem, door zijn medewerkers steeds bij zijn
schuilnaam „Leo" genoemd, was een der trouwste
medewerkers van het illegale blad „Het Nieuws",
dat gedurende enige jaren der Duitse bezetting, te
's-Gravenhage en omgeving verscheen.
Maar ook het verzorgingswerk in L.O. verband,
had zijn volle aandacht. Vele ondergedokenen ontvingen uit zijn handen hun distributie-bescheiden
en de noodzakelijke gelden voor levensonderhoud.
Totdat ook zijn uur was aangebroken. Door verraad viel bij ten offer aan de niets ontziende vijand. Tijdens zijn arrestatie op 6 Maart 1945 deed
hij nog een poging zich daaraan te onttrekken door
uit een raam te springen. Deze poging faalde omdat hij door de kogels van een machinepistool werd
getroffen.
Hij werd naar Scheveningen overgebracht en in de
cellenbarakken ingesloten. Op 12 Maart 1945 werd
Leo naar Rotterdam vervoerd, waar hij, met 19 medegevangenen, uit represaille, aan de Pleinweg werd gefusilleerd, nadat hem een priester was geweigerd om
hem in zijn laatste ogenblikken bij te staan. Zijn
ouders getuigden: „Wij weten hem zalig te zijn afgestorven door zijn dagelijkse H. Comrauniën."
GEERT.

Harmcn van Rossam
Distributieambtenaar.
Geboren: 22 Februari 1917 te Bergen op Zoom.
Gefusilleerd: 26 Mei 1944 te Vught.

Gcrardus Aloysius Averdicck
R.K. Priester.
Geboren: 6 Februari 1899 te Alphen aan de Rijn.
Gefusilleerd: 11 Augustus 1944 te Vught.
In November '43 kreeg £k bericht, dat er in Roosendaal
(NB) een Pater was, die gaarne contact wilde leggen met de L.O. Op het aangegeven adres, 't klooster „Mariadal", ontmoette ik Pater Alfons. Hij had
hier, zelf door de bezetter «It zijn klooster verdreven, een gastvrij onderdak gekregen. .
Pater Alfóns had een aangeboren afkeer van alles
wat in strijd was. met de leer van, Christus. Om dit
te kunnen tegengaan, te kunnen bestrijden, zou hij
alles willen geven. Leefde hif m zijn eigen klooster
niet ia algehele onthouding en armoede, zoals zijn
orde dit voorschreef? Hij hieeft me er veel over
verteld.
Naa*t zijn verplichtingen als R.K. priester, had hi}
zichzelf de verplichting opgelegd, te helpen de noden
van de ondergedokenen en hun gezinnen te verlichten. De middelen, welke frf; tot vóór onze kennismaking tot zijn beschikking had, waren te gering.
Er moesten meer konkaairteti, geW, valse p.b.'s cd.
komen.
Hij werd een trouwe en hardwerkende steun in onze
L.O.
In Juli 1944 kwam plotseling het bericht, dat Pater
Alfons was gearresteerd. Waarheen hij. na zijn
arrestatie werd gebracht, weten wij niet. Slechts
enkele dagen heeft hif in het kamp Vutfht doorgebracht. Dit waren de laatste dagen van zijn leven.
Op 11 Augwstus 1944 werd hij geftisiBeereL
Zijn gedachtenis moge in ons blijven voortleven.
H| wijdde zijn leven aan de Dienst vao God en aan
zijn medemensen.
J. G.

Harm van Rossum begon, als zovele goede Vaderlanders, op zijn eentje verzet te plegen tegen de
vijand. Later kwam hij bij de OD — doch het zinde
hem niet te wachten tot de bevrijding, eer hij aan
het werk kon gaan. Hij zocht contacten en kwam
bij de L.O. terecht. Johannes Post en Ted van
Huessen bezochten Harm. en vroegen zijn medewerking om het distributiekantoor te Bergen op
Zoom te overvallen. Ted zag echter onoverkomelijke bezwaren tegen de overval en er werd lang
en breed over de aanslag gesproken. Toch trok de
ploeg onder leiding van Jan Wildschut naar Bergen op Zoom, doch keerde onverrichterzake terug.
Ted had gelijk — Er was geen beginnen aan. Inmiddels was ook Sam uit Rotterdam gekomen, die
alles op alles wilde zetten toch het distributiekantoor te kraken. Harm gaf wederom zijn medewerking. De kraak mislukte en Harm werd, vermoedelijk omdat, volgens de bekend zijnde gegevens,
hij de laatste was geweest die de sleutels had, gearresteerd en opgesloten in het Huis van Bewaring
te Breda. Pogingen Harm en nog enkele anderen,
die opgesloten waren, te bevrijden, mislukten.
Ook de overval op het transport naar Vught liep
door misverstand en autopech mis. In Vught werd
hij. op een zonnige lentedag 26 Mei 1944 gefusilleerd.
Weer liet een trouw Vaderlander het leven vioor
de goede zaak en voor de zoveelste maal klonken
de geweerschoten over de fusiïïadeplaats, omringd
door het jonge groen.
Meer dan vierhonderd maal gebeurde dit op dezelfde plaats.
God alleen weet wat er HI die laatste momentetr
van hun leven in deze mensen omging.
God gaf hun de kracht om te strijden. Deze Grote
Regeerder zal hen ook nabij geweest zijn in het
lijden, want
„Als ge' in nood gezeten, geen uitkomst ziet —
Wil dan nooit vergeten
God verlaat U niet."
Harm kon bidden!
Döt is ook de enige troost
COR.

Benjamin Blankenstein
Onderwijzer.
Geboren: 20 Februari 1914 te Hilversum.
Overleden: 24 Februari 1945- te Bergen-Belsen.
Ofschoon nog jong, had Ben al een mooie staat
van dienst achter de rug en had hij veler sympathie
verworven door zijn ongedwongen omgang en door
zijn altijd klaar staan voor anderen.
Groot is dan ook het medeleven geweest, toen hij
op 5 Juni 1944 'smorgens op de school, waar hij
onderwijzer was, werd gearresteerd, nadat te zijnen
huize 3 Joden gevonden waren, die bij hem reeds
sedert 2 jaren onderdak genoten hadden.
Direct na zijn arrestatie werden door zijn vrienden 2 radio's, grote partij bonkaarten en illegale
lectuur bij hem weggehaald, die door de SD over het
hoofd waren gezien.
Aanvankelijk werd gehoopt, dat hij er met een geringe straf af zou komen, doch hoe geheel anders
is dit gelopen.
Nadat hij op 6 Juli 1944 naar Vugt werd vervoerd,
hebben wij weinig meer van hem vernomen.
Op 5 Sept. 1944 werd hij vervoerd naar Oranienburg en vandaar naar Bergen-Belsen, alwaar hij 24
Febr. 1945 is overleden.
Zijn vronw, die hem altijd terzijde heeft gestaan,
bleef achter met 3 kinderen, waarvan de jongste,
geboren tijdens zijn gevangenschap, haar vader nooit
heeft gezien.
Moge het voor de achtergeblevenen een troost zijn,
dat Ben Blankestein de goede strijd gestreden heeft.'
Hij was een roa», die opïrwam voor recht en waarheid.
Moge God hem geven het eeuwig geluk.
A. P. St.
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Opnieuw werd ons gezin geregend met
de geboorte vnn een zoon. die wij

Pulps Vinceniius
hebben genoemd.
W. C. VALSTAR
J. VALSTAR - BOMHOF
Herman
Jannie
Johan
Delft. 22 {November 1949
Tak van Poortvlictstraat 33
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God schonk ons op 22 Nov.
een zoon, die wij
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Johannes Pieter
noemden.
H. van Riessen
H. van Riessenv. Dongen Torman
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Deurloostr. 127', Amsterdam.

Bij BLANKEVOORT'S BOEKHANDEL, Rooseveltlaan 62 te

Het grote gebod

Vijf groten uit deze organisatie, Rogier van Aerde, Antoon Coolen,
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers,
hebben in opdracht van de Stichtingen van de LO. en de LKP. dit
boeiend en ontroerend grootse document geschreven.
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in dit blad.

Over de uitvoering hel volgende :
• 1100 bladz. (23 x 30 cm) prima houtvr. papier.
V 2 delen in zwaar linnen band.
• 1 500 portretten en foto's.
* Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc.
* Verschijning in de loop van 1950.
ledere verzetsman en vrouw en allen, die hun strijd
niet willen vergeten, noch voor zich en noch voor het
nageslacht, leveren wij graag franco dit grote boek thuis.

Gedenkboek van het verzet in LO. (de grootste verzetsorganisatie) en LKP. (de meest succesvolle gewapende
verzetsorganisatie).
De intekenprijs zal bedragen i. 13,75 per deel,
na verschijning f. 16,25 per deel. Desgewenst
betaalbaar met f. 2,50 oi meer per maand.
De grote bijdragen In dit boek zijn geschreven door:
Rogier van Aerde, Antoon Gooien,
Ad Goede, K. Norel, Anne de Vries.
„Het Grote Gebod" wordt uitgegeven in opdracht van de LO-LKP-Stichting.
Zending door geheel Nederland.
Bij interesse verzoeken wl) U onderstaand ingevuld in te zenden
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IPTet is toch wel een
wonderlijk
geval.
Ieder
jaar opnieuw
kan ik me er over
verbazen. De kribbe
van het Goddelijk Kind duwt mij op de
knieën. Daar word ik stil en moet bidden.
Tot zover mijn herinnering reikt, deed ik
dat. Misschien dat het de ontroering was,
welke er doorklonk in Moeder's stem, als
zij — ongewild en onbewust — in sobere
testanïentaire woorden ons van het altijd
nieuwe oude wonder vertelde, dat God op
aarde kwam en mens, kind werd met ons
mensen. Je voelde je dan herder, kind van
Bethlehem en alle jaren en afstand vergetende, holde je mee door de velden naar
dat onbekende en toch ook weer bekende
plekje om met hen te knielen, en te kijken.
En toch moet het iets anders geweest zijn.
Voor mij èn voor U. We zijn immers groot
geworden en 't leven met al zijn voorname
dingen is al jaar en dag over ons heengespocld. Moeders' stem is al lang verstild en
haar woorden zijn weggevoerd op de stormen, welke rond ons hebben gegierd. We
staan in het leven, misschien recht op, omdat de kracht nog sterk is in ons, misschien
ook 'n beetje gebogen; omdat de lasten en
klappen al te zwaar waren — maar allen
omringd met 'n wal van belangen en belangetjes, van zorgen en bezorgdheden, van
verdriet, pijn, angst, van niet-weten wat de
toekomst ons brengen zal. Er is geen tijd
meer voor ontroering en ook de lust is vergaan.
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en kracht niet onthouden aan U, die
achter bleef. Maar elke
."U>
dag is er nog de
plaats, die zo plotseling
vijf^ zes jaren geleden openviel — midden
op 'n stralende dag of in 't holst van de
nacht — om nooit meer gevuld te worden.
En zoiets blijft pijn doen diep in ons hart
én maakt ons stil. Stil, omdat het toch niet
in mensenwoorden is uit te spreken, zelfs
niet onder vrienden. Dat is alleen maar te
doorleven in de stameling van 'n gebed,
wanneer we weten, dat we in God weer
worden verenigd. En wanneer zou dit méér
waar zijn, dan wanneer we bijéén zijn rond
die kribbe? Nog altijd word ik getroffen
door die simpele tekening, welke één der
onzen enkele jaren geleden voor me maakte.
Technisch misschien niet volmaakt, maar wel
volmaakten zuiver van gedachte; want terwijl „wij" knielen vóór de kribbe met het
Goddelijk Kind, stralen uit de waas van
de achtergrond de gestalten van hen, die
na veel leed en na bang verwachten met
eindelijk de dood, het: „Komt, gezegenden
mijns Vaders" reeds mochten
vernemen.
Rond die kribbe zijn we verenigd, zoals
wij één waren verenigd door de éne gedachte en de eendere wil, dat het bij al onze
opdrachten slechts ging öm Hem, zoals wij
zo dikwijls spraken in ons gemeenschappelijk
gebed. Want niet vechtend, maar biddend
vinden wij elkaar.

DOOR PASTOOR NIC. APELDOORN. O.P.
— of de kortzichtigheid, welke ons ^elfs
wel eens tegenover elkaar deden staan omdat we niet wilden of konden zien — maar
nu is 't Kerstmis en bij de Kerstkribbe zullen
we elkaar weer vinden, omdat daar maar
één ding mogelijk is: bidden!

jD idden, die wondelijke gave, welke God
in ons hart legde — en waarmee Hijzelf
een brug sloeg over de afstand, welke ons
scheidt van Hem. Het gebed, dat aan geen
taal of uitdrukking geboden, alleen maar
vraagt om nederigheid en 'n oprecht gemoed. Waarin alle mensen gelijk worden
en iedere voorrang vervalt. Het waren toch
immers herders èn koningen, welke er in
Bethlehem knielden! Waarin zelfs de grenzen van afstand er door vervagen, zodat we
de afwezigen en hen, die ons voorgingen
en die we toch maar moeilijk misten, weer
heel dicht bij ons weten. Verenigd met ons
om dat Goddelijk Kind.
En vooral dat laatste hebben we op een
Kerstmis zo nodig. Zeker, de tijd heeft geheeld, en God is de trouweloosheid van de
mensen vreemd. Wij hebben beloofd
en
vergeten;
Hij heeft gedaan en Zijn troost

IP» n zou dan Kerstmis 1949 een waar Kerstfeest voor ons kunnen zijn zonder dat
TV/T aar het is Kerstdag en we zullen knielen.
gebed? Een waar Kerstfeest! Verstaat dat
U en ik. Neen, dat is geen appèl aan
goed. Een Kerstfeest, waar de glans nog
Uw gevoel of een poging, om U via een
oplicht van die eerste Kerstnacht in Bethlehem.
nog heel late en heel vage herinnering aan
'n Kerstnacht zonder alles, wat wij mensen naar
onze kinderjaren te vangen in een
.^
onze menselijke gedachte en
vredig-makende en berustende
maatstaf hebben aangesleept, om
\
stemming. Heel mijn zekerheid,
er feest van te maken, doch zoals
dat we elkaar vandaag weer zulhet eens was enkel met Maria en
len ontmoeten, dat we weer onder
Joseph en 'n paar biddende herelkaar zullen zij als broeders en
ders. Biddende herders, biddende
zusters, als oude vrienden, zonder
mensen!
WIJ WAREN VÉR VAN U GEWEKEN;
geschillen en verschillen, zonder
Zo alleen zal 't werkelijk KerstUW HAND HEEFT ONS ZWAAR GEKASTIJD;
al die groot-opgeblazen menselijke
mis zijn. Voor U en de Uwen.
NU WACHTEN WIJ, HEER, OP HET TEKEN
dingen ■— is géén andere dan 't
Voor de groten en de kleinen.
DAT GIJ NOG ALTOOS MET ONS ZIJT.
Kerst-mysterie zelf. Dan dat
Voor hen, die door 't leed werWIJ ZIJN TE TRAAG OM TE GELOVEN
menselijk onbegrijpelijke, dat God
den getekend en voor hen, die
HET WOORD DAT EENS DE ENGEL SPRAK;
zelf — uit Zijn hemel van grootvan 't leven nog verwachtingen
WIJ ZIJN HET DIE UW LICHTEN DOVEN,
heid en vreugde — neerdaalde
hebben. Voor ons persoonlijk en
•SN
UW STER, DIE EENS HET DUISTER BRAK.
naar de aarde, onze aarde van
voor de wereld, ook voor 'n
wereld vol onrust.
enkel kleinheid en verdriet — en
DOE ONS ALS EENS DE WIJZEN KOMEN
Zo alleen zal het een „Zalig"
mens werd. Heel mijn zekerheid
TOT D' OVERGAVE VAN ONS HART
in géén andere dan dit Goddelijk
en 'n „Gelukkig" Kerstfeest zijn.
AAN 'T KIND DAT ÓP ZICH HEEFT GENOMEN
Kind zelve, waarvoor,wij knielen
Want biddend alleen is de diepONS ALLER SCHULD, ONS ALLER SMART ...
en het hoofd buigen.
ste betekenis van Kerstmis te beEN GEEF ONS LIED'REN DAN ALS KLOKKEN,
naderen: dat is.- Emmanuel —
Heus, ik vergeet niet al wat ons
DIE JUUB'LEN DOOR DER AND'REN NACHT
God met ons!
scheidt. Afstand en afkomst, tijd
EN HUN VERMOEIDE ZIELEN LOKKEN
en ontwikkeling. Ik vergeet niet
Het ongedachte, het onbegrijpeNAAR 'T KIND, DAT OOK OP HÉN NOG WACHT...
de dingen, die ons bezig houden lijke; maar de enige werkelijkheid,
welke
U allen van harte wordt
de inzichten
en opvattingen,
A. WAPENAAR
toegewenst en toegebeden door
welke ons misschien een jaarlang
nevens elkaar deden heengaan
•-^KV^o
Pater Victor.
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Historisch verhaal door Joep Naninck

Over enkele dagen zal het Kerstmis zijn.
Dit zijn de donkere dagen, die eraan
voorafgaan. De grauwe lucht hangt zwaar
en laag boven de Langstraat, waar de
frontlijn loopt. Hier opereren, elkaar steeds
afwisselend, Canadezen, Schotten, Polen,
Irene-Brigade en Binnenlandse Strijdkrachten tegen de Duitsers, die aan de andere
kant van de Maas in het Land van Heusden
en Altena zijn genesteld.
Regelmatig ratelen de snelle carriers op hun
stalen rupsen met de jonge kerels uit het
verre land naar de dijkstellingen. Nu en dan
wordt een half ontzield lichaam per jeep
teruggebracht naar het geïmproviseerde
fronthospitaaltje. Dan worden al die bonkige kerels als bezorgde vrouwen: het gaat
immers om het leven van een kameraad, van
een jonge kerel die zich met hen een weg
hierheen heeft gevochten van Frankrijk af,
die een moeder en een meisje heeft ginds in
Amerika, in hun Amerika en die tóch ook
deze Kerstmis graag mee wil vieren
En
de volgende dag brengen ze hem naar het
noodkerkhof langs de spoorlijn, bij het
Waalwij kse stationnetje, waar er al meer
liggen die hun leven hebben gegeven voor
idealen, die hoger waarde hebben dan dit
tóch zo kostbare leven.
's Avonds, als het donker en mistig is boven en langs de Maas, hebben deze duivels
van het goede soort hun weer. Dan snellen
de lichtseinen in allerlei kleur door het ondoordringbaar zwart. Dan klinkt van de
waterkant de zwiepende knal van een
stengun en het scherpe tikken van een
machinegeweer: de jacht is open; de jacht op
edel wild dat op twee benen loopt en verstand heeft. Dan steken ze over in hun
bijna geruisloos varende bootjes om op de
noordelijke Maasoever hun hinderlagen uit
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Af en toe sturen de Duiters, zo maar in
het wilde weg meestal, wat mortiervuur
over. Maar hoogstens tien schoten achtereen. Nooit meer; ze wensen niet het risico
te lopen door de geallieerde artillerieverkenners gepeild en dus geraakt te worden.
Want die Canadezen houden niet van halve
maatregelen en geven voor iedere Duitse
granaat er met plezier.vijf terug: een scherpe
ketsende knal, als hij afgeschoten wórdt.......
met een gierend alarmerend fluitgeluid gaat
hij boven je hoofd over het stadje heen
en dan, aan de overkant, een doffe dreun:
inslag. En dan blijft het weer een dagje stil
waarschijnlijk.
Sinds enkele dagen is er een nieuwe sensatie
toegevoegd aan het lugubere grote-mensenspelletje: De V-l. Niemand hier in de buurt
heeft ze tot nu toe gezien, behalve de militairen, die ze in Engeland al hebben meegemaakt. De eerste is, toen de lucht al een
lage grijze vacht was, overgekomen als een
onzichtbaar geheimzinnig tuig met een dreigend zwaar ronkend knorgeluid. En toen
is er iets gebeurd wat panische schrik verwekt heeft, nadat de vrees voor „doodgewone" granaten eigenlijk al verdwenen was.
Het ding is overgegaan en zijn geluid in
de nevel van de verte weggestorven. En
toen opeens is er een dreun geweest, een
aarbeving of zoiets leek het, en die grote
winkelruit bij de Gruyter in de Grotestraat
is kapot geslagen als enige in de hele plaats.
Dat was de eerste kennismaking. En de
huiver voor al wat er in Duitse hellebreinen
was en werd uitgedacht leeft weer volop.
Van toen af zijn ze. regelmatig overgekomen
op hun blinde weg naar de haven van Antwerpen. Maar vele halen het eindpunt niet
en patsen hier in de buurt als lugubere
zevenklappers uit elkaar. En wee wat er
dan in de buurt is

Hr stijgt aa'omatisch een
lichtkogel op, are de hee
omtrek in een spokerig
geelachtig licht zei.

te zetten. Dan planten ze kleine instrumentjes in de grond met lange draden eraan
gespannen; als de moffen in het donker die
draad raken, gaat er een veer tegen een
slaghoedje en er stijgt automatisch een lichtkogel op, die de hele omtrek in een spokerig
geelachtig licht zet. Dan staan die Duitsers
in het zonnetje en aan de overkant wordt
aangelegd
Die nacht zal geen Duitse
patrouille de Waalwijkse winterdijk onveilig
maken.

Morgen is het Kerstmis. Nog steeds houdt
de gure lucht de zon weg.
„Zo,s Driek", zegt het kleine donkere schoenmakertje Franske Puls, als hij in het middaguur de ouwe Driek Frensen tegen het
lijf loopt, „het zal morgen niet veel Kerstmis
geven, jong."
„Ja, toch wel", antwoordt Driek.
„Ja, ja", grinnikt Franske terug, „zeker 'nen
Kerstboom mee echt moffenvuurwerk vanV-l's en zo erin!"

„Nee, nee", geeft Driek terug, welke, straatslenteraar die hij is, steeds de laatste nieuwtjes weet, „dat zal oe toch meevallen. D'r
is morgen weer een echte Nachtmis."
„Ga nou, ge moet toch heel de nacht binnen,
blijven van 's avonds zes uur af. Of dacht
gij soms, dat er geen avondklok bestond?
We zijn wel bevrijd, maar vrij zijn we
nog niet." En Franske lacht, omdat hij zichzelf zo geestig vindt. „Hedde gij 't dan niet
gehoord?" vraagt Driek verwonderd. „De
Poolse commandant heeft permissie gegeven
om vannacht op straat te zijn. Niet heel de
nacht natuurlijk, maar om naar de Nachtmis te gaan. Dieë Canadees wou er niet aan.
Maar bij die Polen zijn er zelf veel katholiek
en de pastoor is het zelf .gaan vragen. En
schieten, nou, dat zullen ze mee Kerstmis
toch niet doen. Dat was in de vorige oorlog
ook zo. Op Kerstmis krijgde ommersf toch
genen enen mof aan een kanon! Bij die lui
is Kerstmis alles."
„Dus het is werkelijk waar?"
„Maar wat zeg ik oe dan? Heb ik oe ooit
een leugen verteld, zo oud als ik ben?"
„Kom, kom, Driek, niet kwaad worden; zo
meen ik het niet. Dus dan hebben we morgen tenminste weer een bietje echt Kerstmis.
Ik zal 't eens rap aan ons vrouw gaan vertellen. Houdoe, war!"
Driek mompelt weg, iets in de dichtgeslagen revers van zijn jas brommend over
het „jonk volk van tegeswoordig", dat de
wijze ouden maar niet direct op hun woord
gelooft. En Franske spoedt zich naar huis,
met in zijn binnenste iets van dat blijmakende Kerstgevoel van vroeger jaren, toen hij
nog niet wist wat oorlog betekende. En opgetogen haast, vertelt hij tegen zijn Mien
het grote nieuws.
„Dan zal ik nou maar vlug voortdoen", zegt
ze. „Als gij nou vanmiddag de stal zet, zal
ik de Kerstboom wel aankleden. Dan ga
ik tegen 't donker nog gauw efkes te biechten. Gij lijmt dieë zwarte Koning wel, war,
want die z'ne kop is er af. En zorg dat
Andréke de beeldjes niet te pakken krijgt,
want dan blijft er geen een over.
Als Mien naar de kerk trekt, met de
vergroende koperen koepel en de hoge
ranke naaldtoren, die al verschillende malen
het mikpunt van het Duitse geschut is geweest, omdat hij wel eens als uitkijkpost
gebruikt zou kunnen worden, is het al knap
donker.
In de kerk zelf is het schemerig. Uit voorzorg. Alle ramen zijn wel met zwart papier
afgeschermd, maar hoe minder licht hoe
beter. En daarom'brandt er maar een enkel
klein pitje. En bovendien is electriciteit nog
schaars.
Het is nog al druk aan de biechtstoel, peinst
Mien bij zichzelf. Tegen half zes, als ze nog
lang niet aan de beurt is, komt er iemand
van het stadhuis. Maar die gaat niet aan het
eind van de wachtende rij zitten. Hij loopt
recht naar de biechtstoel en klopt op het
deurtje waar de pastoor achter zit. „Wat
zal d'r nou weer gebeurd zijn", denkt Mien
en haar gewetensonderzoek loopt helemaal
vast door de nieuwsgierigheid.
De pastoor steekt zijn hoofd door het gordijntje, verwonderd van achter zijn ongerande brilleglazen opkijkend. Er wordt gefluisterd tussen die twee. De stadhuiskoerier
kijkt bezorgd en de pastoor deels verbaasd
en deels verontwaardigd: want een door

hem gesloten overeenkomst wordt bij deze
eenzijdig en zonder nadere motivering opgezegd.
Dan krijgen de biechtelingen, die ondertussen
zitten te vergaan van nieuwsgierigheid, het
ook te horen: de Nachtmis gaat niet door;
de commandant heeft het verlof weer ingetrokken; iedereen, behalve de O.D.-ers die
het wachtwoord hebben, moet gewoon als
altijd van zes uur af des avonds binnen blijven tot morgenvroeg; ,,en of iedereen die
boodschap maar door wil geven", want deze
maatregel is zo op het nippertje af gekomen,
dat het haast onmogelijk is nog heel de plaats
te bereiken.
Er lopen er al een paar weg uit de kerk.
Mien is diep teleurgesteld. Het enthousiasme, waarmee ze naar de biechtstoel is gekomen, is ergens weg in haar schoenen met
halve zolen gezakt. En ze gaat ook. Als ze
blijft zitten, tot ze aan de beurt komt, is
ze misschien maar amper om zes uur binnen.
Ze zal het maar vlug tegen Franske gaan
vertellen. Gedeelde smart is halve smart.
En Franske neemt inderdaad zijn echtelijk
aandeel in deze tegenvaller van Mien over.
Want ook hij vindt het erg. Nou is het
morgen dus nog geen echte Kerstmis.
„Maar waar het goed voor is, dat snap
ik niet", schudt hij zijn zwart kopke.
Mien en Franske zijn maar niet te laat
naar bed gegaan. Wat zullen ze hun
ogen gaan zitten bederven bij het zwakke
lampke, dat ze maar mogen aan hebben?
Naar bed wil zeggen naar de kelder. Als
het aan Mien alleen lag, zou ze het niet gedaan hebben.
„Als oeuwe tijd gekomen is, gaat ge toch"
vindt ze. Maar Franske is wat banger voor
zijn hrtid en zolang het nog spookt en er nog
granaten te verwachten zijn en zeker nu dat
vliegende geheime wapen erbij is gekomen,
voelt hij er niks voor om zichzelf op het
zolderslaapkamertje vrijwillig als oorlogsslachtoffer klaar te leggen. Dus slapen ze
in de kelder. Wat er daar predes met hen
zal gebeuren, als hef huis in elkaar wordt
gegooid, weet Franske ook niet. Maar op
zolder is het gevaar zeker het grootste.
Zelf slapen ze op de matras, die op de vloer
is gelegd en Andréke is er compleet met
zijn ledikantje geïnstalleerd. Voor alle zekerheid heeft Franske de pan met het in stukken
gesneden Kerstkonijntje — dat hij tegen een
stukske zoolleer heeft geruild — ook maar
mee in de kelder genomen.
In het donker van de kelder, voordat ze in
slaap zijn gevallen, hebben ze het over de

Heb ik oe
ooif een
leugen
verleid, zo
oud als ik ben ?

Nachtmis gehad, die niet doorgaat. Als enig
motief heeft Mien op straat opgevangen,
dat de commandant het toch niet verantwoord achtte, omdat er best w.eer eens Duitsers over de Maas konden komen, misbruik
makend van de stille nacht, om zich dan
onder het kerkvolk te mengen. Een prachtgelegenheid voor spionnen om te infiltreren!
Maar Franske wil daar niet aan. Als dit
werkelijk het motief zou zijn, had die commandant dat niet wat eerder dan uitgerekend pas om half zes op die gedachte kunnen komen? Die militairen zijn altijd rare,
eigenwijze snaken; dat is de enige conclusie,
waar Franske toe kan geraken.
Plotseling heeft Mien zich herinnerd, dat
* ze Franske nog een nieuwtje moet vertellen.
,,Dieë V-l, die vanmorgen naar beneden
is gekomen, is in Capelle gevallen, weet ge
dat, Frans?"
„In Capelle?"
„Ja, op het raadhuis."
„Dat is nogal. Zijn er doden bij gevallen?"
„Dat weet is niet precies. Marietje van hiertegenover, die met dieë korporaal op en af
gaat, vertelde het. Het raadhuis moet helemaal plat zijn. En ze zei, dat er 'nen O.D.-er
onder zat, ene van de ondergrondse; die
hadden daar 'ne zender of zoiets. Maar of
dieë jongen dood is, wist ze ook niet."
„Nou, als hij nog leeft, dan zal hij er wel
zo aan toe zijn, dat hij maar beter ineens
dood had kunnen gaan."
Bij de discussie over de vraag, of die V-l
daar toevallig precies op dat oude raadhuis
is gevallen, of dat hij erop gericht was, vallen Franske en Mien in slaap. En hef enige
geluid, dat de stille, heilige nacht verstoort
in de kleine kelder, is de zaagadem van
Franske, die met open mond slaapt, en het
in de lakens gesmoorde kuchje van het
jongske.
WAT is dat!" roept Mien, midden in de
nacht wakker, geworden, verschrikt
uit en ze schudt Franske genadeloos hard
met zijn schouder.
Het enige wat hij, slaapdronken maar onmiddellijk tot de werkelijkheid geroepen,
kan uitbrengen, is: „Tjonge, wat gaan ze te
keer! Is het inslag of afschieten?" En ze
luisteren, met bijna ingehouden adem. „Neen
d'r is geen inslag bij. Dan zijn het de Engelsen", concludeert Franske na een tijdje.
„Engelsen" is bij hem gemakshalve het
verzamelwoord voor al het gevarieerde internationale soldatenvolk dat geen Duitser
is.
Buiten schijnt het er inderdaad als een hel
toe te gaan. Er wordt met zwaar geschut
gewerkt en niet zuinig. De schoten klinken
vlakbij en veraf. Franske volgt het geluid:
Het felle afschieten, het fluitende suizen en
de doffe inslag — pang! — wjieie! — dzjng!
Het doel kan niet ver af zijn, vlak over de
Maas, zo vlug volgt de gesmoorde plof van
het inslaan op het afschieten. Het huisje en
de kelder schudden en dreunen geregeld
mee, zo davert het daar buiten. En de keldervloer vibreert. Franske en zelfs de veel
heldhaftiger Mien voelen zich niks op hun
gemak, al komen de granaten van de goede
kant. Het knalt en boemt en giert en fluit
en dreunt en kraakt van alle kanten in de
hele omtrek. De stilte van de nacht en het
ontbreken van ieder ander geluid, doet het
onheilspellende van dit knetterende krijgsrumoer nog sterker en dreigender uitkomen.
De Langstraat ervaart inderdaad, dat ze in
de voorste linie van het front ligt.
Franske kan d'r niet bij. Op de eerste plaats
snapt hij niet, waarom die herrie nou net
deze nacht gemaakt moet worden. En tweedens: waar komt het ineens vandaan? Hij
heeft vanmorgen met eigen ogen gezien, dat
de Canadezen weg zijn gegaan en al hun
kanonnen hebben meegenomen. En de Polen, die 's middags zijn gekomen, hebben
geen zwaar spul meegebracht, 't Is onbe-

het qeöenkBoek
Nu de eerste fase van de voorverkoop
achter de rug is, doen wij er goed aan
onze lezers voorzover mogelijk op de
hoogte te stellen van de resultaten. Wij
weten immers, dat de lezers van „De
Zwerver" niet maar zonder meer betalende abonné's zijn, doch over het algemeen intensief meeleven met ons werk,
het min of meer ook als hun werk beschouwen.
Zoals we verwacht hadden, is de voorverkoop voortreffelijk geslaagd. Onze
opinie was, dat zij, die met het verzet
dichtbij of verder verwijderd te maken
hadden en m 't bijzonder zij, die bij de
LO of de LKP betrokken waren, dit
boek toch tot elke prijs zouden willen
bezitten, voor zichzelf en voor hun kinderen en kindskinderen. "Die verwachting is wel uitgekomen. Nauwkeurige
getallen zijn natuurlijk niet te geven,
want de bestellingen zijn verspreid over
het gehele land, maar men krijgt toch
langzamerhand een indruk van de belangstelling voor het boek.
De boekhandel blijkt grote interesse te
tonen. Men ziet een kans in dit boek.
Van twee boekhandelaren uit verschillende streken van het land vernamen
wij, dat zij ieder reeds meer dan tachtig
boeken verkocht hadden. Op grond van
allerlei overwegingen veronderstellen
wij, dat ruim de helft van de oplage
reeds thans verkocht is. Dat hieraan de
lage prijs,, de prijsreductie bij kopen vóór
de verschijning en het systeem van vooruitbetaling niet vreemd zijn, is duidelijk,
maar overwegend is uit de aard der
zaak het vertrouwen, dat men in de opzet van het boek en in de schrijvers
heeft, en het feit, dat dit boek een stuk
geschiedenis beschrijft, waaraan
zo
velen onder ons intensief hebben mee. gewerkt.
LO-LKP-STICHTING.
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grijpelijk. En Franske ligt op z'ne matras
zijn eigen kwaad te maken op „die Engelsen", die ook al geen haar beter blijken dan
de Duitsers.
„Ik wou, dat ze maar ophielden", bromde
hij.
„Ze konden beter wat bidden , beaamt
Mien, „en dat in de Kerstnacht, 't is treurig".
Maar de kanonnen daveren door en trekken
zich er niets van aan. En misschien is er bij
die kerels die de koude koperen granaathulzen hanteren, toch wel een die er aan
denkt, dat het Kerstnacht is, en een gebedje prevelt.
Er zijn echter deze nacht in de Langstraat mensen, die evenmin slapen als
Franske, maar toch anders over dit moordende kabaal denken. Daar is in elk geval
één man, voor wie het schoner klinkt dan
het lieflijkste Kerstlied. Het is de leider van
de Langstraatse KP-,,André". Zodra de
eerste granaten de winterlucht zoevend doorklieven, is zijn hart open gegaan en raakt
hij in een stemming van tevredenheid. Want
hij weet: nu is de zaak safe; nu is het gevaar
afgewend. En in snelle flitsen rolt de hele
geschiedenis van de dreigende tragedie zich
nog eens langs zijn geestesoog af.
Een week geleden is plotseling von Rundstedt het geweldige* op de Antwerpse haven
gerichte Ardennen-offensief begonnen, dat
de Amerikaanse Inlichtingendienst verzuimd
had te voorspellen. Het ziet er voor de geallieerden werkelijk niet bijzonder fraai uit,
deze laatste stuiptrekking van het machtige
Duitse leger. Juist vanmorgen zijn de Canadese zware artillerie-onderdelen, die aan
de Maaslinie in de Langstraat stonden, naar
België gedirigeerd om assistentie te verlenen.
Tegelijkertijd met het offensief echter hebben de Duitsers een troepenmacht van zeker
16.000 man, waaronder zelfs parachutisten,
en voorzien van veel licht en zwaar materiaal, geconcentreerd in het Land van Heusden en Altena. Van Woudrichem tot Drongelen is het één stapelplaats van materieel.
(Vervolg op pagina 5.)

r PERSOONLIJK INITIATIEF ^
^^^—^"lll ■ B^^^^^M

De devaluatie van het gezinsleven,
die tot uithuizigheid en andere
excessen voert, moet o.m. geweten
worden aan het gebrek aan fantasie en het vaak volkomen gemis
aan initiatief bij de gezinsleden,
waarbij de ouders soms vooropgaan. De huiselijke haard is voor
velen een dode haard geworden.
Een kring, waarin de gezinsleden
elkaar treffen zoals kostgangers
in een pension. Onder heel wat
daken weet men niet meer wat
huiselijke gezelligheid betekent.
Men kent niet meer de intieme
sfeer en verbondenheid van het
gelukkig samenzijn.
Een gezin dat de godsdienstigzedelijke -waarden devalueert, de
kerkgang afschaft en de christelijke feestdagen profaneert, belandt in de zogenaamde „moderne" sfeer van volkomen
wereldsheid, die kenmerkend is
voor het heidendom. Hun godsdienst is het periodieke welkom
aan de „vrolijke kerstman" en de
„blijde Paashaas": surrogaten
voor hun geestelijke leegheid. Initiatieven zijn trouwens nooit de
vrucht van een ziel zonder inhoud. Als de gezinsleden daarbij
hun vreugde hoofdzakelijk zoeken buiten het gezin, hapert er
wel iets aan de basis waarop het
gebouwd moet zijn.
De ziel van het huiselijk leven is
natuurlijk de vrouw en moeder,
maar zij kan de medewerking van
haar man en kinderen niet ontberen, ook niet die van haar jongen of meisje in verkerings- en
verlovingstijd.
Verloofden, die reeds voor hun
huwelijk blijk geven, dat zij het
huiselijk leven en familiaal verkeer maar matig waarderen, zullen na hun huwelijk meestal op de
ingeslagen weg doorlopen met het
risico, dat een groot deel van
hun geluk verzandt.
Cursussen over de dagindeling
van de huisvrouwen, die steeds
meer in zwang komen, kunnen
ons tot nadenken stemmen.
Verwacht men van een goede
huisvrouw niet, dat zij inzicht
bezit betreffende haar dagtaak
en dat zij haar huishoudelijke
arbeid kan regelen? Men kan
veronderstellen, dat een dergelijke cursus practische wenken
geeft en in het algemeen nuttig
is om economischer te leren arbeiden. Maar de praktijk wijst
ook uit, dat er tamelijk veel huisvrouwen zijn, die niet opgewassen blijken tegen hun taak en
zelfs in hoge 'mate onbekwaam
zijn.
Initiatief gaat niet van hen uit
en overleg kennen zij niet. Waren zij voldoende op het huwelijks- en gezinsleven voorbereid?
Dit is de grote vraag. De bedoelde cursus kan misschien veel
verhelpen, maar blijft een lapmiddel als de grote voorbereiding voor de levenstaak ontbreekt.
Het benutten van een dergelijke
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cursus vóór het huwelijk kan
aanbevolen worden als een belangrijk onderdeel van de totale
vorming als vrouw, echtgenote en
moeder.
Een groep jeugdleiders
constateerde onlangs op een bijeenkomst, een gemis aan persoonlijk initiatief bij zichzelf en
bij de aan hun zorgen toevertrouwde jeugd. Zij schreven dit

papieren leden.
Een groot percentage papierenleden voert een vereniging op
dood spoor. Gebrek aan interesse
verdrijft op de duur niet alleen
het persoonlijk initiatief, maar
ook het daadwerkelijk medeleven,
de individuele inspanning en het
offer, dat iedereen op tijd voor
de goede zaak moet brengen.
Toch kan men in de organisaties
zowel het algemeen als het per-

C IEDER VAN ONS MOET VAN ZIJN LEVEN IETS MOOIS MAKEN, ^
IETS DAT DE MOEITE WAARD IS IN HET OOG VAN GOD EN
DE MENSEN. VAN GROOTBELANG 1SHIERB1) HETZ1CH RICHT EN
NAAR HET MOOIE EN WIJZE SPREEKWOORD: AAN GODS
ZEGEN IS ALLES GELEGEN".
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aan diverse factoren toe zoals:
te grote centralisatie met te sterke
druk van uit het toporgaan; het
onvoldoende bekend zijn met de
regionale behoeften en toestanden; de papieren molen met haar
stroom van schrift el. cursussen,
circulaires, handleidingen, enz.
De persoonlijkheid en de vrijheid
van de jeugdleiders achtten zij
te streng gebonden aan richtlijnen en voorschriften, te zeer
uitgestippeld en gereglementeerd
alsof het een schabloonfiguur of
standaardtype geldt.
Op de toch verkondigde vrijheid
en het nemen "van initiatief
meende men zich dan ook terecht
te kunnen beroepen om een deel
van die papieren leiding op zij te
schuiven.
De jeugdigen zeff, vond men,
hebben er in het kader van
de jeugdbeweging weinig behoefte aan om te gelijken op het
„model-lid" zoals het uniform
van de een lijkt op dat van de
ander. Het persoonlijk element
vraagt om meer aandacht in het
gemeenschapsverband, die het
opgaan in de groep belet. Wakker daarom
het persoonlijk
initiatief aan. Laat opdrachten of
taken persoonlijk uitwerken, zodat het resultaat niet de weerspiegeling is van de groep of de
massa, maar wel de weerspiegeling van het individu, gevormd in
groepsverband.
Het spelpeil van de Nederlandse
voetbalsport, zo klaagde nog
maar kort geleden een' sportjournalist, valt erg tegen. Hij noemde het over de hele linie mat, te
stijf gebonden aan opdrachten
van de trainer of het verenigingsbestuur. Oorspronkelijkheid en
spelvernieuwing worden geremd
en zelfs bedreigd door een groot
tekort aan persoonlijk initiatief
bij de speler.
De betekenis van het organisatieleven,
zo verklaarde mij eens een deskundige, kan gemeten worden
naar de initiatieven van het bestuur en de leden.
Het kampen van sommige verenigingen
met
belangstelling
schreef hij toe aan: tanende interesse, taaie en vaak vervelende
of afmattende vergaderingen en
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soonlijk belang dienen en vaak
moet het onverantwoord genoemd worden om zich hier vrijwillig buiten te stellen. Deze afzijdigheid spruit voort uit onverschilligheid en gaat vaak gepaard
met ontevredenheid, waarbij niemand, ook de gemeenschap, gebaat is.
Er gaat slechts een verlammende
invloed van uit
Op sociaal en charitatief gebied
heeft het particulier initiatief
jarenlang een diepe inzinking
gekend. Het was niet opgewassen tegen de steeds groeiende
geestelijke en stoffelijke noden.
Geleidelijk aan nam de overheidszorg zo reusachtig toe, dat
men, geschrokken voor deze toestand en de hieruit voortvloeiende gevolgen, allerwege wakker en waakzaam geworden is.
Het particulier initiatief tracht
zich nu te herstellen en zoekt in
te halen. Men is tot een overtuiging gekomen, dat de maatschappelijke zorg principieel ten volle
verantwoord en doorgevoerd
moet worden. Men zoekt het nu
in de coördinatie, centralisatie,
samenwerking en overkoepeling.
Laten we echter oppassen hiermede niet op dood spoor te geraken. Systemen bouwen op papier is gemakkelijk, maar hét
werk in de praktijk eist levende
en overtuigende mensen, persoonlijkheden met initiatief en werklust, die niet in een keurslijf gestoken kunnen worden waaraan
zij zelf en het werk ten gronde
zouden gaan.
Coördinatie en centralisatie zijn
goed voor zover de noodzakelijkheid aanwezig is en biedt zeer
veel voordelen. Meer dan dode
letters hebben wij levende geesten nodig en die kan men niet
schematiseren. Een waarachtig
Christendom mag op sociaal en
charitatief gebied nooit te laat
komen met initiatieven tegen de
zich openbarende noden. De zich
momenteel ontplooiende activiteit
van het particulier initiatief, gesteld op principiële basis en gestuwd door de kerken, juichen wij
van ganser harte toe.
Dit ontslaat de leden van die
kerken niet van de plicht om de
naastenliefde te beoefenen; een

plicht die soms zelfs een zware
gewetensplicht kan zijn. Helaas
ervaren wij maar al te vaak, dat
onder invloed van materialisme
en egoïsme heel wat mensen het
persoonlijk initiatief t.o.v. het gebod der naastenliefde radicaal
verloren hebben.
Gebrek aan initiatief
is de klacht, die op menig terrein doorklinkt.
Met bovenstaande notities wilden wij dit bevestigen zonder
daarom te generaliseren. We
deden heus geen ontdekking en
Willen er zeker geen nieuw
levensprobleem van maken.
In talrijke paedagogische publicaties heeft men gewaarschuwd
tegen de „massa-mens" of het
„kudde-dier". We kunnen dit
vrij interpreteren als: de mens
zonder initiatief.
De gegeven notities.wijzen zonder voorkeur verschillende gebieden aan, waarop zij tot ontplooiing kunnen komen, terwij'
ieder van ons deze verder kan
aanvullen. We denken natuurlijk
niet aan hersenschimmen en
luchtkastelen, maar aan gezonde
te verwezenlijken initiatieven,
waartoe het dagelijkse, werkelijke leven talrijke gelegenheden
biedt. Het is waar dat vele initiatieven niet in vervulling gaan of
kunnen gaan. Dit vormt echter
geen reden om er moedeloos .bij
neer te zitten.
Tijdens de bezetting zijn er b.v.
door talrijke verzetsmensen talrijke initiatieven ten berde gebracht, niet alleen strekkende tot
onze bevrijding maar ook in het
belang van onze nationale gemeenschap. Gingen alle initiatieven ook al niet in vervulling,
toch is er enorme winst geboekt
bij de erkenning van onze eenheid in verscheidenheid.
Het benadrukken van het persoonlijk initiatief is vanzelf het
accentueren van de menselijke
persoonlijkheid, waaruit het geboren wordt. Want het vervullen van een initiatief vraagt: verstandelijk inzicht, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Een goed initiatief, tijdig genomen
heeft soms de richting van een
geheel leven bepaald en wat meer
is: tot resultaat en geluk gevoerd.
Het edelste initiatief met het verste perspectief ligt in het dagelijks zich vertrouwd wenden tot
de Heer van hemel en aarde,
waarbij wij nimmer beschaamd
zullen worden ondanks onze menselijke zwakheid. Onze zwakheid
wordt in God onze kracht!
Zij, die dit vergeten komen voor
veel menselijke fiasco's te staan.
En het laatste fiasco is nog lang
niet geleden!
„IAN PATRIOT".
Ingezonden mededeling.)

Snuffen
wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

DE DONKERE KERSTNACHT
VAN '44

(Vecvo g van pagina 3)
Nadat vanmorgen de Canadezen hier
reeds zijn weggegaan naar het Zuiden
en voordat de Polen zijn gearriveerd, is er
op het raadhuis van Capelle een V-l gestort, die het hele gebouw heeft plat gelegd.
Er zat één man onder, de jonge KP-er Dick
van de knokploeg-,,André", die daar een
ontvangtoestel bedient. Hij is er beroerd aan
toe, maar hij leeft goddank nog en bezit
nog de tegenwoordigheid van geest het
code-telegram dat hij juist heeft opgevangen
te laten doorgeven aan zijn baas, „Kapitein
André".
>
De boodschap is voor Ahdré maar al te
duidelijk. Ze is afkomstig van Jan de Rooy,
een van zijn jongens. Die is vrijwillig, na de
bevrijding van Brabant, als spion met een
geheime zender naar het Land van Altena
overgestoken en houdt de overzijde op de
hoogte.
De code-boodschap luidt: weest paraat.
André weet wat dat betekent. Dat betekent,
dat de moffen op deze Kerstavond ook van
Altena uit hun offensief zullen beginnen. Dat
betekent, dat ze een bruggenhoofd zullen
vormen bij Keizersveer en een bij Drongclen
tegenover Waalwijk. Dat betekent, dat ze,
nu de Maaslinie aan deze kant vrijwel ongedekt is, de Langstraat zullen overrompelen en dwars door Brabant naar België
zullen oprukken in de richting Antwerpen,
aldus von Rundstedt ondersteunend en de
geallieerden in de rug aanvallend.
Jan de Rooy, heeft zijn werk. goed gedaan
André zal het voltooien.
Er is maar één oplossing: alleen de Canadese artillerie, die onderweg is naar België,
kan deze ramp tegenhouden. En dus: onmiddellijk die vechtduivels achterna! Die
zitten al een eind achter Eindhoven. Maar
diezelfde avond hebben ze met hun geschut
de stellingen in de Langstraat al weer betrokken om de overkant van katoen te geven. En ondertussen is de vergunning voor
de Nachtmis in Waalwijk ingetrokken. Hoe
kan het anders
Terwijl André dit hele gebeuren weer
voor zijn geest ziet, geniet hij van 't
oorverdovende geblaf van het geschut en
ziet hij door zijn raam de telkens lichtende
vuurmonden en de flitsen der honderden
granaten, die de Maasoevers onder vuur
houden, de vorming van bruggenhoofden aldus beletten en het gereedstaande Duitse
materiaal een voorlopige maar gevoelige
knauw geven. De typhoons moeten dat een
der volgende dagen nog maar eens over
doen
Die nacht is de Langstraat en Brabant
voor een catastrophe-behoed en een gevaarlijke Duitse aanvalsbeweging definitief
verijdeld. Het heeft Franske en Mien een
Nachtmis gescheeld en hun slaap gekost.
Maar Jan de Rooy —- die zich vrijwillig
heeft aangemeld bij de Duiters omdat die,
na de ontdekking van zijn zender, zes onschuldige gijzelaars dreigden te fusilleren —
heeft het zijn jonge leven gekost. (Zie In
Memoriam-pagina. Red.)
Moge hij van het Kerstkind zijn loon reeds
lang ontvangen hebben.
'Ingezonden mededeling)
Natuurlijk wilt U straks
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Een lied gaat
door de wereld
Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht!
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort
Stil is alles, slaap rustig, slaap voort.
Eng'len houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.'
(Ned. tekst van Jac. Bonset).
Het zou kunnen zijn, dat ge U op een van de beide Kerstdagen in het dorpje X. binnen onze
landsgrenzen bevond; het zou evengoed kunnen zijn, dat ge op die dagen in Batavia, New-York,
Canberra of waar ook elders ter wereld vertoefde. Hoe dit zij, de kans, dat ge er het „Stille nacht",
— dit bij elk Kerstfeest, waar en hoe ter wereld ook gevierd, opklinkend gezang — zoudt horen
zingen of spelen, dunkt ons wel zeer groot.
Mag dit op zich zelf al merkwaardig worden genoemd, niet minder merkwaardig is het, dat dit
meest bekende Kerstlied door welhaast elk milieu — van Zondagsschool tot dronkemans-bar —
is geaccepteerd en hetzy kinderlyk vroom (aan het orgel), hetzy vals-sentimenteel (by „sgncopated miisic) te beluisteren valt.
Ligt het aan de inhoud, die zo zeer appelleert aan het grote verlangen van een moe-gestreden
mensheid naar de rust en zuiverheid, die uitgaan van dat Goddelyke Kind, liggende in een
kribbe, ergens in Betlehem's dreven?
Ligt het aan de gevoelige melodie, die volkomen oanshtit by wat de dichter ons heeft willen
zeggen?
Of spelen wellicht beide factoren een rol?
Wat er van zy, het is een feit, dat het „Stille nacht" allen, die het hoorden, in de loop van 130
jaren steeds weer ten diepste heeft weten te treffen.
AAN WIE HEBBEN WIJ DIT LIED TE DANKEN?
Het was 23 December 1818, één dag voor Kerstmis.
Joseph Mohr, kapelaan van de St. Nicolaaskerk in Obemdorf, bereidde zich voor op het feest,
dat zijn parochie 's anderen daags ter gedachtenis aan Christus' geboorte zou vieren. Diep onder
de indruk van het steeds, weer nieuwe Kerstverhaal welden de beelden in hem op, die hij in
de thans alom bekende woorden van het „Stille nacht, heilige nacht", wist te vangen. Het lied
beviel hem en aanstonds ging hij er mee naar zijn vriend, de dorpsonderwijzer Fr. Xaver Gruber,
die tevens organist was en componist van kerkmuziek, met het verzoek er een melodie bij te
schrijven.
Het resultaat viel te beluisteren op eerste Kerstdag in het kleine bergkerkje van Obemdorf,
waar het werd gezongen door een koor van kerkgangers, begeleid door gitaarspel van de componist. Liever had Gruber de begeleiding door het orgel laten geschieden, maar helaas was dit
instrument sinds kort defect.
Aan deze laatste omstandigheid is het misschien te danken, dat Gruber's schepping haar reis door
de wereld kon beginnen. Voor het herstel van het orgel werd namelijk een orgelbouwer uitgenodigd, die zo door inhoud en melodie van het „Stille nacht" werd getroffen, dat hij het meenam naar zijn woonplaats en het door een plaatselijk zangkoor op de jaarbeurs in Leipzig liet
uitvoeren. Daar hoorde een musicus uit Dresden het en deze nam het op zijn beurt weer mee
naar Dresden, waar hij het in druk uitgaf.
Ter nagedachtenis aan „de verkondiger van de wereldboodschap des uredes en der verzoening",
werd de gevel van Gruber's geboortehuis gesierd door een bronzen plaat met reliëf. Hetzelfde
geschiedde aan het geboortehuis van Mohr.
Een bescheiden blijk van grote dank jegens twee mannen, die de liederenschat der Christenheid
zozeer hebben verrijkt. (Op de foto: Links: Frans Xaver Gruber: rechts: Josef Mohr.

FREULE VAN DORTH
(Vervolg van pagina 7.)
die de rechters zou genoopt hebben haar de zwaarIn de morgen van 22 November 1799 — het was een
ste straf op te leggen, kan men dan ook minder
koude herfstdag — waarop de executie zou plaats
spreken dan wel, dat hun Patriottische gezindheid
vinden, liet zij zich een kop koffie brengen, zonder
hen dermate heeft verblind, dat zij in freule Judith
verder iets te begeren aan spijs en drank. Maar
van Dorth als vertegenwoordigster van de Geltoen kwam nog een laatste en voor haar zeer gederse lage adel tevens deze adel hebben willen
wichtige bezigheid, namelijk om zich te kleden als
treffen. Want het was mede de adel, bij wie stadgold het een receptie! Zij wenste onder geen behouder Willem V steeds steun had gezocht.
ding in een kerkergewaad de dood ii\ te gaan,
Daartegenover staat, dat indien de familie van
kleedde zich langzaam en statig, dus niet opzichtig
Dorth bij de pachters en heel de omgeving van
doch sierlijk en schreed vervolgens, voorzover haar
Harreveld gunstiger had bekend gestaan,- indien
voeteuvel dit toeliet, met enige waardigheid tusniet de freule en haar broer evenals daarvoor beider
sen twee gerechtsdienaars door naar de plaats
ouders door hun zonderling gedrag, afgezien van
van haar terechtstelling. Haar tred was vast,
hun politieke gevoelens, niet zo dikwijls aanstoot
haar gang die van een zelfbewuste, die zich van
hadden gegeven, het wel a,an te nemen is, dat zulk
geen schuld overtuigd hield. En waar op haar pad
een zwaar vonnis niet over haar geveld zou zijn,
nog mensen waren, die haar voor het laatst in het
of wel, dat dit vonnis niet geheel ten uitvoer zou
gelaat wilden zien, knikte zij dezen blijmoedig
gelegd zijn. In het onderhavige geval had de betegen.
klaagde dus ales tegen en niets voor; ook zij nam
Op de plaats gekomen, waar zij het dodelijk schot
door haar mannelijke verschijning, haar hovaardig
moest ontvangen, omwikkelde zij het hoofd met
en vaak laatdunkend optreden niet voor zich in,
een zwarte sluier, knielde neder zonder een woord
zeker niet als vrouw en dame van adel.
te zeggen tegen degenen, die zij als haar beulen
Het over haar gewezen vonnis luidde: de dood door
beschouwde. Hier wachtte haar nog een zware
de kogel en de executie moest zo snel mogelijk
beproeving, doordat de schutters, die haar met een
geschieden. Reeds de buitengewone, haast, waarwelgemikt schot snel uit haar lijden moesten vermede deze even buitengewone rechtspleging haar
lossen, de kunst van schieten al even slecht verbeslag kreeg, gaf te denken en wekte bg vriend
stonden als haar rechters het rechtspreken. Misen vijand het medelijden op voor de vrouw, die het
schien kwam het ook door een teruggevonden
trof.
medelijden voor deze rampzalige vrouw, dat hun
hand zó onvast was en niet tot juist mikken in
Zij bracht de nacht vóór de executie wakende
staat bleek. In elk geval, meer dan eens moest
en schrijvende door, wilde van geen pardon
het schot worden herhaald en men wil zelfs, dat
of gratie te vragen weten en zong af en toe een
toen het lichaam van de op deze wijze gefolterde
geestelijk lied, nu eens een psalm, dan weer een
reeds in de gereedstaande kist was gelegd, zij nog
gezang, een enkele maal een meer werelds lied.
tekenen van leven gaf. De prent van R. Vinkeles,
Daarentegen wees zij de haar geboden gelegenheid
die van dit afschuwelijk schouwspel vervaardigd
om geestelijke bijstand te ontvangen, min of meer
is, zou dit ook doen vermoeden. In elk geval was
bruusk af, niet uit minachting voor de troost van
dit een schokkend gebeuren, dat nog lang de gede godsdienst, doch doordat zij voorgaf zelf zeker
moederen in de Achterhoek in beweging bracht,
te zijn van haar verhouding jegens de Schepper
als voor de zoveelste maal het tragisch einde van
van hemel en aarde. Die ook haar levenslot had
freule Judith van Dorth van vader op kind werd
bepaald en waarin zij berustte.
oververteld.

FREULE VAN DORTH
Een adellijke
verzetsstrijdster
%*S*iml —tS*****^

De historicus A. Hallema te Breda,
van wiens hand de laatste tijd o.m.
de boeken „Prins Maurits" en
„Koning Willem II" verschenen,
schreef voor ons blad een verhaal
over de verzetsstrijd in ons land gedurende de Franse overheersing. De
schrijver baseerde zijn verhaal op
nog niet eerder gepubliceerde bronnenmateriaal.
Op 22 November j.1. was het juist
anderhalve eeuw geleden dat Freule
van Dorth op Huize Harreveld bij
Lichtenvoorde, wegens haar illegale
activiteit, werd ter dood gebracht.
Het is een geschiedenis, die in meer
dan een opzicht parallel loopt met
de Dolle Dinsdag, zoals wij dit in
September 1944 medemaakten. Met
dit verschil, dat het aantal van hen,
die toen tot daadwerkelijk verzet
bereid waren nog heel wat kleiner
was, dan in onze tijd het geval bleek.
Zo heeft de Achterhoek, die ook in
de Duitse bezettingstijd zulke zware
offers moest brengen — men denke
aan het einde van „Zwarte Kees"
en de zijnen — ook in 1799 een bloedige tol moeten betalen. Ook toen
sluimerde het verraad niet. Ook
toen waren er de hielenlikkers en
baantjesjagers, die om maar in de
gunst van de vreemde dwingeland
te kunnen komen, eigen volk verkochten en de dood injoegen.

7Ti sommige, lang nog niet alle leerboeken der
vaderlandse geschiedenis komt onder het jaar
1799 het volgende korte bericht voor:
Freule van Dorth op den huize Hareveld bij
Lichtenvoorde werd ter dood gebracht, omdat
zij tijdens de inval der uitgewekenen een Oranjevlag van haar slot had doen wapperen, zich met
Oranje getooid, had laten zien te Lichtenvoorde,
de uitgewekenen tegemoet was gegaan, zich over
het vermoorden van een patriot verheugd getoond en oproerige gesprekken gehouden had.
Wijlen prof. dr. H. C. Colenbrander vermeldt in
zijn bekende boek over de Patriotten er alleen
dit van: Een naspel op deze affaire (bedoeld is
de mislukte inval der Engelsen en Russen in
Noord-Holland en de actie van de Erfprins, om
in 1799 een tegen-omwenteling in het leven te
roepen ter verdrijving van de Fransen) was het
fusïllement der freule van Dorth op 22 November 1799.
That's all! En toch was deze verzetsactie van
freule van Dorth en anderen, welke zo tragisch
eindigde, een daad van betekenis, die beunjst dat
oofc toen weinigen tot het eigenlijke verzet durfden over te gaan en dat de massa de prins van
Oranje niet durfde volgen, hetgeen voor de latere
koning Willem I anderhalve eeuw geleden een
grote teleurstelling betekende. Min of meer verbitterd over zoveel lafheid en halfslachtigheid
keerde hij via Duitsland naar Engeland terug.
Het lijkt óns niet zonder belang, gezien de
weinige bekendheid, die aan het werk, de persoon en de dood van freule van Dorth in de beschreven geschiedenis is gegeven, daarover wat
meer licht te verspreiden aan de hand van een in
ons bezit zijnd rapport, opgemaakt kort na de
fusillade. Het betreft tevens de persoon van de
freule en haar familie, waarin naast de lichr- ook de
schaduwzijden, niet ontbreken. Maar de zuivere
historie eist nu eenmaal het oordeel zonder aanzien des persoons en daarom zullen we hier die
donkere plekken in het overigens voor die tijd
lichtende beeld ook geenszins verzwijgen.
Vooraf herinneren we er nog even aan, hoe de
Erfprins van Oranje persoonlijk vanuit Lingen de
verzetsactie leidde, toen de inval der Engelsen en
Russen in Noord-Holland plaats greep. Die actie
had ten doel om langs de gehele Oostgrens de tot
verzet geneigde, goede vaderlanders te mobiliseren
om een tegen-omwenteling in het leven te roepen.
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A HALLEMA

ANDERHALVE EEUW GELEDEN GEFUSILLEERD
1799 - 22 NOVEMBER - 1949

Dan, zo hoopte de prins, zou het merendeel der
bevolking hem wel bijvallen en met de blijde mare,
dat opnieuw een Pruisische armee gereed stond
om de stadhoudersgezinden te helpen, was er grote
kans om van de landzijde de Fransen te verdrijven.
Ter bevordering van dit doel waren reeds in Winterswijk proclamaties verspreid namens de prins,
werden hier en daar Oranjevlaggen uitgestoken,
werd de bestaande regering, onder Frans toezicht
staande, vervallen verklaard en een nieuw bestuur
samengesteld.
En zoals wij spreken van een „Dolle Dinsdag" als
inzet van een spoedig verwachte bevrijding, die
helaas nog maanden op zich zou laten wachten,
was er in die dagen, nu anderhalve eeuw geleden,
een „Oranje- of gele Donderdag", ook een herdenkingsdag en zo genoemd naar de Oranjekleur, die
plotseling op verschillende plaatsen in blijde jubel
te voorschijn werd gehaald. Dat blijkt uit het
bovenbedoelde rapport, hetwelk duidelijk laat
weten, dat er toen in het Oosten van ons land wel
wat gaande was. We zullen er een klein gedeelte
van hier even laten volgen.
„Dit plotseling te voorschijn komen der sedert
jaren op zware straffen verboden kleuren heeft
aan die dag — het was de vijfde September 1799
— de naam van Oranje- of gele Donderdag gegeven. Te Lichtenvoorde, Grol, Borculo en elders
had hetzelfde plaats als te Winterswijk en vele
ingezetenen namen ook daar deel aan de beweging
vóór Oranje en tegen de bezetters, de Fransen.
Doch, geenszins zoals men hoopte door een algemene omwenteling gevolgd, was zij slechts van
korte duur en binnen weinige weken geheel onderdrukt. Het departementaal bestuur te Arnhem
ontwikkelde buitengewone veerkracht. Aangezien
deze stad grotendeels zowel van geregelde troepen
als van gewapende burgers ontbloot was, werden
er vrijwilligers tot de strijd opgeroepen en dezen
verschenen in vrij groten getale. Men vermeldt
als een bijzonderheid, dat zich als zodanig ook een
aantal komedianten aanbod, die zich juist te
Arnhem bevonden, behorende tot een reizende
troep onder directie van Obelt, later de firma Kup,
Obelt en De Koning. Zij waren het dus, die handen spandientsen verleenden aan de bezetter die de
verradersrol speelden en dat nog wel in het land,dat hun gastvrijheid verleende en jegens het volk,
dat hun brood gaf voor hun spelen. Sommigen
hunner gingen zo overhaast te werk, dat ze zich
vertoonden in hun tonéelgewaad en zich uitrustten
met hun toneelwapens, een vrij potsierlijke klucht
en even dwaas als belachelijk. Ook uit Utrecht
daagden vrijwilligers op en uit Nijmegen rukten
Franse troepen op naar Arnhem en de Achterhoek.
Bij het vernemen van deze onheilsmare verdwenen
de Oranjekleuren even schielijk als ze te voorschijn waren gehaald, de proclamaties werden
verscheurd, de stads- en dorpsbewoners die op
enigerlei wijze hadden deelgenomen aan het verzet, zoals ie Rheden en in andere plaatsen aan de
IJsel, hielden zich schuil in hun eigen woning of
bij anderen en ook namen er velen de vlucht.
„Onder de Gelderse Adel van die dagen had zich

ons Vorstenhuis was zijn adellijke woning rijkelijk
voorzien, schilderijen waarop hij eveneens zeer
trots was. Overigens was hij minzaam en voorkomend jegens zijn minderen en in de omtrek zeer
gezien. Aan de onlusten voor en na 1787 had hij
ijverig deelgenomen, veel vervolgingen moeten
verduren en meermalen had zijn leven gevaar gelopen. Hij was dan ook wel genoodzaakt geweest
na de omwenteling van 1795 uit te wijken, doch
vertoefde meestal dicht in de buurt zijner eigen
woning op een adellijk landgoed aan de overzijde
der grenzen. En vaak nam hij de gelegenheid
waar om, vermomd als boer, arbeider, visser of
jager, korte tijd op zijn eigen territorium in ons
land te vertoeven. Doch hij moest voorzichtig zijn,
want het veraad loerde aan alle kanten. Teneinde
tegenwoordig te zijn bij ledere poging, welke hij
hoopte dat met behulp van een Pruisisch hulpleger zou worden ondernomen, om herstel van de
oude orde van zaken onder stadhouder Willem V
te verkrijgen of bewerken, had hij zich liever kort
over de Pruisische grens neergezet dan met de
prinselijke familie naar Engeland uit te wijken.
Zodra de landing der Engelse en Poissische troepen aan de Noordhollandse kust dan ook in
Oostelijk Nederland was bekend geworden en de
proclamaties van de Erfprins hem in handen
waren gekomen, achtte baron van Heeckeren het
ogenblik gekomen om het lang gekoesterde plan
tot uitvoering te brengen. Met een niet zo heel
groot aantal uitgewekenen kwam ook hij over
de Duitse grens naar zijn land en bezittingen
terug in de verwachting, dat heel de Achterhoek
en het Oosten des lands in opstand zouden komen
tegen de Fransen. Hij en de zijnen verspreidden
de mare, dat Pruisische troepen gereed stonden
om te helpen, als de Nederlanders zelf maar in
voldoend aantal de wapenen zouden opnemen
tegen de gehate bezetter."
Doch hoe spoedig moest hij tot zijn grote ontsteltenis en woede ervaren, dat de smeulende vonk
van het verzet in zijn eigen vertrouwde omgeving
uitdoofde, toen bezetter en verrader samenspanden
om elke vorm van opstand in de klem te smoren.
We zagen reeds hoe uit Utrecht, Nijmegen en
andere centra, waar nog een voldoend aantal
Fransen was gelegerd, de troepen aanrukten, om
de Erfprins en de zijnen weer over de grens te
drijven, waarmee alle Oranjevertoon ineens verdween. Heeckeren zelf zag zich nu ook genoodzaakt naar Duitsland terug te keren, want reeds
was een prijs van duizend gouden dukaten op
zijn hoofd gezet voor wie hem levend of dood aan
de Fransen in Nederland kon overleveren. Die prijs
zou trouwens gemakkelijk te verdienen zijn geweest, als men slechts had gewild en gedurfd,
want de baron gaf zich nadien nog meermalen
bloot om gevangen genomen of vermoord te worden. Maar wel beklaagde hij zich over de lafheid
van het gros zijner landgenoten. Voor het overige
had de zaak, waarvoor hij bleef strijden en zich
verzetten met wapens en andere middelen, te
zéér de sympathie der menigte, dan dat iemand
er zich voor wilde lenen," om het Judasloon voor

Toen de heide Prinsessen
van Oranje mei ae kleine
„Guillot" vanSchcOeningen
naar Engeland ocerstake",
18 Januari 1795 (Naar
een ataa'gravure uit die tijd)

het aloude geslacht der Heeckerens het meest
door zijn ijver voor het Huis van Oranje onderscheiden. Niemand onder die edelen was met een
warmer zucht voor dat Vorstenhuis bezield dan
Heeckeren van Suideras, een man van reeds gevorderde leeftijd, driftig van inborst en trots op
zijn overoude stamboom. Geen vreemdeling van
rang bezocht zijn kasteel, die hij niet met zelfvoldoening langs de lange reeks zijner familieportretten rondleidde. En ook van portretten van

zijn liquidatie te verdienen. De expeditie en invasie
in Holand bleken al spoedig een te grote mislukking voor de massa, om hem en enkele andere
hoofden van het verzet in 1T99 te volgen,—terwijl
de leiding van dit verzet in verkeerde handen was
geraakt en dus' eigenlijk geen leiding meer kon
heten, om nog te hopen aan enige goedo uitslag,
waar dan ook in het beproefde vaderland. Een
geschiedschrijver uit die dagen merkte dan ook
niet zonder recht op. dat de geringe actie in het

Oosten des lands nauwelijks verdiende in het geheugen van het nageslacht bewaard te blijven,
„ware het niet gevolgd door een hoogst betreurenswaardig, droevig en tragisch feit, dat schier de
enige bloedige bladzijde uitmaakt in het geschiedboek van het verzet in Nederland anno 1799."
Die tragische bladzijde nu wordt gevuld door
het verhaal van het verzet en de gewelddadige
dood van freule van Dorth, wier korte levensgeschiedenis en bitter einde hierna nu verder beschreven zullen worden.
Wie onzer lezers thans het fraai gelegen dorp
Lichtenvoorde en zijn omgeving in het Gelderse
bezoekt, wordt getroffen door de pittoreske ligging van de buurschap Harreveld met zijn glooiende korenakkers, welig groeiehd kreupelhout, afgewisseld door hoger en schaduwrijker geboomte,
waartussen op de plaats van het oude kasteel van
die naam zich thans de R.K. opvoedingskolonie
of het gesticht van die naam verheft. Het voormalige slot of kasteel was niet groot en zwaar
gebouwd, maar toch voldoende sterk van structuur en goed Onderhouden, met een vriendelijk
torentje op een der hoeken en verder uitgebreid
met ruime veestallingen en een fraaie tuin, alles
omsloten door een brede gracht. Eens behoorde
dit buiten of de havezate tot de oud-adellijke
familie van Dorth, die heel lang voor zeer rijk
was doorgegaan, doch in de 18de eeuw reeds in
verval was geraakt. Ze leefde toen vrij afgezonderd van haar omgeving en was ook niet meer zo
gezien als eertijds. Allerlei geruchten waren over
haar leden in de omtrek verspreid, welke niet
bepaald gunstig luidden. De oude baron had zich
de haat der boeren, waarvan er verschillende tot
zijn pachters behoorden, op de hals gehaald door
zijn nukken en grillen, welke niet in hun voordeel
waren. Hij schoot soms met zijn jachtgeweer op
hen, enkel om hun schrik aan te jagen. Toen hij
oud en gebrekkig was geworden, kwam hij niet
meer buiten, doch nu had zijn gezin veel met hem
te stellen.
•
•
Dat gezin bestond uit de barones en twee kinderen,
een zoon en een dochter, welke laatste, Judith
genaamd, het slachtoffer zou worden van de verzetsactie in de herfst van 1799. Maar in huis was
ze geen katje om zonder handschoenen aan te
pakken, want in de huiselijke kring was mede
tengevolge van haar driftbuien dikwijls grote
onenigheid en ruzie. Wat er waar is van de verhalen over die twisten en zelfs vechtpartijen, welke
er het gevolg van heetten te zijn, zal moeilijk naar
waarheid uitgemaakt kunnen worden, maar In
één ding waren ouders en kinderen het volmaakt
eens: hun volhardende liefde jegens het Oranjehuis, ook toen dit in de ongenade van een deel van
ons volk was gevallen en in hun haat jegens de
bezetter, die de Oranje's genoodzaakt hadden het
land te verlaten. En nog gebetener waren zij op de
Patriotten, die zij openlijk scholden voor landverraders. De zoon was dan ook in 1795 het land
uitgeweken en hield meestal verblijf In de omtrek
der grenzen.
In deze tijd stierf de oude baron en in verband met
de onenigheid in dfe boezem der familie werd de
nalatenschap verzegeld. Doordat dit geschiedde
in naam der „Bataafse" overheid door ambtenaren
van de Republiek, erkende freule Judith deze
overheidsinmenging niet, verbrak de zegels en
eigende zich een aantal papieren toe, welke haar
naam droegen. Natuurlijk was dit een eigenmachtige daad, welke gestraft moest worden en zij geraakte daardoor ook voor korte tijd in gevangenschap. Dit zette natuurlijk nog meer kwaad bloed
en nog opstandiger werd zij jegens de bezetter
en landsregering, die alle adellijke rechten en
tradities negeerden. Freule Judith was niet zo
jong meer, enigszins gebrekkig van gang, doch
voor het overige fier en stoutmoedig, een vrouw
met een mannelijk voorkomen en doortastend,
wanneer ze ergens haar wil op gezet had. Daarbij
welbespraakt en met een overredingskracht, die
menig advocaat haar zou benijden en waaraan zij,
die haar nog niet zo goed kenden, moeilijk weerstand konden bieden.
Van deze eigenschap maakte zij ook gebruik, toen
zij om bovenvermelde redenen in de gevangenis
verbleef. Met behulp van enige kleine geschenken
en mooie praatjes wist zij de dochter van de cipier
der gevangenis te Winterswijk te bewegen, om haar
vlucht uit de kerker te begunstigen. Het gevolg
was, dat freule Judith spoedig daarna was ondergedoken in haar eigen kasteel en dat 'de cipiersdochter in haar plaats in de verlaten cel terecht
kwam. Zonder scrupules aanvaardde zij die ruil
en lachte de overheidsdienaren uit, die zij op haar
manier zo fijn bij de neus had genomen.
Zelfs durfde zij zich niet lang daarna weer in het
openbaar te paard te vertonen, want ondanks haar
gebrekkige gang was zij een volleerde en koene
amazone. Geen hindernis was haar te hoog, te
breed of te diep, ze nam ze alle met gemak en
behendigheid. Zij bewoonde nu zo goed als alleen
het huis, want de oude barones was geheel kinds
geworden en lag steeds te bed, terwijl de zoon
slechts af en toe in het geheim binnen de ouderlijke
woning vertoefde en dan nog slechts heel kort.
Bij deze bezoeken vielen er ook tussen broer en
zuster ^aak heftige tonelen voor, want elk van
beiden achtte zich bekort in de rechten «p de ge-

meenschappelijke, nog' te verwachten nalatenschap. Was het wonder, dat vele bijgelovige landlieden uit de omtrek het kasteel Harreveld allengs
begonnen te beschouwen als een soort spookhuis,
waarbinnen de duivel zijn tenten zou hebben opgeslagen.
Maar nauwelijks was in de buurt van Winterswijk
het sein van de opstand gegeven, of freule Judith
getrouw aan de tradities van haar geslacht, gaf
last om de Oranjevlag uit de toren van haar
kasteel te doen afhangen. Spoedig daarna zag men
haar in gezelschap van haar broeder te paard uitrijden, beiden rijkelijk met Oranje getooid. Zelfs
ontbraken niet de Oranjestrikken in de manen en
staart van de paarden. Te Lichtenvoorde aangekomen, deelden zij de meegenomen Oranje uit aan
de verbaasde menigte, die haar met verBaasde ogen
aanstaarde en waarvan sommigen de geliefde
kleur, die de vrijheid beloofde, nog maar nauwelijks
durfden aannemen. Vervolgens begaven zij zich
naar het dorpshuis, d.w.z. wat thans het gemeentehuls heet, om aldaar zogenaamd officieel de nadering der Pruisische troepen aan te kondigen en
de op handen zijnde omwenteling te voorspellen.
Vooral freule Judith vertelde bij die gelegenheid
zeer lelijke dingen van de Patriotten als handlangers der Fransen, wier zware straf nu aanstaande
was.
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De Amsterdamse Beurs In 1787 na de resiauratie met behulp oan een Pruisisch leger in Oranje-stemming. De koopman-Patriot L Hoüy, die niet mee wil doen, wordt op het
teven bedreigd.
{Prent van R. Vikeles 1787)

Maar ongeveer tezelfder tijd had in een naburige
herberg een bloedig toneel plaats. Zekere
Reesink, een der ingezetenen van de gemeente en
bekend als vurig Patriot, die zijn politieke gevoelens ook niet onder stoelen en banken stak, kreeg
daar twist met zijn dorpsgenoten, die al spoedig
tot handgemeen overgingen. In het gevecht, dat
nu ontstond, werd Reesink door tal van messteken
gewond en overleed spoedig ter plaatse. Zijn partijgenoten en handlangers der Fransen brachten
die noodlottige afloop van een politieke bekvechterij in verband met de Orangistische actie van
freule Judith, die er echter part noch deel aan had.
Tal van voor haar beledigende verhalen werden
de Fransen overgebriefd en deze zaak heeft haar
later veel kwaad gedaan. Naar waarheid kon haar
toen alleen ten laste worden gelegd, dat zij zich
bij het vernemen van deze euveldaad ingenomen
had betoond met de dood van genoemde Patriot en
gezegd zou hebben: zo moest het alle landverraders
en vijanden van ons Oranje-Huis vergaan! Ook
blijkt zij de dader van deze doodslag in de eerste

tijd een schuilplaats in haar kasteel te hebben
verleend.
Intussen liep de hele tegenomwenteling op niets
uit, want in Noord-Holland verloren de verbonden Engelsen en Russen de slag en in andere delen
dca lands waren de hier gelegerde Franse garnizoenen sterk genoeg om elke opstand te onderdrukken, die vooral doordat de massa niet in verzet kwam en de opstand niet algemeen werd.
Waar deze als in de Gelderse Achterhoek nog geleid werd door enige kopstukken van het verzet,
in het Zuiden noch in het Noorden was dit het
geval. Maar ook aan onze Oostergrenzen bleken
de Fransen en Patriotten de sterksten, zoals we
zagen, vooral door de hulpbenden uit de garnizoenen van Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Bovendien
kwam geen Pruisisch hulpleger over de grenzen,
gelijk in 1787 wel het geval was geweest en zoals
freule van Dorth en haar broer aan de bevolking
van Lichtenvoorde hadden toegezegd. Niets van
deze toezeggingen kon worden gestand gedaan en
ook dit was een oorzaak, dat de bevolking van de
Achterhoek al spoedig de moed in de schoenen
zonk. Zij voelde zelf aan, dat het verzet ook in
die streek niet goed georganiseerd was en dat het
aan de eigenlijke verzetsleiders ontbrak. Het is
eigenlijk nog een wonder, dat alleen de adellijke
bewoonster van het kasteel Harreveld het slachtoffer van de beweging is geworden.
Zij werd namelijk al spoedig met enige anderen,
die er aan meegedaan hadden, op last van de Commissie, benoemd tot onderzoek van „de revolutionnaire gebeurtenissen te Winterswijk en omstreken" door het Departementaal Gouvernement, In
hechtenis genomen en onder militaire geleide overgebracht naar het Tuchthuis te Arnhem. Maar hier
waren deze en andere gevangenissen, de zg. poorten stadhuiskerkers, zó opgepropt met gevangenen,
dat een behoorlijk vooronderzoek van rechtswege
onmogelijk was. Tijdens haar verblijf in de genoemde Arnhemse gevangenis trachtte zij opnieuw haar
bewaarders en geleiders om te kopen, ook toen zij
uit Arnhem naar Winterswijk werd overgebracht,
maar ditmaal alles tevergeefs.
f ntussen werd overal de staat van beleg afge■•■ kondigd en het kostte de Franse generaal Girod,
die hier het opperbevel voerde, nog al enige moeite
om de gewapende burgers aan het verstand te
brengen wat deze staat van beleg had te betekenen,
namelijk dat ook toen de invloed en het gezag
der burgerlijke autoriteiten ondergeschikt werden
gemaakt aan het militaire bestuur. Dit had dus
ook tot gevolg, dat de verdachten en beschuldigden in deze mislukte tegenomwenteling terecht
moesten staan voor een militaire rechtbank instede
van door hun eigen, d.w.z. de burgerlijke rechter
te worden gevonnist.
Bij de rechtbank, die voor deze speciale berechting
in het leven was geroepen, fungeerde als rechtercommissaris de drost van Bredevoort, zekere
Paschen, een gematigd Patriot en als mens niet
onwelwilend en inhumaan, maar die zeer bang
was van de Fransen en niets riskeerde, om in discrediet te raken bij de Franse bevelhebber. Erger
was nog, dat hij van de rechtspleging zelf niet de
minste kennis droeg en zelfs de eigen landswetten
Onvoldoende kende, zodat ook hij een der satellieten bleek, die tot een ambt was benoemd zonder
daarvoor te zijn berekend. Wij kennen dat ook uit
onze jongste geschiedenis met tal van Duitsgezinde burgemeesters, politiefunctionarissen enz.
Die geschiedenis heeft zich dus ook in onze tijd
herhaald.
Op voordracht van deze heer Paschen nu was de
zogenaamde militaire vierschaar samengesteld uit
even onwetende lieden als hij zelf, althans op het
stuk van de rechtspraak. Maar deze mederechters
waren veel heftiger Patriotten dan hij en Fransgezind door dik en dun. Het waren lieden, die in de
maatschappij het overigens eerzaam beroep van
bakker, slager, barbier, koperslager enz. uitoefenden en die zich nu eensklaps geroepen zagen
om over anderen vonnis te vellen. En die anderen
waren hun gehate politieke tegenstanders, die
plotseling in opstand waren gekomen tegen een
huns inziens onwettig gezag. De gevolgen laten
zich raden.
Zonder voldoende vooronderzoek werd freule
Judith van Dorth als hoofdaanlegster van de
tegenstand wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Waarin dat hoogverraad had bestaan, werd
niet nader omschreven noch gemotiveerd aan de
hand van de vigerende wetsartikelen. Het over
haar gewezen doodvonnis was even summier gesteld als de gehele rechtspleging summier, ondeskundig en zelfs in strijd met de wet kon worden
genoemd. Maar dat onder haar „rechters" persoonlijke vijanden zijn geweest, zoals wel beweerd is,
kon ook nimmer worden bewezen. Het was eenvoudig het geval van Barbertje moet hangen! Van een
persoonlijke vete jegens de ongelukkige vrouw,
Vervotg op pag na 5
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WAT ER AAN VOORAF GING:
Arle, een jongen van de Veluwe was in 1943
genoodzaakt om onder te duiken en ging
toen naar de Biesbosch. Door bemiddeling
van de LO. te Werkendam was hij, na een
avontuur in Dordrecht, daar terecht gekomen. In de Biesbosch geeft hij er zich rekenschap van, dat er iets In hem veranderd is.
Hij meent, dat hij onverschilliger is geworden. Het verzet aldaar ging er toe over, om
Duitsers gevangen te nemen en op te
sluiten in een schip. Op deze wijze kwam
' men aan de wapens om zich bij de bevrijdingsgevechten te kunnen inzetten voor de
laatste stoot. Arie geeft er zich rekenschap
van, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Er ontsnapte een Duitser uit het schip en
spoedig bleek, dat hij aan de SD gemeld
had, wat er in de Biesbosch gebeurde.
De SD "werd op weg naar de Biesbosch
echter door een Engels vliegtuig aangevallen en keerde toen naar Dordt terug.

öe film
Het gaat boven verwachting goed met de
vertoning van onze film. Niemand kon
met zekerheid voorspellen, hoe het publiek
zou reageren. Welnu het heeft gereageerd
en een streep gehaald door al onze twijfel
en zorg.
De film is in Amsterdam nu reeds tweemaal geprolongeerd en zonder vooruit te
lopen op verdere prolongatie mag men
dus constateren, dat de film een succes is
en behoort tot de kleine keur van films, die
het doen. Met temeer vertrouwen zeggen
we dit, omdat we ervan overtuigd zijn, dat
de film op het platte land zelfs beter zal
gaan dan in de grote stad. Het verzet was
op het platteland nog meer een zaak van
de gehele of van de dominerende burgerij.
Nu is het bekend, dat het aantal bioscopen
In ons land beperkt Is. Velen zullen er dus
een reis voor over moeten hebben om de
film te zien. Wij weten intussen ook, dat
sommigen om principiële redenen niet in de
bioscoop willen verschijnen. Men vraagt ons
daarom wel eens, of smalfilmyertoning in
besloten kring niet mogelijk is.
Om de film in de bioscopen te laten draaien,
was echter een contract vereist, waarin
voor geruime tijd (een jaar ongeveer) de
bioscopen een exclusief recht van vertoning
gegeven is. Wie dus om welke reden ook
de smalfilmvertoning van verenigingen en
dergelijke wil afwachten, moet zeker een
jaar geduld oefenen en zij, die zich op de
organisatie van deze vertoningen willen
toeleggen, moeten zich verstaan met de
verhuurder: N.V. Columbia Film Boeking
Office, Nw. Doelenstraat 8, Amsterdam.
Wij hebben in het kader van de exploitatie
van de film natuurlijk ook aan de Stichting
1940-1945 gedacht. In de eerste plaats
hebben wij besloten, dat een deel der baten,
die de LO-LKP-Stichting uit de vertoning
toekomen, ten goede zullen komen aan
'40-'45.
Bovendien Is de gelegenheid opengesteld
om van de eerste vertoning in ledere plaats
een première te maken met een' bijzonder
karakter. .Zo'n première wordt dan, dank
zij overleg van de bioscoopdirectie en het
bestuur van '40-'45, ter plaatse georganiseerd. In Amsterdam werd deze première
geopend door de wnd. burgemeester; in
Den Haag was, naar wij vernemen, o.a. de
Minister-president aanwezig. In Amsterdam leverde een collecte voor de Stichting
belangrijke baten op.
Het Is aan de stichtingsbesturen om In
voorkomende gevallen attent te zijn op
deze kansen voor de kas en voor de propaganda van de Stlchtingsldee.
DE LO-LKP-STICHTING.
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Historisch is dit verhaal van het
gedurfde verzet in de Biesbosch
geheel verantwoord. Het was de
schrijver echter vooral te doen om
de psychologische uitwerking van
dit verzet bij iemand, die er nauw
bij betrokken was. Daarom zijn de
namen gewijzigd en is het accent
niet gelegd op een reeks van daden,
maar op het hart van een mens.

\

r

Het geallieerde front kwam nader, dat
was in de Biesbosch duidelijk te horen.
Het geluid van het zware geschut was als
een naderbij rollende donder; het klonk de
verzetsmensen in het land van water en riet
en modder als een bevrijdende muziek in de
oren. Het gaf de mannen moed en ook Arie
werd weer geestdriftig.
Toch waren de ogenblikkelijke gevaren er
niet geringer op geworden; de Duitsers hadden op De Steen, de polder tussen Bergsche
Maas en Steurgat, een bezettingstroep van
vijftig man gelegerd. Ook op het Jannezand,
dat schuin tegenover het Ganzennest ligt —
waar het schip vol creaturen gemeerd lag!
— waren Duitse soldaten gekomen en meer
dan ooit was dus uiterste voorzichtigheid ge-.
boden.
Bovendien was het niet uitgesloten, dat ook
de dijk zou worden bezet en dat de SS-ers,
die door de geallieerden teruggedreven waren en zich in Drimmelen hadden genesteld,
zouden oversteken naar de Biesbosch. In dat
geval zou men tussen hete vuren komen te
.zitten.
Anderzijds leefde bij allen de goede hoop,
dat men spoedig zou worden verlost van de
tyrannie. Dan zou men de creaturen uit het
schip kunnen overleveren aan de geallieerde
strijdkrachten, zodat men van de last der
meer dan zeventig krijgsgevangenen zou zijn
ontheven.
Juist in deze spannende en tevens hoopvolle
dagen verlangde Arie er hevig naar om naar
huis te gaan, naar ouders en verloofde.
Graag zou hij de spoedig komende bevrijding
gezamenlijk met hen vieren. De vreugd der
verlossing wilde hij delen met degenen die
hem het naast waren. Het zijn niet alleen
nood en verdriet, die de mensen tot elkander kunnen brengen, maar ook de vreugde
zoekt mededeelzaam te zijn, dacht Arie tijdens een van zijn wachtdiensten'op het gevangenschip. — Dit is het goede van verdriet
en van vreugd, dat het de mensen naar elkander drijft
De bevrijding van de Biesbosch naderde nu
snel, — maar juist deze laatste dagen en
deze laatste uren gingen, naar de mening van
de Biesbosch-groep, vi^el te traag voorbij.
In Arie kwam nu weer angst op. Zou hij, met
de bevrijding in zicht, toch nog het slachtoffer van de Duitsers worden?
Hij herinnerde zich, dat hij altijd gehuiverd
had voor het spreekwoord, dat zegt, dat men
in het zicht van de haven kan stranden.
Steeds wanneer in zijn leven bijzondere gebeurtenissen zich voordeden, was hij bang
geweest, dat op het laatste nippertje er nog

roet in het eten zou worden gegooid. Waar
kwam die angst uit voort? Was het, omdat
hij niet geloven durfde in het heerlijke en
vreugdevolle? Of was het ■— en die gedachte
kwelde hem gedurende de hele nacht, dat
hij zijn wachturen doorbracht op het schip
met creaturen —■ waa het soms omdat hij gebrek aan geloof had?
Arie huiverde opnieuw. Ja, wist hij, dat is
het.-Ik durf niet te geloven, ik kan niet geloven. Mijn geloof is niet groot genoeg en
daarom heb ik altijd de vrees, dat ik op de
drempel zal sterven, en dat ik zal schipbreuk lijden in het gezicht van de haven.
Eindelijk rukten de geallieerden op tot
Drimmelen. Op 5 November '44 werd
deze plaats bevrijd — en toen stonden de
Polen aan de Bergsche Maas!
Het leed was dus geleden. De verzetsmensen
uit de Biesbosch voeren met hun gevangenen
over de Maas en gaven de „creaturen" over
aan de Polen, die uiterst verrast waren, toen
een stel burgers met ruim 70 Duitsers kwam
aanstappen. Onder die burgers was zelfs een
meisje — het was de dappere kokkin, de
kookster van de „staf" van de Biesboschgroep!
In de kerk van Made — een dorp bij Drimmelen, waar de officiële overdracht van
de gevangenen had plaats gevonden — werd
enige dagen later een dankdienst gehouden.
Ook Arie was daarbij aanwezig. In zijn hart
was grote dankbaarheid over het feit, dat hij
weer vrij was, vrij van bezettingskluisters,
vrij tevens van het bijzondere bezettingsgevaar, waarin hij zo lang geleefd had.
Het verlangen leefde in hem, met Kerstmis
thuis te zijn. Hij was er aanvankelijk stellig
van overtuigd, dat dit inderdaad het geval
zou zijn. Het werd dan ook een grote teleurstelling, toen hij de Kerstdagen moest doorbrengen ergens in Brabant, ver van de Veluwe. Tot Mei 1945 moest hij wachten eer
hij terug kon gaan naar zijn geboortegrond,
naar het Veluwse land, waar zijn ouders en
verloofde in hoop en vrees op hem zaten te
wachten.
Na de bevrijding van Drimmelen en daarmee samenhangend de bevrijding van de verzetsgroep in de Biesbosch, heeft Arie zich
vaak afgevraagd, of hij ooit nogmaals verzet zou willen plegen in de ruige, gedurfde
vorm, zoals hij die had meegemaakt in de
woeste, bijna onbegaanbare Biesbosch.
Op die vraag had hij altijd diep in zijn hart
het antwoord gereed: Neen, dit nooit meer!
...En God geve, dat het nooit weer nodig
zal zijn.
{Ingezonden mededeling)
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Want hoe belangrijk, hoe schitterend dit
verzet ook geweest was, toch had Arie het
gevoel, dat het bijna boven de draagkracht
van hem en zijn vrienden was uitgegaan,
omdat de directe autoriteit van het wettig
gezag ontbroken had. Daardoor had hij persoonlijk dikwijls het gevoel gehad, dat men
een morele ruggesteun.had gemist. Men had
geen bekrachtiging van hun daden verkregen en bij Arie was tenslotte altijd de vrees
blijven leven, dat hun blik niet breed genoeg
zou zijn en dat daardoor ernstige fouten zouden worden gemaakt. En dat er inderdaad
fouten waren begaan, daar was hij zeker van.
Maar hoe kon dat ook anders? Men had gedacht, dat men slechts enkele weken de krijgsgevangen genomen Duitsers te verzorgen zou
hebben, omdat de bevrijding immers in de lucht
had gehangen? Inplaats van weken waren
het moeilijke maanden geworden en altijd
kwam men weer voor onaangename verrassingen te staan. Creaturen die ziek werden,
tweedracht onder de gevangenen, moeilijkheden met de fouragering, spanning over de
mogelijkheid van ontdekking. Het ging allemaal primitief toe en dat kon ook niet anders. Maar van primitief naar barbaars was
slechts één stap en Arie had altijd de vrees
gehad, dat die stap ongewild en misschien
zelfs ongeweten zou worden gedaan. Daar

deelnemen aan zo'n ingrijpend en gedurfd
verzet als later in de Biesbosch werd gepleegd, zou hij ongetwijfeld gezegd hebben:
Neen. Hij zou het niet gedurfd hebben, hij
zou te bang zijn geweeste
Later, na de algehele bevrijding van het land,
heeft Arie er meermalen aan gedacht, dat
ze in de Biesbosch bijna nooit vaste grond
onder de voeten hadden gehad. Met zijn
waterlaarzen was hij vaak in de modder
gezakt, centimeters diep. In de grienden had
het water verraderlijk onder en naast zijn
voeten geborreld en op de modderdijkjes
was hij meer dan eens uitgegleden. Toch
had hij het gevoel gehad, op vaste bodem
te staan, omdat de verzetsgroep was bijeen
gehouden door een hechte band, zodat zij op
elkander hadden kunnen rekenen. Ze hadden dezelfde vreugden gekend, dezelfde angsten. Ze hadden allemaal op zijn.tijd gemopperd en op zijn tijd gelachen, ze hadden haat
gekoesterd tegenover de creaturen in het
schip, maar zij hadden jegens de krijgsgevangenen toch ook zachtere gevoelens gekend. Arie dacht aan de mof, die dag voor
dag met het portret van zijn vrouw en zijn
twee dochtertjes in de handen had gezeten
en dan altijd betraande ogen had. Misschien
was het die wonderlijke Duitse sentimentaliteit geweest, waar het nationaal-socialisme
altijd op gespeculeerd had — en helaas met
succes. Het doet er niet toe, maar Arie was
toch soms begaan geweest met die soldaat en
vaak had hij de man moed ingesproken.
Ja, hun sterke verbondenheid als verzetsmensen had hun in ideële zin toch vaste grond
gegeven. Alleen
het was een vaste grond,
die toch volstrekt ontoereikend was geweest
om een innerlijk conflict te bezweren. Vooral
tijdens de dankdienst in de kleine kerk van
Made had Arie gevoeld, dat er tenslotte iets
anders en iets oneinig beters is, dat vaste
grond geeft: Het vaste geloof in God, de
Rechtvaardige.

bodem onder de voeten? De toekomst was
onzeker, de idealen die tijdens de bezetting
leefden, waren weggezakt in de modder
van onzuivere zuiveringen en wonderlijke
berechtingen, naar hij stellig meende.. Op
alle gebied was een vervlakking te constateren, haat en twist en nijpende onzekerheid
omtrent de toekomst van de gebiedsdelen
in de Oost
neen, als men het zó zag,
stond hij nu niet op vaste grond.
Het geloof is- een vaste grond, heeft Arie
geleerd. Maar gedurende zijn verzetswerk
in de Biesbosch is zijn geloof klein geweest.
Hij herinnert zich de angst, die hij toen
gekend heeft. Vaak was hij bang, bang als
een kind dat zijn moeder kwijt is. Ries was
ook bang geweest, al had hij zijn angst
achter ongezouten woorden proberen te verbergen. Zal er bij de ploeg wel één zijn geweest, die altijd heldhaftig was, óók in zijn
denken?
Neen, wist Arie. Allen hadden ze vrees gekend, in welke vorm dan ook. Misschien hadden ze vrees gehad op het moment van hun
meest heldhaftig optreden.
Ze waren geen helden of avonturiers van
professie geweest. Burgers waren ze; dat
waren ze ook, toen ze met hun zware waterlaarzen door de Biesbosch slopen. Schilders,
slagers, griendwerkers, kantoorbedienden,
schippers. Burgers, die de vrijheid minden
en slechts helden werden door de omstandigheden, — en daardoor des te gróter helden
waren! En is dat niet het mooiste, dat een
volk in de zwaarste druk de grootste helden
kan opbrengen.
Maar toen ze in de kerk van Made zaten,
zaten ze daar niet als helden. Ze zaten daar
als dankbare mensen, in wier hart het besef
leefde, dat ze veel verkeerd hadden gedaan
en dat ze veel kanser hadden gemist en dat
het God is, die hen beschermd had in tijden
van groot gevaar.
Uiteindelijk weet Arie toch één ding: Het
volk van Nederland is geen ideaal volk,
al dachten ze dat tijdens hun gesprekken
in de Biesbosch. Maar ook de verzetsmensen
zijn geen ideale mensen. Europa is geen
ideaal werelddeel en de aarde bezit geen
ideaal land of volk. Daarom zullen er altijd
teleurstellingen komen en wellicht zal Arie
zich nog het meest teleurgesteld voelen in
zichzelf.
Het kan niet anders, want het Paradijs is
niet het woonoord van de mens gebleven.
Maar dit mogen wij weten: God wil ons
uitzicht geven op het nieuwe Paradijs. Hij
wil ons daarin ook opnemen, indien wij
slechts geloven.
Arie, jongen, er is niet veel terecht gekomen
van de idealen, die wij gedurende de bezetting hebben opgebouwd en vertroeteld.
Wij mopperen wel eens en zelfs zouden wc
soms willen emigreren. En we zeggen vaak:
Waarom hebben we 't gedaan en we zijn
gek geweest, dat we 't gedaan hebben

In de kerk Pan Made werd een dankdienst
gehouden. Ook Arie was daarbij aanwezig.

aan denkende, kon hij God danken dat ze
geen barbaarse methoden hadden toegepast
tegenover de creaturen.
T a, nadat zij onder de hoede van de gealli) eerde legermacht waren gekomen, dacht
Arie er vaak aan, hoe vreemd het kan gaan
in een mensenleven. Hij was destijds met eenvoudig verzetswerk begonnen en als men hem
toen had gevraagd, of hij ooit zou willen

Toch heeft Arie zich na de bevrijding dikwijls de vraag gesteld, of hij tijdens zijn
Biesbosch-periode niet een vastere grond
onder de voeten had, dan thans, bevrijd van
de knellende greep der barbaarse bezetting.
Hij behoefde nu niet meer door verraderlijke rietvelden te waden en hij kende niet
meer het gevaar van het plotseling wegzakken in de drassige veenbodem. Maar had
hij — ideëel gezien — thans een vastere

Arie, laten we desondanks dankbaar zijn,
dat we 't hebben mógen doen. En laten wc
vaststellen, dat wij in de bezettingstijd hebben zitten breien aan allerlei schone toekomstbeelden, maar dat we met één ding
veel te weinig rekening gehouden: Dat mijn
hart en jouw hart geen Paradijsharten meer
zijn — en daarom zal het Arcadië dat wij
ons droomden nooit aanbreken.
Ter wereld niet, Arie — maar als wij in
Hem geloven, zullen wij na dit leven het
nieuwe Paradijs ontvangen.
Dat moet onze blijdschap zijn!
(Ingezonden mededeling)
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Om de Zuiverheid der Bijzondere Rechtspleging
HET REQUISITOIR VAN DE BOSSCHE OFFICIER VAN JUSTITIE IN DE ZAAK
VIËTOR - LEEMHUIS - PEGELS
2
In dit artikel zou ik nagaan, welke motieven de
Officier van Justitie, Jhr. Mr Verspyck, ertoe
hebben geleid, om de Bijzondere Strafkamer der
Bosse Rechtbank te verzoeken, niet in te gaan op
de opdracht, door de Bijzondere Raad van Cassatie
gegeven, om een 12-tal vragen in het gerechtelijk
onderzoek te betrekken.
Ik kan niet beter doen, dan de Officier op de voet
te volgen bij zijn helder en scherpzinnig requisitoir
en zal het zelfs vaak letterlijk citeren.

DOOR Mr. H. B S. HOL LA
Voorop stelt Z.E.A. dat de Raad van Cassatie niet
het recht heeft bindende opdrachten te geven als
de onderhavige: de vragen raken niet de strafbaarheid, maar alleen de strafmaat; zij raken andere
punten, dan die, waarin de grond tot vernietiging
van het Haagse vonnis en de verwijzing naar de
Bosse Rechtbank zijn gelegen.
De desbetreffende overwegingen uit het arrest
kunnen dus geen andere betekenis hebben, dan die
van een oordeel van een wetenschappelijk zeer
gezaghebbende en practisch zeer invloedrijke
instantie. Maar bindend is dat oordeel niet. Het
kan goed en wijs zijn van de lagere rechter om met
dat oordeel rekening te houden, maar het kan deze
rechter er nooit toe brengen om in te gaan tegen
zijn eigen overtuiging over de juiste berechting
der zaak.
En dan stelt de Officier zeer scherp, dat de beantwoording der 12 vragen, door de Raad van Cassatie
omschreven:
a. voor de berechting der zaak Viëtor c.s. zonder
nut is;
b. voor anderer rechtsbelangen zeer bepaald
schadeiyk.

(Ingezonden mededelingen)
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Langestraat 33, Amersfoort, Tel. 3232

Qvate feiten daa* meeóte%ó
óaamyevat en vereeuwigd
Beter kunnen wij het Standaardwerk

Het grote gebod
als OFFICIEEL GEDENKBOEK van de heldhaflige
verzelsstrijd van de LO. en de LKP. niet typeren.
V ij f auteurs van na am ; Rogier van Aarde. Antoon Coolen,
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers,
hebben in opdracht van de Stichtingen van de LO. en de LKP. dit
boeiend en ontroerend grootse document geschreven.
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in vorige
nummers van dit blad.

Over de uitvoering het volgende ;
• 1100 bladz, (23 x 30 cm) prima houivr. papier.
• 2 delen in zwaar linnen band.
• 1 500 portretten en foto's.
• Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc.
• Verschijning in de loop van 1950.
iedere verzetsman en vrouw en allen, die hun strijd
niet willen vergeten, noch voor zich en noch voor het
nageslacht, leveren wij graag franco dit grote boek thuis.
Stuurt daartoe direct onderstaand bestelbiljet aan

Fa. H. WUESTMAN (E. WESTERHOF)
Boekhandel
MELKMARKT 36 - ZWOLLE

- GIRO 42146

Ondergetekende wenst voor intekenprijs te ontvangen
ex. Het grote gebod.
Adres:
Woonplaats:

_

oor de beoordeling van het nut der vragen,
V deelt
Z.E.A. deze in drie categorieën In:
1. Van geen nut is de vraag, hoe het komt, dat de
opvolger van de verdachte Pegels als chef van
de Documentatiedienst niet schuldig werd bevonden aan hulpverlening aan de vijand, terwijl
hem. Pegels, toch het enkele feit van „chefzijn" van deze dienst wordt aangerekend.
Deze vraag is daarom van geen nut, omdat bij
het vertrek van Pegels — Dolle Dinsdag — de
Documentatiedienst feitelijk nog slechts in
naam bestond en niet meer de dienst was die —
zoals aanvankelijk onder Pegels — voor en In
overleg met de SD werkzaam was en tot taak
had Illegale werkers en Joden te arresteren,
radio's op te sporen, e.d.
Van geen nut ook voor de berechting van de
zaak der verdachten is de vraag of een der
verbaliserende PRA-rechercheurs, die een
onderzoek in deze zaak hebben verricht, zelf
schuldig zou staan aan vergrijpen, vergelijkbaar met de ten laste gelegde.
De beantwoording van zulk een vraag zou van
belang kunnen zijn, indien bezwarende bijzonderheden, die verdachten ontkennen, aleen of
in hoofdzaak op gezag van zulk een verbalisant
zouden worden aangenomen. Het aangevoerde
bewijsmateriaal moet objectief, op zijn eigen
waarde, worden getoetst, ook al zou de verbalisant beticht worden van eigen onbetrouwbaarheid. In casu is het aangevoerde bewijsmateriaal onweerlegbaar en betrouwbaar.
2. De tweede categorie vragen betreft de authenticiteit van enkele circulaires, die aanwijzingen
inhouden van verschillende hoge autoriteiten,
bij en boven de politie.
De beantwoording van deze vragen zou inderdaad van eminent belang zijn, Indien was komen
vast te staan, dat de verdachten door of tengevolge van die aanwijzingen hadden gehandeld
gelijk zij deden.
De feiten, door hen gepleegd, zijn echter zo
afschuwelijk en zo apert uit hun eigen wil
voortgekomen, dat daar eenvoudig niet over
te praten valt.
Reeds om die reden is het onderzoek naar
welke aanwijzingen dan ook voor deze zaak
volkomen onbelangrijk.
Terecht wijst de Officier In deze op een overweging van de Raad van Cassatie zelve:
„dat ook al mochten deze feiten" (n.1. het geven
van aanwijzingen per circulaire van boven af)
„door een nader onderzoek bevestigd worden,
„zij uiteraard slaafsheid, wreedheid en dienst„kloppery in de lagere rangen allerminst zou„den verontschuldigen;
„dat ook een beroep op ambtelijke bevelen en
„het slechte voorbeeld van meerderen w a a r„d e I o o s is, wanneer dit gedaan wordt door
„politiebeambten, die blijkens hun optreden de
„thans door hen met zoveel nadruk ingeroepen
„ambtelijke bevelen en slechte voorbeelden in
„het geheel niét nodig hadden of zelfs gretig
„hebben aangegrepen om de vyand te dienen
„en hun landgenoten te vervolgen, te verraden,
„te mishandelen of zelfs te doden, en aan dit
„bedrijf met voldoening en ijver, wellicht zelfs
„met hartstocht, hebben deelgenomen."
Precies — aldus de Officier —: waardeloos is
zulk een beroep op ambtelijk bevel en met name
in een zaak als deze, waarin van alle drie de
verdachten zonder een spoor van overdrijving
mag worden gezegd, dat zij het bijna als een
roeping hebben gevoeld de vijand te dienen en
dat zij hun landgenoten met ware hartstocht
hebben vervolgd en verraden.
Is dit ook niet altijd ons eigen standpunt geweest: niet het „Befehl ist Befehl", maar de
gewetensplicht om elk bevel te toetsen op zijn
innerlijke, zijn morele waarde? Geeft God, wat
Gode is.
Hier beroepen de lafaards zich op „bevel"!
Neen, zij staan ter verantwoording voor e ig e n
daden en eigen initiatieven en
zoeken dekking achter circulaires, waarvan
eik goed Nederlands politieman — en dat
waren er duizenden — wist en begreep, dat
hij ze voor kennisneming kon, mocht en
moest aannemen.
3. De laatste en uit principieel oogpunt de meest
merkwaardige rubriek vormen de vragen, die
de Bijzondere Raad van Cassatie stelt met
betrekking tot beweerde misdragingen van
functionarissen, welke met deze zaak, de zaak
Viëtor—Leemhuis—Pegels, in geen enkel verband staan.
Met klem roept de Officier van Justitie de
Bosse Rechtbank toe, niet toe te geven aan de

wens (of de opdracht?) van de Bijzondere
Raad van Cassatie om betichtingen, tegen
anderen geuit, in het onderzoek te betrekken.
Het gaat er in eerste instantie niet om of deze
betichtingen een grond van waarheid bevatten,
dan wel lasterlijk zijn — het gaat erom, of deze
betichtingen iets te maken hebben met de
strafzaak Viëtor—Leemhuis—Pegels.
En dan spreekt Z.E.A. openlijk uit, wat Ingewijden reeds wisten, dat daar in de Cellenbarakken in Scheveningen een waar complot
was gevormd onder leiding van Mr Hamer, de
inmiddels tot 15 jaar veroordeelde NSB-Commissaris van Politie van den Haag. Zijn medewerkers de ter dood veroordeelde (intussen
met levenslang begenadigde) Krom en
Viëtor en Leemhuis.
Zij hebben een serie verdachtmakingen op
schrift gesteld tegen „goede" leden van het
Haagse politiecorps en tegen andere autoriteiten. De vragen van de Bijzondere Raad van
Cassatie vormen slechts een bloemlezing daaruit.
De Procureur-Fiscaal te den Haag achtte deze
campagne niet alleen zonder practisch belang,
maar hij achtte het ook beneden de waardigheid der Justitie om er meer aandacht aan te
schenken. Dat liet hij over aan de sensatie-pers.
Moeten dan de gelanceerde beschuldigingen niet
onderzocht? Ik heb hiertegen allerminst bezwaar, zegt de Officier, ook al staat vast dat de
grieven niet voortkomen uit het gemoed van een
om de Nederlandse zaak bekommerde. Zij worden
niet geuit om het Nederlandse volk te zuiveren
van lieden, die voor deszelf s welzijn een blaam vormen.
Hij wijst zelfs de weg aan: Minister, Parlement.
Maar misbruik daarvoor niet de rechter, aan wie
de beoordeling is opgedragen van een bepaalde
zaak, de misdragingen van een bepaalde verdachte.
„Wat de rechter niet behoort te doen, dat ia
„in een zaak, met welker berechting hij Is hellast, uit onbevredigdheid-in-het-algemeen een
„andere beslissing geven, dan voor die zaak
„zelve juist zou zijn."
En dan toont de Officier van Justitie aan, hoe niet
alleen het treden in de beantwoording der niet ter
zake dienende vragen voor de berechting der gevallen Viëtor—Leemhuis—Pegels nutteloos is,
maar bovendien hoe de rechtmatige belangen van
anderen daardoor zouden worden geschaad. Met
bijtende spot licht hij de consequenties toe aan de
hand van een voorbeeld, dat hij als onweerlegbare
laster aan de kaak weet te stellen.
Neen, „de Rechtbank mag zich niet laten mede„voeren op de weg, die deze verdachten haar
„wensen te zien betreden. Slaagden de verdach„ten daarin, zo zouden zij de door hen reeds
„lang en met grote hardnekkigheid gevoerde
„campagne met succes bekroond zien."
In dit verband wijst de Officier van Justitie op het
feit, dat alleen al het verwijzingsarrest van de Raad
van Cassatie zelf in de ogen van velen, voor wie
een verdenking reeds een half bewijs Is of — op
zijn minst — een sterk vermoeden is, een smet heeft
geworpen op de daarin genoemde personen, op de
opsporings- en vervolgingsorganen, die wèl tegen
Viëtor, Leemhuis en Pegels en niet tegen anderen
zouden zijn opgetreden, op de Bijzondere Rechtspleging, wier zuiverheid in twijfel wordt getrokken,
ja zelfs in zekere zin op een leder, die bezwaar zou
hebben de door de Bijzondere Raad van Cassatie
Ingeslagen weg verder te volgen.
En toch: het wèl volgen van die weg zou er toe
leiden, dat in dit proces allerlei mensen in de
positie van verdachten worden gebracht, maar
dan zonder de mogelijkheid van verdediging, althans met mogelijkheden, welke bij die van een
werkelijk verdachte verre ten achter staan.
„Daarmede dient men het recht niet. Ons
„recht kent voor iedere grief passende wegen
„om tot onderzoek en — waar nodig — tot
„redres te komen. Men doet niet goed met
„buiten die wegen te gaan* en een strafzaak
„tegen A aan te grijpen als een middel van
„onderzoek tegen B."
l n een zeer gedegen uitspraak heeft de Bijzondere
' Strafkamer van de Bosse Rechtbank de Officier
van Justitie in zijn betoog gevolgd, en beslist, dat
de zaak Viëtor—Leemhuis—Pegels door deze
berecht zal worden zonder de vragen van de Raad
van Cassatie te beantwoorden.
Het voert te ver, ook dit vonnis te analyseren.
Alleen moge vermeld worden, dat in nuchtere,
koele zakelijkheid — men proeft er de President,
Mr J. Poerlnk, uit, die om deze, een rechfer sierende eigenschappen vermaard is — feit ma feit genoemd wordt ten bewijze van de armzaligheicj en
petieterigheid van de poging der verdachten om
zich achter circulaires te verschansen: NSB-er;
SS-er; Hauptsturmführer; dagboekcitaten.
Twaalf punten, keihard, tegenover twaalf vragen!
Interessant is ook, dat een incidenteel beroep der
verdachten op de Raad van Cassatie tegen de
beslissing der Bosse Rechtbank intussen door de
Raad van Cassatie is verworpen!
„KEES-NBO".
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"Die 't leven in de waagschaal stelt
Omdat 't meedogenloos geweten

f

Geen rust hem liet, die heeft gekweten
zich van de taak, door God gesteld."
(Uit "De Patisanen" van
A. den Doolaard)

^

r
Geüoren 20-8-'23 - Gefusilleerd 4.1-'45

DE HELD VAN DE LANGSTRAAT
XTt7are de oorlog niet over ons land gekomen, Jan de Rooij zou
W de onopvallende onbekende arbeider gebleven zijn die hij was
en zijn naam zou waarschijnlijk nooit verder geklonken hebben
dan in de kleine kring zijner familie en kennissen in het stille
Langstraatse dorpje Sprang, waar hij op 20 Augustus 1923 werd
geboren. Hij was daar op de christelijke school en kwam, gelijk
zovelen in zijn omgeving, in de voor de Langstraat typische industrie terecht als arbeider op een schoenfabriek. Niemand zou
ooit iets bijzonders aan de jongen ontdekt hebben, doch de oorlog
legde zijn edel karakter en zijn verbazingwekkende zielegrootheid
voor een ieder open. Zijn naam kwam op ieders lippen, zijn roemruchte heldhaftigheid werd door pers en radio tot over de landsgrenzen toe verkondigd, hij ontving de eretitel „held van de Langstraat" en hij kan gelden als het ideale type van de verzetsheld.
Zijn geschiedenis is reeds vaak verteld en als hêt ware gemeengoed geworden voor alle Nederlanders. In het kort mogen de feiten hier gereleveerd worden.
Na zeven maanden gedwongen arbeid in Duitsland wist hg te ontsnappen, dook onder bij zijn broer en kwam aldus in aanraking
met het verzet. Spoedig werd hij medewerker van de bekende KPAndré. Met de bevrijding van het Zuiden achtte hij zijn taak echter niet geëindigd en hij meldde zich dan ook vrijwillig om over
te steken naar het Land van Heusden en Altena om daar met
enige medeleden van zijn groep het werk voor de goede zaak voort
te zetten, daarbij opnieuw de' gevaren trotserend welke een verzetsman elke minuut van zijn leven bedreigden, thans nog in zoveel
sterker mate, van de zijde van een teruggeworpen en in het nauw
gedreven verbitterde en cynische nationaal-socialistische bezetter.
Daar seinde hij — het was daags voor Kerstmis 1944 — het alarmerende „Weest Paraat" met zijn geheime zender naar zijn luisterpost in Capelle, een voor de Duitsers verpletterende en fatale daad.
Een geweldige concentratie van troepen en materiaal was door
hen in het land van Altena bijeen gebracht en werd gereed gehouden om bij verrassing de Maas over te steken, op de zuidelijke
oever enige bruggenhoofden te vormen en meteen door te stoten
naar het Zuiden teneinde in een tangbeweging contact te krijgen
met het vinnige Ardennen-offensief, dat von Rundstedt geheel
onverwacht had geopend. De Canadese zware artillerie, die de
Langstraat verlaten had om zich in de strijd In de Ardennen
te werpen en Eindhoven reeds gepasseerd was, keerde op het
alarmsein van Jan de Rooij naar het Langstraatse Maasfront
terug en beukte in de Kerstnacht met helse kracht het Duitse
materiaal — en daarmee de Duitse krijgsopzet — tot puin: Jan
de Rooij had een Duitse aanval in de rug der geallieerden voorkomen en tegelijk de Langstraat en een groot deel van Brabant
voor een catastrophe behoed.
Doch Jan de Rooij was niet slechts een parate spion en dappere
strijder; hij was tevens een edel mens. Hij vocht niet voor een onbe-

grepen leuze, evenmin voor eigen lijf of goed: hij streed voor
God, Koningin en Volk, voor waarheid, rechtvaardigheid en naastenliefde en hij zou dat met zijn bloed bevestigen.
De Duitsers vermoedden splonnage, gingen op onderzoek en
vonden de geheime zender: vijf onschuldigen werden als gijzelaars gevangen genomen en zouden als afschrikwekkend voorbeeld moeten dienen. Toen Jan de Rooij dit vernam, stond zijn
besluit meteen vast: hij nam afscheid van zijn vrienden en meldde
zich, aldus de onschuldige burgers het leven reddend, in het volle
besef van de consequenties van zijn edelmoedige opofferende daad.
De Duitsers voerden hem weg naar Amsterdam, waar ze hem genadeloos neerknuppelden. Jan de Rooij zou de zijnen niet meer
zien en zijn vurig verlangen om na de oorlog mee te trekken en
het Overzeese Gebied van de Japanse bezetting vrij te maken zou
niet meer in vervulling gaan. Zonder zijn beulen ook maar enige
inlichting omtrent zijn verzetsgroep en zijn werk te gunnen, met
de lippen vast op elkaar geklemd, geen minuut aan zichzelf of
eigen lot, maar steeds aan zijn medemensen en strijdmakkers
denkend, gaf hij op 4 Januari 1945 te Amsterdam zijn schone
ziel aan God terug. Op 7 Juli van hetzelfde jaar werd hij op indrukwekkend plechtige wijze begraven in de omgeving waar hij
zijn God en Volk had leren liefhebben, waar de zware oude toren
hoog boven het vlakke land en de lage daken der eenvoudigen
staat te dromen.
Jan de Rooij werd beroemd, zijn naam werd een legende. Niet
doordat hij de roem en de grootheid zocht. Maar omdat hij de
eenvoudige en zuivere van harte, deed wat hij als zijn plicht zag;
diep gegriefd en gekweld om het onrecht, dat vredelievenden en
onschuldigen werd aangedaan door een barbaarse onderdrukker,
koesterde hij de liefde voor het edele en goede steeds sterker en
groeide daarmee In hem de drang om zich te verzetten. Hij ging
recht op zijn doel af en verachtte de weg van de minste weerstand. Hij kende slechts één gedragslijn: het recht doen zegevieren of mèt het recht ten onder gaan. Hij stelde het duurste
offer boven onverschillig welk compromis met zijn geweten.
Jan de Rooij, de held van de Langstraat, zal voortleven in de geschiedenis als de verpersoonlijking van fier burgerlijk verzet, als
het toonbeeld van waarachtig heldendom. Met eerbiedige lippen
zullen wfl zijn naam en zijn daden doorgeven aan onze kinderen
en de na ons komende geslachten, opdat zij zich sterker aan de
wetenschap van wat een eenvoudig en oprecht hart vermag, mits
het zich laat inspireren door de enige drie deugden, die een gelukkige samenleving kunnen waarborgen: waarheid, rechtvaardigheid en naastenliefde, zoals Christus ze ons allen te onderhouden heeft gegeven en zoals ze in Jan de Rooij verwezenlijkt
waren.
In Jan de Rooij kunnen alle gevallen verzetsstrijders hun Idealen
belichaamd zien; in hem mogen zij allen geëerd worden.
N.

VOOR ONZE GEVALLENEN
Uw leven was zo kort, mijn broeders.
Uw dood kwam vroeg en vlug;
Uw vreugde was zo kort, o moeders.
En snerpend leed kreegt gij terug.

Veel meer dan wij U kunnen geven
Gaaft Gij voor ons: Uw bloed;
Gij leerde ons om voort te leven
Gelijk Gij sneuvelde: met moed.

Wat baat het U, dat wij als helden
U eren van het front?
De wind vaart over Uwe velden
En God bewaakt Uw stille grond.

Gij hebt in ons de brand ontstoken.
De fakkel van de kracht;
Ons hart is door Uw dood ontloken.
Gevallen broeders, sluimert zacht.
JOEP NANINCK.

(FAMILIEBERICHT)
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Medewerkers o.a. Rogier van Aerde, Antoon
Coolen, Ad. Goede, K. Norel en Anne de Vries.
2 delen, groot formaat, prima papier, plm. 1100
bladz, ruim 1500 portretten en foto's, talrijke
tekeningen, landkaarten en documenten.
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band, bedraagt f 32.50.
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Gedenkboek van het verzet in LO. (de grootste verzetsorganisatie) en
LKP. (de meest succesvolle gewapende verzetsorganisatie).

Wij raden U echter aan, vooraf en du» direct te be-

Rogier van Aerde, Antoon Gooien
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries
„HET GROTE GEBOD" wordt uitgegeven in opdracht van de LO. - LKP. - STICHTING.
r
Zendingen door geheel Nederland.
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l^ja de stroom van verzetsliteratuur, die betrekking
had op de strijd tegen Duitsland, verschijnt thans
eindelijk het eerste boek over het Nederlands
gewapend verzet tegen de Japanners.
A
Op 15 November is verschenen

Bij iuteresse verjoeken wij U onderstaand ingevuld in te zenden
BESTELBILJET

Ondergetekende verzoekt B LANK E VO ORT's EOEKHANDEL, RCOSEVELTIAAN 62, AMSTERDAM
Tel. 92144, Postgiro 141995 hen^haar bij verschijning te willen zenden „Het Grole Gebod" tegen de
vóorintekenprijs van f. 13.75 per deel (totaalprijs f. 27.50) met betaling van t
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na bevestiging van deze bestelling.
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Geeft U op aan één onzer adressen:
TEILINGERSTPAAT 91 - TEL 47356 - ROTTERDAM-C
V1ERAMBACHTSSTR 9 -TEL. 33160 - ROTTERDAM-W.

De grote bijdragen in dit boek zijn geschreven door:

Zw Kerslni.
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stellen tegen de intekenprijs van f 27,50 en te beginnen
met per maand te betalen (minimum f 2,50 p. m.j ;
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opengesteld de intekening op Het Standaardwerk voor tijdgenoot en nageslacht:

Verzoeke

voor

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

Drie Nederlanders bestrijden Japan
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Met illustraties van den schrijver, 148 bladz.,
ingenaaid f 3.90, met een kleurige stofomslag.
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Se JAARGANG -

30 DM. 1948

A
Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-SHchHng.
OEMEENSCHAP OUD-ILLEGALC WERKERS NEDERLAND

wmór

LANDELIJKE ORG. VOOR HOLP AAN ONPERDDIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

TESTAMENT
(„DE ZWERVER" VERDWIJNT EN DE REDACTIE NEEMT AFSCHEID VAN DE LEZERS.^)
Na een jaar getypt' of gestencild uitgekomen te zijn in bezettingstijd, rondgebracht door koeriers, is „De Zwerver" nu vier en een half jaar, deftig gedrukt,
op pad; de eerste weken per auto, dan
officieel vervoerd door tante Pos. Maar nu
is dat voorbij en er blijft de lezers en ons
niet veel meer over dan een handvol herinneringen, wat sympathie, een beetje weemoed om wat niet terugkomt en een weinig
zorg om wat niet gekomen is.
Grote verwachtingen hebben we nooit gekoesterd. We wisten, dat het getal der
verzetsmensen klein en hun invloed gering
was en we wisten, dat 't ook slechts mensen
waren. We begrepen bovendien, dat het
gemeenschappelijk verzetsfront geen gemeenschappelijk vrijheidsfront kon worden.
Verder aanschouwden we een moreel en
materieel verval, dat jaren van herstel
nodig zou hebben. En reeds spoedig gingen
we iets vermoeden van de onmogelijkheid
om een volkomen rechtvaardige zuivering
en berechting ten uitvoer te leggen.
Zo gezien was er werk aan de winkel voor
„De Zwerver". Wat wij allemaal nodfg
hadden, was een pantser tegen de onvermijdelijke teleurstellingen, een thermometer
om de graad van eigendunk onder controle
te houden, een alarmsignaal voor ontsporingen en tenslotte geduld, veel geduld.
Maar „De Zwerver" had gelukkig nog iets
anders te doen dan het vervullen van deze
negatieve functie. Hij kon de verzetsmensen
voorhouden, waarvoor zij gevochten hadden, hun vrijheidszin kweken, hun rechtsbesef versterken. Hij kon de moedelozen
wijzen op de tijd, toen ze nog moed en
idealen hadden; en zij, die dreigden uit te
glijden, overrompeld door een wereld vol
van onbekende gebeurtenissen, van tegenslagen of successen, moesten vastgehouden
en gesterkt worden, herinnerd aan de tijd,
toen zij in het kleine groot, in het offeren
belangeloos waren.
Ons gehele volk moest leren verstaan, wat
het verzet was en waartoe het ontstond,
moest respect krijgen voor het offer van
zovelen, die hun leven voor de vrijheid lieten. Nederland moest leren het offer der
dankbaarheid te brengen aan hen, die door
het verzet in nood geraakt waren.
Als wij op al dit werk terugzien, dan zijn
wij als redactie dankbaar, dat God het op
onze weg plaatst en ons in staat stelde iets
bij te dragen op de bevrijdingsweg van ons
volk. We weten te goed, hoe gebrekkig het
veelal was, om er ons op te verheffen. Wij
zijn er ons van bewust, dat we ook in dit
werk niet vrij van schuld zijn gebleven. Nu

eens een te snel geveld en onrechtvaardig,
grievend oordeel over een medemens, soms
als men een beroep op ons deed, een nalatigheid, omdat 't zoveel werk meebracht;
en een andere maal was er de verleiding
om het betoog kracht bij te zetten door de
zaken eenvoudiger voor te stellen dan ze
waren.
Wij hebben geen behoefte hieraan stilzwijgend voorbij te gaan, nu we met weemoed
en
men vergeve ons dat maar •— ook
met enige -voldoening terugzien op „die
Zwerver" van iedere week.
Intussen, terugzien heeft slechts zin, als
we er niet in blijven steken. We moeten
ook vooruitzien. Wij vertrouwen een goed
getuigenis van het verzet te hebben afgelegd, maar wij weten, dat de man uit het
verzet zelf een beter getuigenis is, waar hij
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Paleis Soestdijk, 20 December 1949.
Nu „De Zwerver" opgeheven wordt,
wil ik graag uitdrukking geven aan
mijn waardering voor de voorlichting,
welke steeds door dit blad is gegeven.
Met heel veel belangstelling heb ik
altijd van de inhoud kennis genomen.
Ik meen, dat „De Zwerver" er in
geslaagd is een goede weg te wijzen
KI. ook d* juiste toon te vinden voor
een blad, dat zich in het bijzonder
bezig hield met de vaak grote problemen van de voormalige illegaliteit
en dat zich rechtstreeks tot de verzetsmensen richtte.
„De Zwerver" heeft rechtop de dankbaarheid van het Nederlandse volk
voor de wijze, waarop het blad heeft
bijgedragen tot een goede harmonie
onder ons volk en tot de verwezenlijking van de idealen van het verzet.

Prins der Nederlindcn

de vaan van het verzet smetteloos bewaard
heeft, de liefde tot de naaste niet Verzaakt,
en nog weet, wat het betekent, uit een
overtuiging te leven en zichzelf daarin weg
te cijferen. Dit alles moet ons dierbaar zijn,
niet slechts als een herinnering aan het
verleden, maar ook als een roeping voor
de toekomst. Een roeping, die haar hoogste
vervulling vindt, wanneer zij verstaan wordt
als een dienst aan God, die wij lief moeten
hebben boven alles.
Hïbben wij terrein gewonnen sinds 1945?
Wij vrezen van niet; noch in Nederland,
noch daarbuiten. Het bevrijdingsélan heeft
plaatsgemaakt voor matheid en twijfel; de
zekerheid van een nieuwe maatschappij is
reeds weer verdrongen door de zorg over
een voortgaande geestelijke ontbinding, én
de blijdsèhap van de vrede is veranderd in
zorg om een nieuwe oorlog.
Wij laten nu maar daar, wat Nederland
heden ten dage in het bijzonder verontrust
en we willen thans zwijgen over gebeurtenissen, die verbazen en bedroeven.
Wie het communisme als de dader aanwijst,
ziet het gevolg voor de oorzaak aan. Het
communisme is altijd hoogstens zo sterk,
als de vrije landen — niet militair, maar
geestelijk — zwak zijn.
Twee feiten verontrusten ons en schijnen de
diepste grond voor de dalende beweging
van onze Westerse beschaving te zijn; Het
voortdurend en blijkbaar niet te stuiten proces van maatschappelijke ordening, gepaard
gaande met toenemende devaluatie van de
arbeid, waardoor zowel de vrijheid van het
bestaan als de zin van de arbeid bedreigd
worden. En vervolgens het gestaag voortwoekerend proces van ontkerstening. Deze
twee hangen in de oorsprong samen ea. versterken eikaars effect, maar dat laten wij
nu maar rusten.
Zij resulteren in een mens, die geen lust
meer in zijn arbeid heeft, geen perspectief
in zijn bestaan ziet; een leven op topsnelheid en met maximum drukte, zonder rust
en zonder eenzaamheid, zelfs in de ruim
toegemeten vrije tijd. Een leven als de zesdaagse, na iedere ronde nog een ronde,
maar waarheen en waartoe weet men niet.
„Ueber den Tag hinaus werfen sie kaum
noch ziele".
'VU'il men weten, waar onze wereld met
haar idealen terecht gekomen is, dan
moet men de „Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens" maar eens lezen,
aanvaard door de Algemene vergadering
van de Verenigde Naties op 10 December
(Vervolg op pagina 2.)
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nder de afscheidswoorden mogen die van de LO-LKP-Stichting niet ontbreken. Op begrafenissen en in oorlogen wordt het meest gelogen, zegt Bismarck,
maar hier is dan eens een begrafenis, waarop het ons niet moeilijk valt de waarheid
te zeggen. „De Zwerver" was ons allen een dierbare vriend en hij was de LO-LKPStichting een ware hulp tegenover haar.
Met blijdschap heeft de LO-LKP-Stichting gezien, hoe „De Zwerver" groeide en
de sympathie van de brede kring van verzetsmensen won; hoe tenslotte een samensmelting tot stand kon komen met het verwante blad van de GOIWN: De Vrije Stem
Wij zijn er ons steeds van bewust geweest, dat de voorlichting van „De Zwerver"
een zeer bepaalde gerichtheid moest hebben en van aflopend karakter was. Het eindpunt is nu bereikt en we zijn er dankbaar voor, dat zich in de opheffing geen argumenten kenbaar maakten dan dit ene, dat „De Zwerver" zijn taak als beëindigd beschouwde.
In de afgelopen tijd heeft „De Zwerver" een functie bekleed in onze Nederlandse
samenleving. Het past ons niet over het effect daarvan een uitspraak te doen. Wel
willen we er op wijzen, dat „De Zwerver" ook belangrijke diensten aan de LOLKP-Stichting bewezen heeft. Hij heeft zijn rol gespeeld in al die bijzondere functies,
die de Stichting op zich genomen had en waarvan de meeste nu voltooid zijn.
Wij denken daarbij aan de thans voltooide taak om de finantiële nalatenschap van
de LO en de LKP te regelen, waardoor wij tot nu toe in staat waren de Stichting
1940—1945 meer dan ƒ 800.000 te doen toevloeien. Onze gedachten gaan ook naar
de film, waarmee wij gehoopt hebben het Nederlandse volk te kunnen voorlichten
over de bron, het karakter en de bedoeling van het verzet. Deze arbeid is boven verwachting gezegend, want de film is haar tournee begonnen met de vertoningsduur van vier weken in Amsterdam.
Het gedenkboek wacht nog op de afwerking, maar „De Zwerver" heeft in het verleden ruimschoots het zijne bijgedragen aan de documentatie van het verzet en laatstelijk aan de voorverkoop, die boven verwachting slaagt.
Tenslotte, maar in onze gedachten nooit op de laatste plaats, heeft „De Zwerver"
e^i steun willen zijn voor hen, die door de gevolgen van het verzet, in leed of zorg
waren. De Stichting 1940—1945 had steeds de belangstelling van de redactie en
kreeg een aparte plaats in het blad.
Aan het eind van de weg wil de LO-LKP-Stichting dank brengen aan de redactie
voor de wijze waarop en het enthousiasnje waarmee zij haar taak vervulde. Ook
danken wij de GOlWN voor de hartelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot de uitgave van „De Zwerver".
De Commissie van Toezicht op de redactie heeft zich op een zeer prettige wijze
van haar taak gekweten. Een enkele maal gaf zij richtlijnen en voor het overige liet
zij de redactie vrijheid van beweging. Wij zijn dankbaar voor haar medewerking.
Wij mogen niet nalaten een bijzonder woord van waardering aan het adres van de
lezers te wijden. Door deze jaren heen hebben wij begrepen, hoe men gesteld was op
„De Zwerver", hoe de lezers er zich één mee gevoelden, en uit de vele brieven
van dit laatste half jaar hebben wij begrepen, hoe zeer dit afscheid de lezers aan het
hart gaat. Zij zijn „De Zwerver" reeds door hun abonnement een steun geweest in
de vervulling van zijn taak en hun schriftelijke en mondelinge blijken van critiek of
sympathie, waaruit men steeds de belangstelling en het saamhorigheidsbesef kon
proeven, inspireerde de redactie in haar werk.
Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor de producten van de talloze
medewerkers, die in de loop van de tijd in de kolommen van „De Zwerver" hun
krachten aan het werk gaven.
DE LO-LKP-STICHTING,
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Het gemopper in Assen over hef daar provisorisch
opgerichte en daarna door de Bxirgemeestet in het
plantsoentje vóór het als gemeentehuis in gebruik
zijnde Huis Tetterode officieel onthulde monument,
voorzover dit gemopper op de vorm en de uitvoering
van het tijdelijke gedenkteken, zowel als op de
plaats waar het werd opgericht, betrekking had —
en omtrent welke beide punten tot op heden nog
nimmer enige definitieve beslissing genomen is,
misschien ook nog wel niet genomen is kunnen worden e* zulks niet met het oog op het eventueel provinciale karakter dat aan het monument in de
provinciale hoofdstad zal worden gegeven —, ook
dit gemopper kan, niet worden gerekend tot de
moeilijkheden, waarvan elders zo voor en na bleek:
die nu weer in Middelburg en Schiedam in het
middelpunt der plaatselijke belangstelling staan en
die kennelijk mogetijk zijn, na het „zoveel hoofden
zoveel zinnen" weer ongestoord opgeld doen kan.
Deze zin van 147 woorden vonden we in de Prov.
Drentsche en Asser Courant. We hebben geprobeerd
de,c zin zonder haperen in één keer te lezen en te
begrijpen. We zijn er nog buiten adem van.
In verschillende plaatsen heeft de Middenstand een
nieuw middel gevonden om het publiek te trekken.
Het mag het juiste gewicht raden van de gezamenlijke middenstanders ter plaatse.
We vinden dat een kostelijk idee. Waarom neemt de
Regering het niet over? We willen allemaal graag
weten hoe zwaar dit Kabinet nu eigenlijk is. En Iaat
men er dan als hoofdprijs een "jaar belastingvrij<k)m voor
uitloven.
•
De redactie van „De Zwerver" voelde er ook wel iets
voor de lezers te laten raden naar het gezamenlijk
gewicht van de redactieleden, maar aangezien dit ons
laatste nummer is, kunnen we de juiste oplossing niet
meer aan onze lezers mededelen, zodat ieder voor zich
maar moet uitmaken of hij ons gewicht kan vaststellen.

*
„Elseviers Weekblad" bracht vorige week een
nummer van 48 pagina's.
We hebben een kruier moeten aannemen om het voor
ons te dragen. En laat er nu een artikel in staan onder
de kop: „Het teveel dat schaadt".
En nu wordt er gefluisterd, dat „De Zwerver' ermee^
ophoudt, omdat men bang is ook tot een dergelijke
omvang uit te groeien.
Ir. de „Gids voor Adverterend Nederland" kunt ge
lezen, dat ons blad een oplage heeft van 32.000 abonné s, waaruit ge kunt zien dat dit gevaar niet denkbeeldig was.
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1948. Dat is dus de verwezenlijking door
het hoogste college ter wereld van een
eeuwen oude droom.
Dat daarin de verontrustende tendenz van
de maatschappelijke ontwikkeling op het
punt van de vrijheidsbeperking en de
arbeidsdevaluatie niet onder ogen is gezien, zullen we buiten beschouwing laten.
Maar in dat stuk wordt God niet genoemd;
wordt Hij uit Wicn. door Wien en tot
Wien alle dingen zijn en gemaakt zijn, noch
geeërd noch aangeroepen.
Deze mijlpaal in de geschiedenis der mensheid, deze belijdenis van een levensbeschouwing, draait om de mens, die rechten heeft,
„onvervreemdbare rechten" en een „inhaerente waardigheid", omdat die mens „vrij
en waardig geboren is".
Zeven en twintig artikelen lang worden
dan die heerlijke rechten van de mens opgesomd; we hebben ze alle teruggevonden
op één na: dat de mens recht heeft te blijven leven; maar zover zijn we ook nog
niet. Aan 't eind komt dan voor eenmaal
een vage aanduiding van het feit, dat de
mens ook plichten heeft, tegenover de gemeenschap dan.
Wij weten wel, dat men erover gediscussieerd heeft of Gods' naam in dit stuk genoemd zou worden. Nu, het is maar goed,
dat dit niet geschied is, want Zijn naam in
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dit puur heidens stuk zou een aanfluiting
van Zijn almacht en barmhartigheid geworden zijn. Dat zou slechts passen in de theorie
van hen, die menen, dat Christendom
humanisme met een hutje hood op ia, ten

hoed, die men zoals in dit stuk ook wel
eens af kan zetten.
Maar als men eerbied heeft voor wat God
over Zichzelf geopenbaard heeft, dan weet
men, dat de mens met zijn rechten niet in
de plaats van God in het midden der werkelijkheid gesteld mag worden, maar dat
hij met zijn plichten voor God gezet moet
worden; dat de mens niet vrij en waardig
geboren is, maar onwaardig, slaaf van de
zonde en zodoende leven moet van Zijn
genade en barmhartigheid.
God zegt van Zichzelf, dat Hij een naijverig
God is;Hij wil geeërd en gediend worden,
voor alles en boven alles. En zo men meent
Hem te kunnen negeren. Zijn eer te mogen
roven, dan gaat Zijn toorn over ons werk,
dan zet Hij een streep door de resultaten,
dan slaat Hij ons met machteloosheid, zinloosheid, normloosheid (nihilisme), vertwijfeling. Wie de rechten van de mens najaagt,
zal slechts onrecht baren, en wordt met

lamheid geslagen. Doe uw ogen maar open
en zie om U heen.
„Europa sterft, omdat het geen God heeft",
zegt Gould. Inderdaad en Amerika ook en
de UNO ook. Sterven is afsterven, losraken van de wortel en van het perspectief.
De mens zegt: „Zoekt de rechten van de
mens en bouwt daarop voort", maar Christus zegt: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods
en Zijn gerechtigheid en al deze dingen
zullen U bovendien geschonken worden."
Als de wijste man, die ooit geleefd heeft,
alles wat vermoeid maakt en verontrust,
opgesomd heeft, besluit hij: „Maar het einde
van de zaak is: vreest God en houdt Zijn
geboden".
Onze bezorgdheid bij het afscheid van „De
Zwerver" is, dat men God niet meer vreest,
niet meer erkent, ja, niet meer kent; Zijn
liefde en Zijn genade niet. Zijn toorn en
Zijn naijver niet. Want daardoor zinkt onze
beschaving, ondanks een onvergelijkbare
welvaart en ondanks de schoonste idealen,
sinds eeuwen steeds verder in het moeras,
de vernietiging tegemoet: de geestelijke ontbinding en dan ook de afbraak van die
welvaart.
Onze bede bij dit afscheid is, dat de mensheid zich bekere van deze heilloze weg,
opdat het leven weer grond en zin krijge.
H. v. R.

De triumf van het opportunisme
Tijdens de bezetting is er in de illegale
pers een discussie geweest tussen
„principiëlen" en „opportunisten". Er
waren in ons verdrukte land velen, die de
nuttigheidsleer aanhingen; zij waren er in
allerlei schakeringen. Men vond hen niet
slechts onder de bunkerbouwers en andere
collaborateurs, maar ook onder lage en

Door Dr IrN.A. J. VOORHOEVE
hoge ambtenaren, onder kleine en grote
kooplieden en industriëlen, onder professoren en studenten, onder juristen en helaas
ook bij de rechterlijke macht, tot in de
Hoge Raad toe. Hun redenering kwam in
principe er op neer, dat men verstandig deed
en in het „algemeen" landsbelang handelde
door met de vijand samen te werken zonder
daarbij zó ver te gaan, dat aan direct landsverraad gedacht kon worden. Zij „stonden
met hun beide benen op de grond" en zagen
met een zekere minachting neer op de fantasten, die tegen de vijand in verzet gingen,
een verzet dat de opportunisten gevaarlijk
en nutteloos achtten.
Beide groepen zijn tot het eind der bezetting blijven bestaan, maar toch mag wel
geconcludeerd worden, dat toen de „principiëlen" het pleit toch eigenlijk gewonnen
hebben. Het verzet groeide boven verwachting uit tot een machtige beweging en de
verzetters wonnen de achting en het vertrouwen van brede lagen van ons volk.
Na de bevrijding heeft echter het monster
van het opportunisme weer allerwege de
kop opgestoken en het oefent een enorme
invloed uit op de gang van zaken in ons
Vaderland, helaas ook op de nationale en
internationale politiek.
De plaatsruimte ontbreekt, en het lijkt mij
ook niet nodig, dit in den brede aan te tonen. Om een voorbeeld uit de overgangstijd te noemen, wijs ik alleen op de gebrekkige uitoefening van zuivering en berechting, die zeker voor een deel door opportunisme is veroorzaakt. In dit verband moge
ik een enkele opmerking maken over de al
of niet georganiseerde activiteit van de
oud-illcgaliteit na de bevrijding.
In zijn onvergetelijke rede, op een landdag
van de GOIWN te Valkenburg kort voor
zijn dood • gehouden, heeft pater Bleys gewezen op de geestelijke achtergrond van
het verzet. De verzetsstrijd werd niet alleen,
zelfs niet in de eerste plaats, gevoerd omdat
de natie in gevaar was, maar bovenal om
de handhaving van de Christelijke beschaving die de slagader van ons volksleven
vormt. Toegevende, dat in die strijd ook fouten zijn gemaakt, mag aan de andere kant
erkend worden, dat er vele offers zijn gebracht. Ook na de bevrijding heeft de oudillegaliteit een strijd gevoerd, een strijd al
weer voor handhaving van het recht op
allerlei terrein. Ook daarbij zijn fouten gemaakt, maar hoezeer velen mogen afgeven
op deze na-oorlogse activiteit, toch zal de
historie naar ik meen uitwijzen, dat ook deze
strijd op principiële gronden werd gevoerd.
Het ging bijv. in de strij.d om een juiste
•
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zuivering en berechting niet om uitoefening
van wraak, het ging om handhaving van
het recht.
Wie nog eens naleest wat hierover bijv. in
„De Vrije Stem" en in „De Zwerver" werd
geschreven en overdenkt wat de GAC hierover zeide, zal dit zonder twijfel moeten
toegeven. Uit die grond ontsproot bijv. het
felle protest tegen de massale vrijlating van
politieke delinquenten zónder berechting,
die door de Regering op voornamelijk opportunistische overwegingen werd voorgestaan.
H^t is gelukkig, dat er velen in den lande
zijn die het opportunisme afwijzen en
die een principiële houding handhaven.
Voor zover deze houding is gebaseerd op
het Christelijk geloof, kan dat niet anders
dan ons volk op de duur tot zegen zijn.
Sommigen mogen hen verwijten niet „nuchter" te zijn of niet „met beide benen op de
grond" te staan, in werkelijkheid staan zij
op de vaste rots van hetgeen God ons omtrent het leven van volken en mensen heeft
bekend gemaakt.
Wie iets wil verstaan van de verwoestende
invloed die het opportunisme uitoefent, die
lette op de wijze waarop wij thans werden
geregeerd. Meer en meer worden dictatoriale methoden , van regeren toegepast en
een hoofdkenmerk van de dictatuur is toch
wel het opportunisme! Als het nuttig wordt
geacht, zet men grondwet of wet op zij,
licht men volk en volksvertegenwoordiging
onvolledig en/of onjuist in, komt men de
plechtigste beloften niet na, laat men zijn
vrienden in de steek!
Dit alles treedt ten duidelijkste aan het
daglicht in de huidige Nederlandse politiek
met betrekking tot de Indonesische kwestie.
En daarom' is de beslissing die thans definitief is gevallen met betrekking tot de aanvaarding van de resultaten van de R.T.C,
van zo enorm grote en historische betekenis.
Het gaat ten slotte over de vraag: zal
Nederland het opportunisme kiezen óf zal
het bereid zijn een offer te brengen om de
allerhoogste beginselen, die van waarheid,
trouw, vrijheid en recht, te handhaven?
Tot nu toe triumfeert het opportunisme,
maar deze triumf leidt ons volk en ons Rijk
vroeg of laat naar de ondergang.
Op 1 Dec. 1945 schreef ik in „De Vrije
Stem":
„Het heden is de overgangstijd waarin wij
ons bevinden en de toekomst zijn de jaren
die vóór ons liggen, wanneer na herstel,
wederopbouw en zuivering het dan herrezen
Nederland een nieuwe eervolle plaats in
de rij der democratisch bestuurde volkeren zal hebben ingenomen."
Nu is het zover gekomen, dat ik in mijn
vorig artikel in dit blad moest schrijven:
men schaamt zich Nederlander te zijn! Hoe
anders is het geworden dan wij gehoopt
hadden!

ZOEKT WAT U SAMENBINDT.
De eerste Zaterdag in het Nieuwe Jaar 1950 zullen
wij tevergeefs de post nazien om er de oude
vertrouwde „Zwerver" bij te vinden. En ongeturijfeld zal het vele trouwe lezers vergaan: .—.een gevoel van Meen zijn zal zich van ons meester maken.
Zo zal dan weer een van onze idealen — een eigen
blad te bezjtten — opgegeven moeten worden.
Wij vragen ons echter al of dit het einde is van
ieder contact tussen de over het gehele land verspreide oud-illegale-iverkers. Hoe goed herinneren
wij ons de geestdrift die ons allen bij de bevrijding
van ons Vaderland bezielde. Hoe was de geestdrift op
één der gehouden nationale bijeenkomst te Drakenburgh. Wij wisten dat onze taak nog niet teneinde
was. Wij beschouwden het vele bloed, dat vergoten
is. de vele opofferingen en ontberingen, die ons volk
geleden heeft, als
uitgezet kapitaal, waarvan de
rente ons gehele volk tengoede zou komen, wanneer wij maar eenmaal ons zélf weer mochten zijn!
Hard was en is de strijd ook na de bevrijding, maar
onze strijdlust kreeg iedere week bij het verschijnen
van „De Zwerver" toch weer een injectie. Zal dit élan
bij het uitblijven van deze injecties niet xterflauwen?
Wie zal onze geest uitdragen aan ons Volk? Wie
zal zijn stem laten horen wanneer, zoals in het verleden, de nagedachtenis onzer gevallen vrienden wordt
beklad? Wie zal het voor ons opnemen, wanneer de
oud-illegaliteit wordt aangevallen? Wie zal dit zo
goed kunnen doen als „De Zwerver"? Wie zal ons
weer moed inspreken wanneer wij strijdensmoe het
bijltje erbij neer dreigen te leggen?
Vrienden, allemaal vragen die op een oplossing wachten. Gij allen, oud-illegale-werkers in Nederland,
zult hierop het antwoord moeten geven. In Uw levenshouding zult gij datgene moeten leggen wat
respect afdwingt. De gevallen kameraden zult gij
steeds levend moeten houden. Houdt het cofrfart
met de verzetsyrienden uit Uw omgeving in stand.
Steunt elkander waar en hoe dit mogelijk is! Meent
niet, vrienden, dat onze strijd reeds gewonnen is.
Wij zullen elkaar terugvinden, misschieen nog eerder dan we zelf denken. Vele van onze idealen
wachten nog op verwezenlijking en vele problemen
nog op een oplossing.
Tenslotte nog een suggestie:
Waarom zouden vele lezers van „De Zwerver",
nu zij hun blad moeten missen, niet met elkaar kunnen corresponderen? 'n Uuurtje per week of per
maand kan er toch wel af voor het schrijven of
beantwoorden van een brief. Zo zouden wij elkaar
kunnen steunen, elkanders inzichten leren kennen
en het contact ook buiten onze omgeving gaande
kunnen houden. Gaarne ontvangen wij enkele correspondentie-adressen. Komen er teveel, dan geven
wij ze wel door aan anderen die ons ook schreven.
Redactie en medewerkers van „De Zwerver", de
leden der GOIWN-district Venray zeggen U oprechte dank voor alles wat gij ons in Uw blad
geboden hebt. Wij wensen U GocTs Zeg^n op Uw
verdere levensweg en mocht het nodig zijn. dan zult
gij ons aan Uw zijde vinden.
Namens het Bestuur en leden der
GOlWN-district Venray,
De Voorzitter, P. SCHOESTER
DeSecrefaris,M.A.VERBLAKT
Correspondentieadres: Oostsingel 8, Venray.

Ingezonden mededeling)

Natuurlijk wilt U straks
Dit is een pessimistisch geluid! Het kon
naar mijn overtuiging niet anders klinken. Toch is er geen reden om te wanhopen.
Nog is er hoop, dat er een keer ten goede
komt. ,Maar er is meer: ons blijft de blik
naar Boven! Dan jubelt ons hart want dan
zien wij in het geloof de Christus Triumfator,
de grote overwinnaar over dood en graf,
zonde en duivel. Dan zien wij, dat er nog
een schone taak voor ons is weggelegd,
dezelfde taak die wij in zwakheid tijdens
de bezetting verrichtten, de taak om in het
geloof te strijden voor Hem, voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk, voor de handhaving van Zijn wetten en Zijn rechten.
Daartoe sterke ons God!

„Het grote gebod"
bezitten!
Schrijf hieronder Uw adres, knip uit en verzend aan

Boekhandel W» Karssen & Zoon
te Bodegraven*
en op de dag van verschijnen kunt U het tegemoet
zien, Naam
Adres
Woonplaats

Mijnhardtjes: de cachet,
die pijn verdrijft en kou afzet. Doos 40 en 75 et.

vt

oor al Uw MOTOREN
REVISIE en DRAAIWERK. hetzij groot of klein,
moet ge bij de oud-LO-er Den Drijver zijn.
Totale revisie van benzine- en dieselmotoren,
schokbrekers, tuimelassen, -waterpompen,
voorassen, verbussen, oplossen,
afdraaien van kleppen
enz.
UZERSVAHOEZWERVE^^

Ons blad moge gaan,
IZe band bUj/rbestaan.
Want voor „zovers
.:.., .A
is niets
zo verfrissend
als Faam

Motoren-revisiebedrijf en Me taal draaierij

C. DEN DRIJVER
FAAM

PEPERMUNT

KORTE LEIDSCHEDWARSSTRAAT 147-149
TEL. 34147 (K 2900)
Alle motoren (benzine-diesel) worden afgehaald en terugbezorgde

,9De commiiSisariis vertelt^S
Veertig jaren bij de Amsterdamie Politie
Omvang 250 bladz. geïllustr. prijs geb. t 6.90
Betaalbaar in twee maandtermiinen a f 3.45
*• Zie de boekbespreking elders in dit nnmmer *

BESTELB1LJET
Zw. 3S
Ondergetekende verzoekt BLANKEVOORT's BOEKHANDEL
EOOSfVELTLAAN 62. AMSTERDAM. Tel; 91244, Portglro 14199S
hem/haar bl) verschijning te willen zenden 1 exempi. ..Commissarli
vertelt geb. J 6.90 met betaling van I 3-45 per maand. Eerste betaling bij zending onder rembours.

Naam i
Adres:

___

H. VOORDEWIND

^ycLccöa

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

STICHTING 1-45
n.v.Paul C.Kaiser
v^.

Giro 194045
Bankt HOPE & Co., Adam

N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND • EINDHOVEN

» HAAR TAAK *
Zonder dat ze het merkte, balde ze haar
ene hand tot een vuist, zodat de huid
wit om de knokkels spande. Haar andere
hand steunde op het marmerblad van de
schoorsteenmantel.
Ze staarde door de grote spiegelruit naar
buiten, waar de voorzomer een schilderij
van overdadige schoonheid vertoonde.
Ze zag niets van al dat mooie. Haar ogen
stonden open en wijd te staren in de verte
en zagen smartelijk in het tijdloze van het
verleden.
Ze zag alles weer tergend als tegenwoordig, alsof de tijd had stilgestaan.
Die ene Duitser, had kinderlijke blauwe
ogen, waarin toch alle kinderlijkheid gestorven was. Zijn muts stond correct op zijn
bruine haren, die jongensachtig weerbarstig
waren. Heus hij had een vriendelijk gezicht.
In zijn heimat was hij misschien een aardige
gulle boerenjongen geweest. Nu was dat
vriendelijke weerzinwekkend geworden.
Hij had vlak naast Henk gelopen. Twee
liepen er voor en twee er achter. Die beide
voorste hadden gezichten als maskers. Die
kleinste, er achter had een vaal rattengezicht met stekende, hatende ogen.
Ze voelde een huivering als die haar aankeek, als werd ze geconfronteerd met de
duivel zelf.
De kamer lag wanordelijk overhoopgehaald.
Verbeten hadden ze overal gezocht. Ze wist
zelf niet waarnaar. En Henk had met een
wit gezicht roerloos tegen de muur moeten
staan, tot ze hem meenamen. Hij had haar
aangekeken met zijn lieve ogen, waarin geen spoor van vrees meer was, maar
een glans van een groot vertrouwen.
Ze had naar hem toe willen vliegen, hem
om de hals willen vallen, nog van alles willen zeggen. Maar het grimmige rattengezicht had haar afgesnauwd en met z'n
zware dienstrevolver gedreigd.
Toen waren ze gegaan.
't Was heel koud om haar hart geworden.
Door dé grote spiegelruit had ze hem nagekeken.
Henks ene mouw was wit geweest van het
behang, dat altijd een beetje afliet. Gek,
dat ze in dat vreselijk ogenblik zoiets bijkomstigs nog gezien had. Hij leek smal en
nietig tussen de breed geüniformeerde en
zwaargewapende soldaten, een weerloos
mens tussen roofdieren. Bij 't tuinhekje,
had hij zich omgekeerd en vrijuit daggewuifd.
't Had hem een stomp van één der soldaten
gekost, maar 't had haar kracht gegeven
om een opgewekt gezicht te zetten en haar
wuiven tot een bemoediging te maken.
Toen hadden ze hem in de overvalwagen
geduwd en was ze dodelijk vermoeid op
de divan neergevallen.
Veel later, toen ze weer tot zich zelf was
gekomen, was in haar een plotselinge energie wakker geworden. Ze had de kamer
zorgvuldig opgerédderd, ze had vrienden
gewaarschuwd, ze had alles geprobeerd om
verboden contact met Henk te krijgen. En
aldoor had ze zich vast voorgehouden: Henk
komt terug! De moffen hadden immers geen
enkel bewijs gevonden. Er waren wel meer
mensen gearresteerd geweest, die toch weer
waren vrijgelaten.
't Had niet eens lang geduurd. Toen was
al haar hoop onherroepelijk vernield. Een
kort bericht. Hard en zakelijk.
Henk was dood. Dood! Dood!! Ze dacht
dat ze gek zou worden. Haar bidden was
een wanhopig verwijten geworden: God,
waarom!
Ze had later niet kunnen begrijpen hoe ze

die vreselijke tijd was doorgekomen. Ja
zeker. God, Die genadig was, had haar
staande gehouden. Het felle verdriet was
verstild, Gods mildheid was over haar diepe
pijn gekomen. Na de bevrijding was Henk
herbegraven hier in 't dorp. Een marmeren
oorlogskruis dekte zijn graf.
Het leven had nu zijn rechten weer hernomen. Zij had haar dagelijkse drukke bezigheden en geen financiële zorgen. Ze
woonde hier mooi in deze schilderachtige
omgeving.
Er was weinig dat de regelmaat van haar
eenzaam leven verstoorde.
Tot vanmiddag! Ja vanmiddag!
Harmsen was geweest. Harmsen de diaken.
Ze had hem zo argeloos binnengelaten. Hij
kwam immers wel eens vaker. Ze hielp zo
af en toe wel eens mee met de diaconie,
waar hulp nodig waS voor een zieke of
een oude weduwe. Zo iets zou natuurlijk
deze middag weer de vraag wezen. Ze had
eigenlijk pas later gemerkt, dat hij wat verlegen gedaan had. 't Was eerst niet eens

Door de grote spiegelruit had ze hem nagekeken.

tot haar doorgedrongen. Ze had vragend
gewacht, wat hij zeggen zou. En toen hij
uitgepraat was, waren haar wenkbrauwen
in dezelfde vraagstand gebleven. Ze had
even niet geweten of ze dit droomde of dat
't werkelijkheid was. Ze voelde als een
lichamelijke pijn, de oude wond opengaan.
"Wat vroeg die donkere man daar voor haar?
Wat durfde die man daar zeggen? Haar
hand had de tafelrand geknepen. Ze had
heftig neen geschud. Haar keel was te
droog geweest om te spreken.
„Of ze niet een Duits kindje een poosje
wilde opnemen!"
De diaconie had nog één adres te kort. Ze
hadden aan haar gedacht. Aan haar notabene!
Harmsen was na haar uitdrukkelijk neen
schudden wat haastig opgestaan. Hij had
nog wat gezegd, maar ze had niet eens
gehoord wat.
Nu stond ze voor de grote spiegelruit. Zonder dat ze 't merkte kneep ze haar hand tot
een krampachtige vuist. Ze zag als in trance
de héle geschiedenis weer voor zich. Die
moffen
Zij zou een moffenkind in huis
nemen! Zij zou duits moeten aanhoren!
't Hart kwam haar voor de keel.
Nooit! Nee nóóit!!
't Was al erg genoeg dat anderen het deden. Een volk instand houden, dat niets

anders gekund had, dan oorlog en ellende
brengen. Een volk, dat haar Henk ontnomen
had. Dat hun prille geluk meedogenlooe vernietigd had.
Buiten viert de voorzomer zijn uitbundige
triumphen. Een roodborstje parelt zijn klokjesklanken vanuit een bloeiende heester. Ze
ziet en hoort niets van dat alles. Ze ziet
slechts het vreselijk verleden als een rauwe
werkelijkheid.
Tot ze vermoeid haar hand over haar voorhoofd strijkt. Ze mag zo niet blijven staan.
Ze moet alleen 't leven weer verder door.
De zon is ondergegaan.
In de hoeken van de kamer nestelt reeds
het donker. Ze heeft een schemerlampje aangestoken en een fluwelig rood licht strijkt
zacht over de schoorsteenmantel en over 't
staande portret van Henk. Ze heeft er net
het gezicht op als ze in haar lage stoeltje
zit. Haar vingers peuteren traag aan een
gemakkelijk breiwerkje, 't Wil niet vlotten
en ze blijft verloren zitten staren naar Henk's
portret. En dan herinnert ze zich een gesprek, 't Was hier in deze kamer. Een paar
„ondergrondse" vrienden hadden na hun
plannen maken druk zitten debatteren. Over
't verzet en een «indelijke bevrijding. Henk
had ze zo rustig zitten aanhoren. En toen
was hij begonnen te praten, 't Was als of
ze zijn stem nog hoorde. Hij verzette niet
om „dit of dat", 't Was voor hem een gewetenszaak. Een regime, dat kennelijk geen
rekening hield met God en zich openlijk
verzette tegen de vrijheid van geweten, kón
hij niet gehoorzaam zijn. 't Was een zaak
van gebed, ook zijn verzetsdaad. „En reken
maar, als je ér niet voor bidden kunt, is 't
mis."
't Is alsof ze dat laatste nóg hoort.
Henk, die zo dicht bij God leefde en 20
méénde wat hij zei.
En langzaam maakt zich een stille angst
van haar meester. „Als je er niet voor bidden kunt, is 't mis". En zij dan? Haar néén
van vanmiddag?
Voor Henk was het altijd zo kinderlijk eenvoudig geweest: „wat vraagt Gód van me".
Zou God nu van haar vragen, dat ze haar
vijanden zou moeten vergeven? Ze kón niet,
nee dat kón ze niet. En kon de Here zoiets
eigenlijk wel van haar vragen? Zo iets onmogelijks? Henk zou zeker zeggen: „durf
je bidden om bij je besluit te blijven?" Durfde ze dat. Neen, dat dufde ze zeker niet.
De weg naar de hemel leek versperd. Wat
had Christus zelf gedaan? Die had zich vrijwillig gegeven voor zondaren die Hem geschonden hadden zoveel ze konden. Zou Hij
iets voelen van haar angst voor deze onmogelijke opdracht? Henk, die is er niet
meer. Maar ze weet wat hij zeggen zou. En
Christus? Die is er nog. Nu. Op dit ogenblik.
Maar Hij lijkt zo hopeloos ver en ze voelt
zich zo geïsoleerd eenzaam.
Buiten is het donker dichter geworden. Een
verdwaalde nachtvlinder fladdert grillig
rond de schemerlamp en ritselt af en toe
met z'n vleugels tegen 't behangsel — een
irriterend geluid in de mystieke stilte.
Ze zucht. Henk had zijn hele verzet geweten als eên opdracht, 't Had hem zijn
leven gekost. Zou dit nu haar opdracht zijn?
Zich zelf te verloochenen, haar nog nooit
gestorven haat laten afsterven en een duits
kind wél te doen? Christus had bloed gezweet, maar Hij was ook waarlijk geïsoleerd
geweest. Nu zou Hij haar gruwen voor deze
opdracht kunnen begrijpen. — Als ze dat
weet slaat door de stilte haar gebed als een
zilveren bliksem naar boven.
Ze gaat staan, 't Is net of de ogen van
Henk's portret haar begrijpend aanzien.
Ze doet haar mantel aan. En door de zwijgende donkerte van de late avond gaat ze
naar Harmsen om haar taak te aanvaarden.
J. W. DE VRIES.

N.V. Nederlandse Houtimport
Maatschappij

E H I

19

99

Hoofdkantoor : Leidsekade 76
Opslagplaatsen: Rigakade 18 - 20
AMSTERDAM
Telefoon

Wij importeren:

4 1157 - 403 37

NaaldllOUt uit Scandinavië en Centraal Europa
Iia.rd.hOUt uit Centraal Europa en Frankrijk

Finse houten scholen e. a. houten
gebOUWen uit Zweden en Finland

Onze specialiteit is:

Emballagehout
De terugkeer naar vrijere economie geeft ons in toenemende mate de
gelegenheid onze concurrentiekracht te bewijzen.

EEN ERNSTIGE WAARSCHUWING!
Nu het verschijnen van ons blad tot ieders
Keedwezen ten einde is, is het goed nog
eens met elkaar te praten.
Wat nu? De band, door middel van „De
Zwerver" is verbroken.
Geen Zwerver-reda€tiehd kan h«t
woord meer tot ons richten.
Wij staan op eigen benen!
Het hoofdbestuur acht zich van
haar plicht ontheven, ons verder
voor te lichten, no aHe taken die
rij zich stelde vervuld zijn»
Jammer, doodjammer t» dat,
maar de beslissing is gevallen ea
er is niets meer aan te doen.
AHe gestelde taken, zo zegt het
bestuur, zijn vervuld!
Wij kunnen dit van harte beamen. Het dagelijks bestuur heeft inderdaad deze taken met
ernst en ijver, trots teleurstellingen (veelal
door ons berokkend) en desillusies volbracht.
Wil dit zeggen, dat óók wij, voormalige verzetters, LO-ers, KP-ers, GOIWN-ers, etc.
klaar zijn en dat wij de ons gestelde en opgelegde taken volbracht hebben?
We dienen ons dan eerst af te vragen: welke
zijn deze taken dan?
Welnu, naar mijn oordeel zijn de belangrijkste de volgende:
1. Zorg voor de nabestaanden van onze
gevallen makkers, en
2. Blijvend het wettig Gezag onder het Huis
vaa Oranje steuaien.

r

Met punt 1 zijn we vlug klaar.
De Stichting 1940^1945 doet dat en er is
geen enkele verzetter die geen medewerker
is. Daarvoor behoeft „De Zwerver" dus nkt
meer te blijven voortbestaan.
Maar punt 2. Daar zit ik mee.
Blijvend en daadwerkelijk het wettig Gezag
steunen.
Geschaard rond de troon van Oranje, met
de tanden op elkaar, een gebed in ons hart,
met een wapen in onze hand gereed staan
om de tyrannie te verdrijven, die bezig is —
ook in ons land — ons te overrompelen. Doen
we dat?
Zijn we bereid om, wat God moge verhoeden, opnieuw al onze krachten te geven om
ons geloof, onze kinderen» in één woord onze
heilige beginselen, onze vrijheden te verdedigen?
Laten we maar eerlijk zijn. Er zijn er tallozen
die zeggen:
„Ik vertik het om ooit nog iets te doen!"
Maar daarmede zijn we niet klaar! Onze
plicht tegenover onze gevallen makkers is,
dat wij, blijven vechten yoor de vrede waarvoor zij hun leven gaven.
„Ik breng graag mijn offer voor de vrede",
stond er op een „In Memoriam"-pagina van
„De Zwerver",
Ambrosius bad om éénheid na de vrede.
Wat is het goed, steeds opnieuw deze bladzijden te lezen en te herlezen. („Den vijand
wederstaan" en straks „Het Grote Gebod")
Wat vergeten we toch spoedig.
Op grond van onze gegeven beloften aan
onze vrienden torsen wij de plicht op onze
schouders, het werk foor de vrede over te
nemen en verder te vechten totdat eenmaal
de echte vrede er zal zijn.
„Ons staat een sterke Held terzij!"
Dat weten we: waarom dan gewacht?
Steun aan het wettig Gezag is ieder Christen verplicht!
Dan is onze plaats ook bij het Nationaal Instittmt Steun Wettig Gezag. In dit instituut
vinden de voormalige verzetters de band
weer terug, die door de opheffing van „De
Zwerver" verloren dreigde te gaan.

zojuist heb omschreven, verklaar ik, dat
ik een vijand van het Commanisme betu"
Dit is duidelijke taal!
„Ah een christensoldaat", zegt Montgommery. Zo heeft hij ons hart gewonnen. Dan
^ zetten we alle bezwaren aan de
\ kant Tot dat leger wilka we
ook behoren.
HOUDT UW TROTS EM HOUDT IK ERE
„Ons rest niets anders". al~
HOUDT UW VRIJHEID - HOUDT UW MOED
dus Prinses
Wilhelmina,
NEERLAND FIER, HET HOOFD OMHOGE
„dan afstand te doen van
onze
zelfgenoegzaamheid,
EN VOORUIT MET CHRlSTENGLOEDf
want
dit
blijkt steeds weer
(Vmriatie op het Brabantse volkslied)
een staketsel te zijn tussen
de mensen onderling en
tussen God en de mensP
graniet frommelde, bestemd voor alle vrije
Vieze pijl is recht op ons hart gericht Daararbeiders in Nederland?
aan lijden we! Aan zelfgenoegzaamheid.
Wij zijn verdeeld onder elkaar en vechten
„Lieve vtienden, waardeert jullie demoveten uit, zijn zogenaamd gcdesillusionneerd,
cratie. Wy hebben geen vrijkeid meer.
en onderwijl gaat de communist met zijn 5e
Bij ons worden voor de „democratie"
colonne zijn gang.
moorden gepleegd. Mén stuurt mensen,
die hun vaderland liefhebben, naar conWij moeten weer in de aanvat.
centratiekampen, en zij die htm leven
De geest van Admiraal Doorntan,
wensen te behouden, vluchten over de
moet
weer in ons varen.
grens. Probeert het communisme in de
„Ik val aan — volg mij"; terwijl hij wist
kiem te smoren; het is dictatuur, het is
dat dit zijn laatste uren waren.
terreur en geweld!"
De geest van de ter dood veroordeelde in
de cel, die bad: „Heere, help de ander, want
Zo gaat hij verder. Ik kan de gehele brief
ik kom wel terecht!"
hier niet neerschrijven.
Wilt ge de hel van een nieuwe oorlog voorMaar hij eindigt met de woorden;
komen?
„Met onze verraders maken we het zelf
Treedt dan toe tot het Nationaal instituut
wel in orde. Maar jutlie moeten ons helSteun Wettig Gezag en zoekt daarin Uw
pen; ons hulp brengen; wij wachten?"
taak.
Velen zijn li reeds voorgegaan. Waarom
Bij deze laatste woorden herinneren we ons
volgt gif niet?
de verdrukking weer door de Nazi's. Onze
Nimmermeer zult ge met een oprecht hart
kreten om hulp, om een invasie.
herdenken op 4 Mei van ieder jaar, als ge
Ik vraag alleen:; Zijn wij bereid mee te helUw taak niet weet — als ge Uw plicht niet
pen om «Mas eigen vaderland te helpen ververstaat.
dedigen tegen het communisme, voor het te
Herdenken wordt dan: met een leger der
laat is?
Nationale Reserve, met de reserve grensZijn wij bereid om het drievoudig snoer:
bewaking en de reserve politie, langs de
„God-Nederland-Oranje!" samen te klemmonumenten trekken, zonder zwarte jassen,
men, opdat het niet te eniger tijd verbroken
zonder hoge hoeden, zonder inhoudsloze
zal worden door een Godlozen-beweging,
speeches,
maar met slaande trom en vliehet communisme.
gende vaandel.
Daarop moeten we een antwoord vinden,
voor wc uit elkaar gaan!
„Ja, dan zullen zich vervullen.
Het gaat om „te zijn of niet te zijn!"
Deze tijden van geluk,
Nu hebben we nog een kans om te leven, om
Deez' ellenden, gaan volenden
voort te bestaan in de rij der christenvolken.
En verpletterd wordt het juk."
Dan vervult ge Uw taak als oud-verzetter,
Draalt dan niet langer l
als christen, als vaderlander.
Ons vaderland is gelukkig geen eiland
Het kan!
meer. De neutraliteit is prijsgegeven. We
Omdat ons geloof ons hoogste goed fs.
hebben getekend om samen met alle andere
Omdat onze gevallen vrienden ons vooedemocratische landen onze vrijheden, indien
gingen, volgen wij!
we worden aangevallen, te verdedigen.
De band blijft dan bestaan, al gaat „De
Veldmaarschalk Montgommery sprak hierZwerver" verdwijnen!
over in de Ridderzaal op 15 Juli 1949, als
Omdat God dit van ons vraagt.
voorzitter van het comité van opperbevelCOR VAN DER HOOFT.
hebbers van de strijdkrachten der WestEuropese-Unie.
Hij bracht hulde aan het verzet.
rxacxaexaoioioioioioioK:
„Ik beschouw het als een eer, zei hij,
„DE ZWERVER ■
„dat mijn huidige taak de verantwoordelijkheid voor de verdediging van Nederu
weekblad der
land tegen agressie met zich meebrengt.
Q
GOIWN.
en
L O. - L K P. - Stichting
Er zijn echter grote moeilijkheden.
Ik stel het Christendom voorop als de
H AFSCHEIDSNUMMER
meest hechte grondslag van de Westerse levensstijl.
Wie is de vijand die de Westerse beQ
Adres Redactie en Administratie:
schaving uitdaagt en onze levensstijl
Q
Prins Hendrikkade 152 — A'dam-G.
Q
bedreigt?
Telrfoon
Reaaclie....:
44566
Q
Die vijand is het Communisme, want
Administratie: 44102
Q
het communisme is een. religie en — een
anti-Christelijke religie. Als een chrisGirorekening No. 109Ü88
Q
tensoldaat, die trouw heeft gezworen
aan jde christelijke idealen, welke ik U
Bezwaren? O, die zijn er vele.
Maar weet ge wat er in de landen in OostEuropa gebeurt?
Hebt ge de brief geleren van de TsjechoSlowaakse arbeider, die hij in een wagen
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Een telegram, meldende: Schrijf een artikel
voor de laatste „Zwerver", bereikte me.
Dat binnenkort de laatste „Zwerver"
verschijnt, heeft me even diep ontroerd.
Ik weet wel: „De Zwerver" moet verdwijnen, maar
ik weet zeker: „De Zwerver"
komt terug!
De naam zal anders zijn, maar hij zal ten
dele dezelfde taak hebben te vervullen.
Laat dan deze „Zwerver" maar een poosje
verdwijnen
hoewel het me spijt, dat het
moet
Als ik voor jullie stond: oud-illegale vrienden, weduwen, kinderen van onze kameraden, dan had ik jullie allemaal zoveel te
zeggen.
Ik zou de verzetsgeest, de echte, zuivere
verzetsgeest, bij U willen wekken en versterken. Dat is vandaag meer dan nodig.
Toen ik in 1942 het land doortrok, was mijn
taak: de mensen de grote gevaren te laten zien
en ze op te wekken om dé strijd op leven en
dood tegen de nazigeest te beginnen.
Duizenden hebben aan de roep gehoor gegeven en het werd onder Gods zegen een
groot verzetsblok, door geen vijand te breken.
In liefde voor onze Koning, voor Jezws
Christus, waren Rooms-Katholieken en
Protestanten één.
Men wilde ons de .kinderen ontroven en
men zei openlijk— of in zijn hart — een verbeten: neen, dat nooit. Liever sterven, dan
onze jeugd prijsgeven aan dit satanisch gedoe.
En deze strijd werd met de grootste zegeningen bekroond.
Zware offers vielen er. Bressen werden er
geschoten in de gelederen, 'maar dadelijk
waren de gelederen weer aangevuld.
Ik heb het al zo vaak gezegd, in Holland,
hier op de posten, hier in de ziekenzalen,
dat déze strijd, de meest gezegende strijd is
geweest,
Ïa, zegt ge, maar de uitkomst?
Blijkt het niet, dat alles tevergeefs is geweest?
Nee, de grote zegen zal men zien, in de
volgende verzetsactie.
Dan zal men zien, dat Nederland nóg een
jeugd heeft, met niet te breken geestelijke
kracht

VAN EEN PRINS
EN EEN MINISTER
Dat in Londen een uitstekende
samenwerking bestond tussen ons
Koninklijk Huis en onze Regering,
bleek wel, toen Minister-President
Gerbrandy, te gast bij de Koninklijke
Familie, gedurende een boottochtje
zijn zwemkunst in de Theems wilde
demonstreren. Het viel hem niet mee
en hij geraakte door de stroom onder
water.
Het Vaderland was zogezegd in
watersnood.
Hoewel Z.K.H. Prins Bernhard van
dit spel met 's lands belang ongetwijfeld het Zijne gedacht heeft, aarzelde
hij niet Minister Gerbrandy uit zijn
benarde situatie te redden, daarmee
de dank van het Vaderland en zijn
Minister-President oogstend.

t

Ik tref ze aan, de jongens en meisjes, die
willen offeren, als het moet tot in de dood.
Ik mag altijd zo graag nog vertellen en
de jongens mogen altijd nog zo graag horen
van onze helden bij de gratie Gods.

Een brief van Ma/. Ds F. Slomp
(„Frits de Zwerver")
^^•M ■S^^^»"^'*

Ik weet wel, dat het getal abonné's van
„De Zwerver" daalde; ik weet wel, dat dit
te begrijpen is. Toch is het erg jammer, dat
„De Zwerver" verdwijnt.
Ja, we hebben vandaag nog een blad als „De
Zwerver" nodig.
Niet om alleen stil te staan bij 't verleden,
dat heeft „De Zwerver" ook niet gedaan,
maar wél om ons met elkaar te bezinnen,
wat we doen moeten.
Dit is zeker, dat die mensen, die elkaar in
't verzetswerk in 't verleden gevonden hebben, elkaar in de toekomst nodig hebben.
Dit is zeker, dat vooral de oud-illegalen een
grote taak in de toekomst hebben.
Zeg nu niet, ze krijgen me niet weer voor
dit werk, want de teleurstellingen na 1945
waren groot.
De meesten van ons hebben het werk gedaan, niet om het succes, maar om dat ze
wisten, dat God hen opriep.
Denk nu niet, dat wij met onze beperkte
blik, de zegen volkomen kunnen bepalen.
Die is veel groter, dan velen denken.
Pas nu op, dat ge niet inslaapt; pas er voor
op, dat anderen niet inslapen. Laten we
elkaar wakker houden.
Laat geen vrees, of defaitisme uw kracht
verzwakken. Zie de werkelijkheid.
En de werkelijkheid is deze: dat de gevaren groot zijn, maar ook, dat onze gezamenlijke kracht, door geen vijand van
onze geestelijke vrijheid is te breken.
O, papieren Zwerver, je hebt veel gezworven. Je kwam op de soldatenkamers in Indië,
je' werd gelezen in de rimboe en je hebt de
jongens geopend: de wereld in het offer.
Verdwijn dan Zwerver, maar
we roepen je weer tot het leven.
Je wordt misschien wel weer een illegale
Zwerver. Maar je komt terug, al is het in
illegaal tenue.
Beste vrienden en vooral, gij nabestaanden
van onze gevallen kameraden, ons contactblad verdwijnt.
Ik kan jullie geen briefje meer schrijven.
Ik leef hier onder de jeugd, alle dagen zit
ik hier bij de jongens op de bedden, en
dan kan ik niet laten om te vertellen van
uw man, uw zoon, uw dochter.
Laat u nu a.u.b. door pessimisten niets wijs
maken; door mensen, die jullie zeggen, dat
het allemaal voor niets is geweest.
God riep en
God roept nooit tevergeefs.
We geven elkaar uit de verte de hand en
zeggen: volhouden, vasthouden.
Onze kinderen inspireren tot de machtig
mooie geloofstaak die hun wacht.
De grootste vreugde wordt altijd nog genoten onder de hardste strijd.
Maak van uw kinderen geen materialisten.
Geef ze het verzetsboek: „Het grote gebod".

KOMEN
en laten ze daarin lezen, dat er geen sterkere
mensen zijn, dan geloofshelden en dat er
geen groter vreugde is, dan die vreugde,
die God geeft, als de mens zich zelf wijdt
tot het hoogste offer.
Vanuit Soerabaja roep ik u toe: Tot ziens!
In gedachten geef ik jullie allemaal een
stevige poot en kijk jullie in de ogen en zeg:
Volhouden!
Rooms-Katholieken en Protestanten, laten
we voor de toekomst één zijn in onze actie
voor de vrijheid.
We hadden elkaar nodig en we hebben
elkaar nodig. Veel hebben we samen kunnen
doen. Veel is er zelfs samen gebeden, denk
b.v. aan Vugt.
Wij moeten samen doorvechten, de wapens
overgeven aan onze kinderen, als God ons
aflost van onze post.
Strijdt dan de strijd des geloofs!
Allen de hartelijke groeten, van
„FRITS DE ZWERVER".

Aan de abonné's
In het komende jaar zult U, zoals U reeds
bekend is, de wekelijkse lectuur van „De
Zwerver" moeten missen. Het enige dat dan
overblijft is Uw naam en adres in ons kaartsysteem.
Wij hebben ons vanzelfsprekend afgevraagd,
of het juist zou zijn „De Zwerver" zonder
meer te laten verdwijnen, of dat een of meer
uitgevers van weekbladen er belangstelling
voor zouden hebben voor hun bladen. In dit
laatste geval zou het misschien mogelijk zijn,
een gedeelte van de gelden, uitgegeven voor
de opbouw van „De Zwerver", terug te krij'
gen. Zulks zou des te aangenamer zijn daar
de LO'LKP-Stichting evenals in het verleden zich ook in de toekomst voorneemt de
Stichting 1940-^1945 geldelijk te steunen.
Het ïs ons gebleken dat men in het algemeen
toch niet zodanige belangstelling had als wij
aanvankelijk meenden. Het liefst zouden wij
te doen hebben gehad met een combinatie van
weekbladen overeenkomstig de stromingen
in de LO en de LKP. Dit is echter niet mogelijk gebleken. Alleen bij „Vrijheid" (Weekblad Trouw) bleek deze belangstelling wel
aanwezig te zijn, zodat daarmee een overeenkomst is gesloten.
Het spreekt vanzelf dat onze abonné's door
deze procedure niet zodanig gebonden zijn, dat
zij zonder meer naar „Vrijheid"' (Weekblad Trouw) moeten overgaan, maar dat zij
het volste recht hebben, er wel of niet gebruik
van te maken.
Evenzeer spreekt het vanzelf dat „Vrijheid" (Weekblad Trouw) tot deze koop
is overgegaan in de verwachting, dat velen
Uwer zullen instemmen met deze gang van
zaken. Uit de aard der zaak onthoudt de LOLKP-Stichting zich van het geven van advies.
Onze lezers kunnen dus spoedig toezending
van „Vrijheid" (Weekblad Trouw) verwachten.
Door het bovenstaande meenden wij onze
lezers op de hoogte te moeten stellen van onze
maatregelen in dit verband genomen en van
de argumenten die ons er toe hebben geleid.
,JDE ZWERVER".

J
Grote verzetsfeiten door schrijvers van naam te boek gesteld.

RoqieR van aepöe *. antoon coolen
aö qoeöe ^ k. noRel ^ anne öe VRies e.a.
In opdracht van de LO-LKP-Stlchtlng.
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HET GROTE GEBOD

Nu ons gedenkboek zijn voltooiing nadert
en men reeds in de gelegenheid is een
exemplaar te bestellen, voordat het boek
in de etalage ligt, zal men er prijs op stellen
te vernemen, hoe het boek zal -worden.
Steeds hebben wij als de bijzondere aantrekkelijkheid van het gedenkboek naar voren gebracht, dat het fundament van het
boek een uitvoerige documentatie van het
LO- en LKP-verzet overal in den lande is
geweest. ledere medewerker en iedere plaats
is in de gelegenheid gesteld de verzetsbevindingen op schrift te stellen. De meesten
hebben daaraan ook voldaan.
Maar de volgende vraag was, op welke
wijze men dat moest verwerken. Wij hebben daarvoor deze oplossing gevonden:
Het boek bestaat uit twee delen; in het eerste
deel is de geschiedenis van de LO en LKP
beschreven en wel de geschiedenis van de
Landelijke leiding en de geschiedenis van
de provinciën. Wat de LKP betreft, kon op
deze wijze in grote lijnen de geschiedenis van
ieder der ploegen verhaald worden.
Tal van interessante gegevens moesten zodoende in dit deel achterwege blijven. Daartoe is het tweede deel systematisch
van opzet gemaakt. D.w.z. in dit deel
is de beschrijving gegroepeerd naar de
aard van het werk en de wijze van
werken. Dit deel biedt zodoende
gelegenheid om deze onderwerpen
rijkelijk te illustreren met allerlei
interessante voorvallen, die we uit de
documentatie konden putten.
In het historische deel is dus
achtereenvolgens behandeld: De
geschiedenis van de leiding der LO,
van de verschillende provinciale afdelingen der LO, van de leiding der
LKP en van de verschillende provinciale ploegverbanden der LKP. Vervolgens is daarin behandeld de geschiedenis van de drie specialistenafdelingen der LO en LKP: de Falsificatie-Centrale (FC), de Persoonsbewijzen Sectie (PBS) en het
illegale CDK, dat het vervoer van
de gekraakte bonkaarten verzorgde.
Bovendien is de geschiedenis van de
zelfstandige Centrale Inlichtingen
Dienst (ClD) beschreven. Tenslotte is in dit deel een hoofstuk opgenomen, waarin de beschrijving is
gegeven van de contacten met andere
organisaties, met officiële instanties
en met de Regering in Londen.
Voor de indeling van het tweede
deel hebben wij ons op het standpunt gesteld, dat LO en LKP hun
ontstaan te danken hebben aan het
onderduikersprobleem. Dit bracht
ons allereerst tot een indeling in drie
hoofdstukken: De Onderduiker, De
Illegale Werker en De Verzorging.
Een vierde hoofdstuk behandelt het
werk van de LKP in BS-verband:
Semi Militair Verzet. Een vijfde

hoofdstuk is getiteld: De illegaliteit en de naoorlogse problemen. Daarin zijn behandeld
de onderwerpen; politiek en verzet, de sociale organisaties en de stoottroepen. Dit
deel wordt dan afgesloten met een paragraaf
over documentatiemateriaal, een historische
z'

qeóenkBoek
van het veczet in lo. en Ikp.
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kalender en een alphabetische lijst van de
gevallenen, voorzien van enkele persoonlijke
gegevens en van een verwijzing naar de
bladzijde, waar de betrokkene ter sprake
komt en waar zijn foto geplaatst is.
Over deze hoofdstukken nog een enkele
opmerking. In het hoofdstuk „De Onderduiker" worden uitvoerig de verschillende typen onderduikers besproken (Joden,
piloten, Franse krijgsgevangenen, studen-
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ten, onderduikers voor de arbeidsdienst en
voor de arbeidsinzet, spoorwegstakers, Duïtse onderduikers, de mannen van Arnhem,
enz.).
In het hoofdstuk „De illegale werker" wordt
het type van de illegale werker besproken
en vervolgens: besprekingen en vergaderingen, financiële verzorging, verbindingen, beveiliging, leefwijze, de vrouw in de illegaliteit, karaktervorming, geestelijk leven, verraad, provocatie en liquidatie, arrestatie, gevangenschap, bevrijdingen en ontvluchtingen
uit gevangenissen, politie-bureaux e.d.
In het derde hoofdstuk „De verzorging" komt
achtereenvolgens aan de orde: bewerking,
vervoer en huisvesting van de onderduiker,
voedselvoorziening, werk, financiële verzorging, overvallen (Distributiekantoren, Bevolkingsregisters, Gewestelijke Arbeidsbureaux,
Politiebureaux etc), vervalsingen, beveiliging van de onderduiker, étappendienst en
crossings, en geestelijke voorlichting.
Het hoofdstuk „Semi Militair Verzet" is alsvolgt ingedeeld: droppings, wapentranspof ten
wapeninstructie, sabotage.
In het laatste hoofdstuk worden besproken : De Nationale Advies Commissie, bundeling, zuivering, berechting, Stichting 1940-1945, Landelijk Herstel, NVH en Stoottroepen.
De gedachtengang bij de beschrijving is vanzelfsprekend geweest,
dat het werk en niet de persoon in
het middelpunt moet staan.
Voor zover personen toch vermeld
moesten worden, heeft men een zo
groot mogelijke soberheid betracht
en zich voornamelijk beperkt tot de
ongeveer 1500 illegale werkers, die
in het LO-LKP-verzet gevallen
zijn.
Het verzet ten behoeve van onderduikers was meer dan enige andere
vorm van verzetswerk afhankelijk
van particulier initiatief overal in
den lande en op grond daarvan was
dit verzet typisch geschikt voor het
Nederlandse volk. Dat blijkt ook
wel uit het feit, dat nergens in de
bezette gebieden het onderduiken
zo'n geweldige omvang kreeg als in
Nederland, waardoor dit verzetswerk hier een dominerende positie
binnen het verzet innam.
Meer dan in enig ander type van
verzet gold in het onderduikerswerk,
dat het gedragen en genormeerd
werd door het grote gebod: „Gij
zult God liefhebben boven alles en
Uw naaste als uzelve." Het is om
die reden, dat wij als titel voor het
gedenkboek gekozen hebben: Het
Grote Gebod.
De Gedenkboekcommissie.

*

DE LIESE-ACTIE

*

Het onderstaande biljet, door de FC vervaardigd,
werd in de dagen van de Liese-actie, de laatste Duitse
aanval op onze arbeidskracht (Jan. 1945), op grote
schaal verspreid. De aanval mislukte geheel.
Men leze wat Antoon Coolen in het Gedenkboek schrijft
over de grote strijd om de Nederlandse arbeider.

Mist Uctctt ?
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Een koerierster met wapens in haar fietstas eens
door een Duits officier werd aangehouden;
de Duitser haar vroeg wat zij In haar fietstas
vervoerde;
de koerierster antwoordde: een V2, welk antwoord de Duitser zo geslaagd vond, dat hij van
verder onderzoek afzag.

De KP-ers in Amsterdam eens een pakje met een
tijdbom in een geparkeerde Duitse auto hadden
gelegd;
korte tijd daarna de eigenaar der auto arriveerde, die — begrijpend wat de bedoeling was —
het pakje onmiddellijk een eind de straat opslingerde;
er juist een bedelaar passeerde, die het pakje
opbeurde en in z'n zak stopte;
de betreffende bedelaar hierdoor het leven verloor.
Op een Beursvergadering van de LO het besluit was gevallen, een berucht handlanger van
de Duitsers te liquideren;
één der Beursbezoekers aan een andere een
pistool overhandigde met de opmerking: X moet
doodgeschoten worden; doe jij het even, je moet
er toch langs.
Bij verschillende overvallen van de KP op distributie kantoren e.d. de humor niet ontbroken
heeft;
een KP-er bij een overval b.v. de bewaker eens
bij wijze van prop een luier in de mond stopte;
op een distributie kantoor de werkster eens juist
' de knop van de begeerde kluis blinkend gepoetst
had, toen de KP voor een overval binnenstapte;
er eens eén distributie kantoor gekraakt is gedurende het kwartier, dat de dienstdoende wachtmeester naar Radio» Oranje was gaan luisteren.
Het Bevolkingsregister van Hengelo na de overval plechtig — met bloemen — op het kerkhof
is begraven.
Een dominee, die tot de KP behoorde, tijdens de
kerkdienst z'n pistool in z'n broekzak op de
preekstoel meenam, omdat hij na de kerkdienst
een wapendropping moest meemaken.
In de Haarlemmermeer op een boerderij gedurende de oorlog zeventig personen, waaronder
vele Joden ondergedoken zijn geweest, waarvan
er bij een Duitse overval 34 werden gearresteerd.
In Staphorst maar liefst zes keer door de KP
een gewapende overval is gepleegd.
Deze en honderden andere Interessante en historische gebeurtenissen in ons gedenkboek „Het
Grote Gebod" staan beschreven.

Sommige bewakers zich bij een gewapende overval van de LKP. op distributiekantoren e.d. opzettellijk bewusteloos lieten slaan, om zodoende
hun medewerking aan de overval te kunnen geven
en tegenover de SD. een goed alibi te hebben;
een politieagent in Doorn gedurende zo'n overval
nog niet goed bewusteloos was, omdat de klap
niet hard genoeg was aangekomen;
deze man toen om een tweede en hardere
klap vroeg om vooral goed buiten westen te zijn.
Het bij een transport van piloten dikwijls gebruikelijk was, de piloten „doofstom" te houden
en hen een witte wandelstok mee te geven;
zo'n „doofstomme" piloot eens bij het uitstappen uit de trein met zijn zwaar bespijkerde laarzen per ongeluk op een elegant damesschoentje
trapte;
hij toen, in tegenwoordigheid van enkele moffen,
verschrikt uitriep: I beg your pardon.
Pater Bleys, die door de Duitsers zwaar gezocht
werd, weigerde om onder te duiken, zelfs niet
nadat hij was gewaarschuwd voor een a.s. bezoek van de Duitsers aan het klooster, waarin
hij woonde;
een drietal Limburgse KP-ers, als Marechaussee
vermomd, hem toen in de nacht van z'n bed gelicht en „gearresteerd" hebben.
De Friese KP in Leeuwarden een luisterpost
had, die verbonden was met het hoofdkwartier
van de SD;
het zodoende mogelijk geweest is gedurende geruime tijd alle gesprekken en verhoren van de
Duitsers te volgen;
dit wel eens zeer veel van de zenuwen der luisteraars heeft gevergd, doch anderzijds een uitstekende gelegenheid bood om bij te blijven met
wat de Duitsers van de illegaliteit afwisten;
het b.v. mogelijk geweest is om alle personen,
die bij verhoren en in gesprekken genoemd werden, tijdig te waarschuwen.
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Dit stempel, dat de Duitsers de laatste
weken van de oorlog tot hun verdriet bij
allerlei gelegenheden eraan herinnerde, dat
hun rijk van tyrannie zijn einde naderde,
was niet slechts een speels gebaar van de
Falsificatie Centrale der LO. Het was een
hart onder de riem van het Nederlandse
volk en een publieke aanval op het moreel
van de Duitse bezetter. Want dit stempel
leerde beiden, dat het kleine onhandige
verzet van het begin, dat voor de Duitsers
eigenlijk geen partij was, uitgegroeid was
tot een machtig volksverzet, dat zich de
luxe van bespotting van de vijand kon
veroorloven.
Het Gedenkboek vertelt U dit verzetsepos.
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qezochten *

In 't donker uur, met stil gebaar;
Bewust van 't grijpende gevaar,
Gedreven door de vaste wil
Zijn piicht te doen — zo God het wil,
Zo trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.
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Door d' overmacht terneer geveld;
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld,
Gedood, onteerd, tot as verbrand,
Zo was 't in 't vrije Nederland.
Toen trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.
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Hun legers groeiden tot een macht;
Het onrecht wekte op tot kracht,
Tot offerdaad, tor offermoed,
Tot offeren van goed en bloed.
Zo trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.
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Hun legers telden rang noch stand;
't Verschil viel weg, slechts éne band
Verbond hen allen, groot en klein.
Zij wilden dienen, redders zijn.
Zo trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.

9

En velen vielen om hen heen — —
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Hun rijen sloten weer ineen.
En steeds opnieuw en onverstoord
Werd 's vijands macht'ge druk verstoord.
Zo trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.
(Uit: Climax!
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LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS

\
t
t
(
£

DE DAVIDSSTER
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De Joden werden op 29 April 1942 gedwongen
de gele Davidsster te dragen, opdat ieder hen als
Jood kon herkennen. In deze ster der ontrechting
ligt de dood en het verderf van ruim 110.000
Joden begrepen. De Jodenster is het symbool
geworden, van razzia's, deportaties, moord en
gaskamers, maar ook van verzet tegen al dit
onrecht. Slechts een betrekkelijk gering aantal
van onze Joodse landgenoten wist zich aan de
meedogenloze greep van de Duitsers te onttrekken.
Over het onderduiken dezer Joden schrijft K.
NOREL in ons Gedenkboek.
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LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

foto's uit het qeöenkBoek

1. Het spoorwegverkeer werd voort- 4. De ondergrondse garage van de
KP-Utrecht in een tussenstand.
durend door de KP gesaboteerd.
In Harmeien moest een spoorbrug 5. Er' bestond een voortdurend wehet ontgelden.
derzijds contact met Londen.
2. „Zwarte Kees", de KP-lelder uit
6.
Ondergedoken piloten
konden
de Achterhoek, had zich bij een
moeilijk in uniform blijven rondoverval in een konijnenhok achter
lopen. Men ziet ze hier, gestoken
zakken verstopt. Hij werd door
in een monnikspij, een Duitse
de Duitsers ontdekt en in dit hok
wachtpost passeren.
doodgeschoten.
7. „Tante Annle". Een KP-er en
3. In de nacht van 6 Maart 1944,
pilotenhelper, die zich ongeveer
werd bij een poging tot verkrijeen jaar lang als „juffrouw"
ging van een Duitse auto, toevermomde.
vallig een aanslag op Rauter
gepleegd. Rauter werd zwaar 8. De bevrijding in zicht. Z.K.H.
Prins Bernard en de KP-er
gewond; de chauffeur en Rauter's
„Peter-Zuid" (Cdt. BS-Str.Ged.)
adjudant werden gedood. Men
bij de capitulatie -onderhandelinheeft plm. 75 kogelgaten In de
gen te Wagenlngen.
wagen geteld.

Foto's van: Insp. v. Pol. de Groot-Apeldoorn (3)

* Gas Oorthuys - Amsterdam (5)

*. Philips - Eindhoven (6)

«

Achterberg - Heerlen (8)

* HET GROTE GEBOD *
GEDENKBOEK VAN HET VERZET IN LO EN LKP.
Reeds in de bezettingstijd is in de kringen van de
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
en van de Landelijke Knokploegen
het plan gerijpt voor het te boek stellen van

De geschiedenis van het Verzet,
opdat ons volk zou weten: dat er voor de vrijheid van Nederland gestreden is,
hoe voor die vrijheid gestreden is,
. waarom voor die vrijheid gestreden is;
• opdat herdacht zouden worden, zij die inde verzetsstrijd gevallen zijn;
opdat levend zou blijven in het bewustzijn van ons nageslacht,
dat een volk niet bestaan kan en niet bestaan zal,
als het niet bereid is voor zijn bestaan te vechten.
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PLANK
Een aantal kleinere bijdragen zijn door
andere medewerkers verzorgd, t.w:

God liefhebben boven alles en Uw naaste als Uzelve.
Ziedaar:
het devies van LO en LKP,
het richtsnoer voor de hulp aan honderdduizenden onderduikers,
het motief voor honderden levensgevaarlijke overvallen op distributiekantoren,
bevolkingsregisters, arbeidsbureaux, gevangenissen etc.

• EEN DOCUMENT:
Jarenlang is men bezig geweest de historische gegevens van het verzet
van vele duizenden medewerkers in alle plaatsen van Nederland te
verzamelen. Op grond van deze gegevens is het boek geschreven.

• EEN BETROUWBAAR DOCUMENT:
Het boek bestaat niet uit de altijd subjectieve inzichten van knappe
mannen en leiders, maar het is opgebouwd op de feiten, op de geschiedenis van alle verzetslieden in LO en LKP.
Zo is in dit boek voor het eerst in ons land een samenvattende
documentatie gegeven van het verzet, en wel van de LO, de grootste
verzetsorganisatie, en van de LKP, de meest succesvolle
gewapende verzetsorganisatie.

• EEN LEESBAAR DOCUMENT:

'

J. W. Ooms, Soestdijk.

Documenten zijn dikwijls onleesbaar. Niemand zal echter betwijfelen,
dat enkele onzer beste romanschrijvers in staat waren van deze documenten een boeiende geschiedenis te maken.
De grote bijdragen in het boek zijn geschreven door:

RoqieK van aeRóe *
aö qoeöe * k. noRel

A. Algra, Batavia.
Kees Bauer, Zeist.
|. A. v. Bennekom, 's Gravenhage.
Lt. Kol. b; d Th. A. Boeree, Ede.
Adriaan van Boven, Kampen.
J. Bulthuis, Amsterdam.
Karel van Dorp, Veenhuizen.
Mevr. C. Grandia-Smits, Rotterdam.
Frits van der Haar, Amersfoort.
J. W Hofwijk, Rotterdam.
Mr H. B. S. Holla, Vught.
Drs L. E. M. A. van Hommerich, Heerlen.
H. Jong, Noord-Scharwoude.
Jan Kroeze, 's-Gravenhage.
G. H. Ligterink, Oldekerk.
K. van Loon, Dordrecht.
Drs J. H. Middelbeek, Apeldoorn.
A. Mulder, Halfweg.
Jan Naber, Hoogeveen.
Drs Joep Naninck, 's-Hertogenbosch.
Drs Joan K. A. v. Nooy, Voorburg.
A. Omta, Noordbroek.

antoon coolen
* arme óe vRies

Prof. Mr W. P. J. Pompe, Utrecht.
Drs A. Raaymaakers, Vught.
Rudolf van Reest, Goes.
Dr Ir H. van Riessen, Amsterdam.
Maj. Ds F. Slomp, Soerabaja.
G. Spanhaak, Kampen.
Drs P. A. Verburg, ^ageningen.
A. W. Vingerhoets, Veldhoven.

HET STANDAARDWERK VOOR TIJDGENOOT EN NAGESLACHT
De

Gedenkboekcommissie;

Dr Ir H. van Riessen, A'dam.Voorz.
Frits van der Haar, A'foort, Secr.
Rogier van Aerde, Rotterdam.
A. W. Bijl, Zwolle.
Antoon Coolen, Waalre.
H. A. Douqué, Amsterdam,
Ad Goede, Assen
Dr. A. Kessen, Leiden.
K. Norel, Nieuwer-Amstel.
Bob Scheepstra, Amersfoort.
'Maj. Ds F. Slomp, Soerabaja.
G. Spanhaak, Kampen.
Anne de Vries, Zeist.

Het boek verschijnt in twee delen. Het wordt gedrukt op royaal formaat (23 x 30 cm.) houtvdj
papier en bevat ca. 1100 blz., ruim 1500 portretten en foto's, talrijke tekeningen, landkaarten
en documenten. Beide delen worden gebonden in zwaar linnen band.
De prijs van het boek is zo Zaag'mogeZi/A: gesteld. Het kost per deel s/ec/ifs ƒ 16.25. -—
Bovendien is de prijs voor hen, die het boek vóór de verschijningsdatum bestellen,
SLECHTS f 13.75 PER DEEL,
waarmede zij zich dus ƒ 5.— op het volledige boekwerk besparen.
Het boek wordt in opdracht van de LO-LKP- Stichting uitgegeven door:
Uitgevers-Mij. J. H. KOK N.V. te Kampen en
Uitgeverij H. NELISSEN te Bilthoven en is
bij iedere erkende boekhandelaar verkrijgbaar.
De copie gaat thans naar de drukker, zodat het boek in de loop van 1950 gereed komt. Wij weten
dat duizenden verlangend uitzien naar de uitgave van dit werk. Wij weten ook, dat velen het boek
met een bescheiden beurs moeten kopen. Daarom is tevens de gelegenheid opengesteld het boekwerk te voldoen in:
TERMIJNEN VAN MINSTENS f 2.50 PER MAAND.
Met deze termijn-betaling is reeds nu aan te vangen, waardoor bij verschijnen van de delen het
verschuldigde bedrag reeds geheel kan zijn voldaan.

BLAHKEVOOKT's BOEKHANDEL
ROONEVEI/TLAA^ G3 - AMNTERDAM
Tel. 91344
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Verzekert U van een exemplaar van het Gedenkboek :
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door onderstaand intekenbiljet in te vullen en omgaand in te zenden.
U bespaart f 5.— door thans te bestellen tegen de
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Zendingen door geheel Nederland, zonder verhoging van kosten*
Aan de lezers van
„DE ZWERVER"
"D eeds in de bezettingstijd is in de kringen van
■^•de Landelijke Organisatie voor hulp aan' Onder'
duikers en van de Landelijke Knokploegen het
plan gerijpt voor het te boek stellen van
DE GESCHIEDENIS VAN HET VERZET,
opdat ons volk zou weten:
dat er voor de vrijheid van Nederland gestreden is,
hoe voor die vrijheid gestreden is,
waarom voor die vrijheid gestreden is;
opdat herdacht zouden worden, zij die in de verzetsstrijd gevallen zijn;
opdat levend zou blijven in het bewustzijn van
ons nageslacht, DAT EEN VOLK NIET BESTAAN KAN EN NIET BESTAAN ZAL, ALS
HET NIET BEREID IS VOOR ZIJN BESTAAN
TE VECHTEN.

óe QROte BijöRAQen in óit Boek
zijn QeschReven óOOR:

RoqieR van aeRóe ♦ antoon coolen
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Rogier van Aerde
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„het quote geaoó"
God liefhebben boven alles en Uw naaste als
Uzelve.
Ziedaar:
het devies van LO en LKP,
het richtsnoer voor de hulp aan honderdduizenden
onderduikers,
het motieLvoor honderden levensgevaarlijke overvallen op distributiekantoren, bevolkingsregisters, arbeidsbureaux, gevangenissen etc.
Voor hen, die met de bovenstaande treffende
verantwoording van de Gedenkboekcommissie
kunnen instemmen, zijn geen verdere woorden
Van aanbeveling meer noodzakelijk.
Dit boek behoort in elk Nederlands gezin op de
bovenste plank van de boekenkast te staan.
Daartoe moeten alle Zwervervrienden zonder
uitzondering hun aandeel bijdragen.
Wekt daarom anderen op in te tekenen op dit
voor ons gehele volk zó belangrijke Gedenkboek.
Geeft zo mogelijk de adressen en namen op van
hen waarvan U verwachten kunt, dat zij — evenals U — prijs zullen stellen op het bezit van „Het
Grote Gebod", het Gedenkboek, dat zal worden
uitgegeven ter nagedachtenis van hen, die — ook
voor ons — Vielen in de verzetsstrijd, maar
niet mogen worden vergeten.
Aan hieronder door U op te geven adressen zullen wij gaarne een prospectus toezenden.
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:

_ _

r

Antoon Coolen

Ad Goede

K. Norel

Anne de Vries

BESTEL BILJET

De ondergetekende: Dhr./Mevr./Mej.
Adres:
Woonplaats:

„
(S.v.p. invullen met blokletters.)

tekent hierbij in bij
Blankevoort's Boekhandel, Rooseveltlaan 62, Amsterdam
op

„het QRote QeBoó"
tegen de voor-intekenprijs van ƒ 13.75 per deel. (Totaal prijs ƒ 27.50).
per maand
Betaling: *) f
(te be8innen na bevestiging van deze bestelling).
*) contant bij aflevering

Zw. 35

(Datum en handtekening)

*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is en het per
te betalen bedrag (minstens ƒ 2.50) invullen.

maand

Dit bestelbiljet kan in een open enveloppe, voorzien van een 2 cents postzegel worden verzonden.
Indien U dit laatste nummer van „De Zwerver" niet wenst te beschadigen door het uitknippen van het bestelbiljet, kunt Uook per brief of briefkaart „Het Grote Gebod" bestellen.
Verzoeke dan echter te vermelden: Adv. Zwerver 35.
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afscheiö
aan „öe zweRveR'

Is het met spijt of met tevredenheid, dat
wij van „De Zwerver afscheid moeten
nemen? Bij mij overheerst thans de spijt.
Met dit weekblad verdwijnt voor mij het
meeste aantrekkelijke van de vele drukwerken, die mij worden toegestuurd. Ik
denk, dat de actieve leden van LO-LKP
en van GOIWN nog meer dan ik het gemis zullen voelen. „De Zwerver" bracht
het beste van de bezettingstijd in herinnering: samenwerking ten bate van het vaderland zonder baatzucht en zonder partijzucht,
met de inzet van persoonlijke vrijheid en
van het leven, en als enige drijfveer, dat
toch het vaderland maar gered zou worden.
Ons niet op het heroïeke aangelegde volk
heeft in deze tijd een heldenperiode doorgemaakt, waarvoor nog altijd het Nederlandse epos moet geschreven worden. In
de bezettingstijd waren wij het er niet allen
over eens, dat wij moesten vergeven, maar
wel waren allen er diep van doordrongen,
dat wij niet moesten vergeten. Men krijgt
thans de indruk, dat het vergeten gemakkelijker gaat dan het vergeven. Maar met
dit vergeten doet men niet alleen onrecht
aan de slachtoffers, die in het verzet gevallen zijn, doch slaat men ook een waarschuwing in de wind, die voor ons volk wel
zeer heilzaam is en waarvan wij niet weten
of wij nog van een tweede zullen kunnen
profiteren.
Er is echter bij dit afscheid ook reden voor
tevredenheid en, wat mij betreft waag ik
het ook te zeggen, reden voor dankbaarheid. „De Zwerver" heeft zijn taak volbracht. Hij heeft een band gegeven tussen
de werkers in het verzet in een tijd, waarin
voor verschillenden van hen de aanpassing
aan de toestand in het bevrijde Nederland
met het dragen der daarbij onvermijdelijke
teleurstellingen makkelijker gemaakt is.
Mogen wij aannemen, dat dit werk thans
voltooid is?
Hij heeft tegelijk winst gemaakt voor de
Stichting 1940—1945 ten behoeve van de
nog in leven zijnde slachtoffers en van de
nabestaanden van de gestorvenen. Deze
blijven n.l. onverbiddelijk bestaan, ook al
vergeten velen in het Nederlandse volk nog
zo graag de gehele bezetting en het hele
verzet. Om hen niet in hun nood te doen
vergeten, zou ik „De Zwerver" bovenal
graag nog vele jaren hebben toegewenst.
Maar al verdwijnt „De Zwerver" dan ook,
de leden de LO-LKP en GOIWN blijven
persoonlijk ieder in hun kring er waarborg
voor, dat deze cretaak van ondersteuning
niet door ons volk zal vergeten worden.
De persoonlijke band Van al deze „illegale
werkers" kan ook zonder organisatie en
zonder weekblad betekenis blijven houden.
Hoe meer persoonlijke betrekkingen over
de grenzen van partijen en kerken heen
blijven, des te meer kans dat de samenwerking in het ene vaderland zal toenemen.
De banden tussen al deze werkers zijn geheiligd door hun gezamelijke strijd tijdens
de bezetting en door hun gestorven medestrijders. Tenslotte komt het niet aan op
organisaties en organen, maar op de persoonlijkheid. Een onbaatzuchtig, trouw en
vaderlandslievend mens werkt ten goede
in zijn omgeving ook al spreekt hij niet van
wat er tijdens de bezetting voor het vaderland gedaan is.
Prof. Mr W. P. J. POMPE.

VOOR DE
BOVENSTE
PLANK?
„DE COMMISSARrS
VERTELT"
H. Voordewind, Uitg. Daamen,
's-Gra venhage.
Deze Amsterdamse commissaris ■—
een man, die zich ook aan het verzetsfront niet onbetuigd heeft gelaten — kan inderdaad vertellen.
Hij heeft zich in dit vlot geschreven
boek weten te ontworstelen aan de
droge stijl vao rapporten en proI—*^*üïPt—--;-_ cessen-verbaal.
^l5\^|* gp En het onderwerp, dat hij be"^glj [^^^
schrijft, waarborgt zelf reeds een
boeiende lectuur, want Amsterdam
is voor de politie nu eenmaal geen
stad om zonder handschoenen aan te pakken. Wij willen
eerlijk bekennen, dat we dit boek in één adem uitgelezen hebben.
Met genoegen willen wij de lezing ervan bij het publiek
aanbevelen. Daar is nog een bijzondere reden voor. De
politie komt n.l. niet alleen in aanraking met interessante
raken, maar ook met zeer vieze zaakjes. De verleiding
voor een uit hoofde van zijn beroep ingewijde, is groot
om al schrijvende zijn boek z.g. interessanter te maken
door juist die onderwerpen breed uit te spinnen, of, wat
nog erger is, net genoeg te vertellen om verkeerde
belangstelling te prikkelen. Commissaris Voordewind
beheerst zich op dit punt volkomen, maakt van dergelijke feiten slechts melding in algemene bewoordingen,
voorzover hij zulks in zijn betoog nodig heeft.
In het algemeen slaagt de schrijver er overigens uitstekend in, zich tot de politionele zijde te beperken,
zonder daarbij zwevend te blijven in de vraag, of het
recht aan de zijde van de politie dan wel aan de zijde
vao de overtreders der wet is.
Een gaaf en beheerst boek, met interessante illustraties.
H.y. R.

A

„SLAG BIJ ARNHEM",
door Th. A Sberee.

Uitg. N.V. Drukkerij vJu J. Frouws. Ede.
Een paar maat waren we io de afgelopen jaren de gast
in de aardige villa „De Bonte Specht" te Ede, waar de
gep. Overste Th. A. Boeree ons altijd zo gastvrij
ontving. We hebben daar een diep respect gekregen
voor de werkkracht van deze oud-officier, die met
verbazingwekkende nauwkeurigheid allerlei bijzonderheden over de verzetsstrijd op de Veluwe had geboekstaafd. Zo er ooit eea volledig beeld van het verzet
op de Veluwe tot stand zal komen, mogen wij zulks van
hem verwachten. Daarom doet het ons zo groot genoegen in dit laatste nummer van ons blad een boek
van onze vriend Boeree te mogen bespreken. Het is een
beschrijving van de „Slag bij Arnhem"
Met een-nauwgezetheid die bewondering wekt heeft de
heer Boeree zijn gegevens verzameld. En hij is er in
geslaagd de verschillende fasen van de strijd historiegetrouw weer voor ons te doen herleven. De schrijver
behandelt achtereenvolgens de strijd op de Ginkelse
Heide, Oosterbeek en de slag bij Arnhem, en de Strijd
aan de Rijnbrug. Duidelijke situatie-tekeningen belpen
daarbij een juiste indruk van deze gigantische strijd te
verkrijgen.
Welbewust heeft de schrijver vermeden ook maar ergens
zijn fantasie te laten spreken. Hij maakte alleen gebruik
van hetgeen hij van deelnemers aan de strijd vernam
en van hetgeen hij uit eigen aanschouwen of van andere
ooggetuigen vernam. Daarom zijn wij van mening, dat
dit werk niet licht verbeterd zal worden.
Met de schrijver hopen wij, dat dit boekje een beter
begrip zal wekken voor de gigantische strijd, die de
geallieerde legers hier leverden en onze sympathie zal
uitgaan naar hen, aan wier opofferingen wij onze vrijheid te danken hebben.
AD.

Geïnspireerd door de aankondiging van ons
gedenkboek, zond één onzer lezen ons het
onderstaande gedicht:

momument
Dit teken spreekt van vele dingen,
wekt golven van heratneringen
Aan leven, dat in dood vertvon —
Wij staan in stilte te gedenken,
Hoe macht hem kwetsbaar lijf mocht krenken.
Maar nook htm ziet bedwingen kon.
Zij vielen als getrelde eiken.
Omdat ze nimmer wilden tvijken
Voor brtmt geweld of wrede daad —
Hun moed wordt in ons woord geprezen:
Wat hebben wij in eigen wezen.
Dat banden met hnn sterven daatl
Hun ziel werd lel van leed dooriogen.
Doch stond alléén voor God gebogen.
In 't alletzwaarste. laatste mir —
Laat, Heer, ook ons de tekenen dragen.
Van waf hun heldendom Neef schragen.
En branden deed als heilig vuur.
Gedenken wÜten wtj fezamen —
Als laatste boodschap staan hun namen
Gebeiteld in een stenen kleed —
Wij willen 't enig antwoord geven
Door daden van persoonlijk leven:
DAT NIEMAND ONZER HEN VERGEET.
Apeldoorn.

M. VAN WICHEN.
•m^**^** ■m»M-—«

* EEN MISSTAP *
Het i» wel zeer verdrietig, dat juist bij het verdwijnea
van ..De Zwerver"' de pers mededeling doet van de
arrestatie van 2 mannen, die in de LO en in de BS te
Rotterdam gewerkt hebben, en zulks, wegens verduistering, althans veronderstelde verduistering. Dat is eea
blaam op de staat van verzetsdienst van 2 vrienden uit
het verzet, die wij overigens hebben leren kennen als
mannen van grote en doeltreffende verzetsactiviteit.
Een Waam voor hen zelf en voor het gehele verzet.
Want wij kunnen oos geestelijk niet los maken van mannen, met wie we schouder aan schemder hebben gestaan
tegenover de vijand, en die, zwaar gezocht, het risico
van hun teven voortdurend namen.
Wat zij gedaan hebben is verkeerd, radicaal verkeerdt
wij wensen dat met alle scherpte te zeggen. Zq hadden
de gelden onder hun beheer aan de daartoe aangewezen
lichamen (Staat of NSF o* Söchting IWO-W-IS of LOLKP-Stichting of BS-bureau) behoren af te dragen.
Voor haar deel heeft de LO-LKP-Süchting daartoe ook
op deze mannen herhaaldelijk aandrang uitgeoefend
rekening en verantwoording af te leggen.
Wij begrijpen beter dan wie ook, dat de mannen van
het verzet aan ontzaggelijke verleiding bloot stonden
om zich van illegale kassen t.b.v. het verretswerk een
deel toe te eigenen. Meestal wist immers niemand dan
de kashouder, soms nog een enkele meer. de omvang
van die kassen, omdat men ze aanvnlde met periodieke
bijdragen en schenkingen van borgers, die onbekend
wensten te blijven. Het is voor kranten en rechterlijke
instanties moeilijk om zich in zo'n situatie in te leven;
men leeft daar aan de ketting van accountants en dubbele boekhoudingen. En blijkens de graagte, waarmee
men bovenop zo'n geval springt en het zonder commentaar publiceert, terwijl men er voorheen nog nimmer
zijn verwondering over oitgesproken heeft, dat practisch niemand van al die lui uit het verzet met kassen
onder eigen beheer verduisteringen gepleegd heeft, doet
men ook geen pogingen om iets van de situatie te begrijpen,
y
Er zal recht gedaan worden; wij begrijpen en respecteren dat. Ook voor die mannen zelf zal — Indien zij
schuldig zijn — de toepassing van dat recht heilzaam
werken; hun ziel zal bevrijd worden van de ban, waarin ze leefden. Maar we hopen, dat men — juist zoals bij
misdadigers — ook bij deze verzetsmensen de omstandigheden van hun vergrijp en tevens hun staat van verzetsdienst (die in ieder geval zeer lang zuiver is geweest) in aanmerking zat nemen.
LD-LKP-STKHTINa

^s

M ZWERVER" EN DE STICHTING 1940-45
„De Z-werver" — als voortzetting van het
Mededelingenblad van de LO en de LKP —
en de Stichting 1940-'45 zijn ontstaan uit het
verzet. Zij zijn voorbereid in de oorlogswinter
I944-'45 en na de bevrijding zijn beide openlijk gestart.
Hoewel de doelstellingen van „De Zwerver"
en de Stichting 1940'45 gehed verschillend
zijn, hebben beide organen toch in menig
opzicht samengewerkt.
Een
samenwerking,
welke uitsluitend gericht was op het werk
van de Stichting 1940'45 en de verwezenlijking van haar doelstcüing.
Veel heeft 1940^—'45, met nanse in de eerste
jaren na de bevrijding, aan „De Zwerver" te
danken. Zowel in voodichtende artikelen, als
in een aparte nabriek — welke aanvankelijk.
tot het verschijnen van het Maandblad '40—
'45, geheel ter vrije beschikking van de Stichting 1940—'45 stond ■— zijn de lezers van ,,Dc
Zwerver" gewezen op hun plicht om de arbeid
van 1940^—'45 te zien als een dankbare taak
jegens de nabestaanden van hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid.
,,De Zwerver" maakte het mogelijk om misverstanden ten opzichte van het Stichtingswerk weg te nemen, om onjwiste voorstellingen van zaken recht te zetten, om het vertrouwen in de organisatie te versterken en om
steeds opnieuw de •medewerkers te stiinuleren.
Wel is waar werden langs die weg slechts
een deel der Sttdhtiug-smedewerkers bereikt
<— de Stichting 1940—'45 is immers niet alleen
een zaak van de LO- en LJCP-vrienden —■
maar toch is middels „,De Zwerver" aan velen
evenwichtige en verantwoorde voorlichting
over het werk van J940—^5 gegeven.
Van deze gelegenheid maak ik dan ook gaarne
gebruik om redactie en medewerkers van ,,De
Zwerver" zeer hartelijk te danken voor al dit
vrijwillige werk ten behoeve van de Stichting
1940—^45 gedaan. Zonder dit werk was de
Stichting 1940—'45 niet geworden, ^wat zij
thans is.
Eo nu gaat ,,De Zwerver" verdwijnen. Hoewd ik dit verdwenen voor 1940—'45 uit een
oogpunt van goede en deskundige voorlichting betreur, juich ik toch het besluit van de
Besturen der LO- LKP-st*chting en der
GOIWN toe. Als ik het goed zie, is de taak
die „De Zwerver" zich had gesteld, afgelopen, en in dit licht is het genomen besluit een
verstandig besluit.
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Dit betekent niet dat de Stichting 1940—'45
vergeten mag worden. Haar taak is nog lang
niet geëindigd; ook zij zal intussen haar werk
zeker niet langer voortzetten dan strikt noodzakelijk is.
Allen, die betrokken
zijn bij 1940—'45 wc5
ten, dat nog steeds op
volle toeren moet worden gewerkt. De dossiers, ten behoeve van
de vaststelling van het
Buitengewoon Pensioen, moeten tijdig gereed, de werkzaamheden ten dienste van de
adviescommissie Verzetsdaden (schade eigen verzet) moeten zo
vlot mogelijk geschieden. Daarnaast wordt
veel andere arbeid elke dag gevraagd, i
De Stichting 1940—'45, dankbaar voor de
wijze waarop de Overheid haar werk mogelijk
maakt, moet nog steeds een beroep doen op
het Nederlandse Volk. De arbeid van 1940—
'45 moet als een ereplicht van geheel ons volk
worden gezien.
Wij mensen vergeten zo spoedig. Wij herinneren ons uit de jaren 1940-—'45 nog wel
onze persoonlijke moeilijkheden en zorgen,
maar het leed dat over anderen, zelfs over
onze beste vrienden werd gebracht, gaat zó
snel aan ons voorbij. Het drukke leven van
deze tij<t stelt telkens weer nieuwe eisen en
vraagt nieuwe plichten, en doet veelal vergeten wat in de jaren '40-—'45 als ereplicht,
als ereschuld werd gezien, Oofc wq hadderi
kunnen vallen. De dankbaarheid tegenover de
gebrachte offers, ook voor onze vrijheid,
vraagt van ons medewerking aan het werk
van de Stichting 1940—45.
Bij de onsmisbare voorlichting zal 1940—'45
„De Zwerver" in de toekomst missen. Zij zal
het nu uitsluitend moeten doen met haar eigen
eenvoudig maandblad ,,'40—'45". Aan hen,
die dit blad nog niet regelmatig ontvangen,
zal het gaarne worden,Jocgezonden — dit
kan- worden gevraagd: Stichting 1940—'45,
Herengracht 527, A'dam.
De Stichting 1940—'45 blijft voor haar werk
gaarne rekenen op de belangstelling van allen,
die tot de kring „De Zwerver" hebben behoord.
Ook de oud-leden van "De Zwerver" Hgven
de Stichting 1940—'45 trpaw, — zg zullen
kan plicht niet vergeten.
ASSEN, 20 December 1949.
J. SMALLENBROEK.
Voorz. Hoofdbestuur Stichting *40-"45.
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En nu. 't is middernacht!
O. mocht de wereld wijken
Met de omzwaai van de tijd.
Daal, hemel, tot ons neer.
Wij laten de aarde los
Om zelf niet te bezwijken.
Ontruk ons aan onszelf
En houd ons vast, o Heer!

WILLEM DE MÉRODE.
'&^<2^£2&£3tt£Z^K2^XZ>&ÏZ^S?ttK?&X2^XZ>^X3>&%S^

Een poging om een lid van de knokploeg,
die in de trein was gearresteerd en als gewoon onderduiker werd behandeld, uit het
kamp Amersfoort te bevrijden, mislukte.
Een met genever en geld omgekochte bewaker zou de gevangene 's avonds over
het prikkeldraad helpen en twee man van
de ploeg, Dirk en Henk, moesten hem dan
buiten het draad opvangen. Er ging op
onverklaarbare wijze iets mis en Henk,
die voor de ingang van het kamp verdekt
stond opgesteld, werd gearresteerd. Drie
SS'ers reden met hem in een auto naar d«
plaats, waar Dirk stond te wachten. Zij
zette hem in het volle licht van de koplampen en twee man sprongen uit de auto
en kwamen op hem af. Toen ze hem zeiden,
dat hij gearresteerd was, deed hij zeer verwonderd, plaatste kalm zijn fiets tegen
een boom, trok rustig een handschoen uit
een greep toen met een snelle beweging
zijn pistool. Hij schoot de belde SS'ers
neer, waarop de derde, die met Henk achter in de wagen zat, dwars door de voorruit
op Dirk schoot. Dirk loste een schot in de
richting, waar hij de vuurstraal had gezien en de getroffen SS'er kroop jammerend
uit de wagen, over de weg en verborg zich
In een greppel. Henk maakte zich uit' de
voeten, maar van diens arrestatie wist
Dirk niets en hg zag hem ook niet ontsnappen.
Intussen bleek het nodig te zijn een van
de neergeschoten SS'ers, die weer aggressieve bewegingen maakte, nog enkele schoten te geven. Toen vluchtte Dirk, want dit
alies speelde zich af op de grote straatweg,
die buiten het kamp loopt. De volgende dag
ontmoetten Dirk en Henk elkaar in Amersfoort. Later vond Dirk een afgeplatte
loden revolverkogel in zijn kleren; hij was
afgeketst op een blikken doosje' In zgn
vestzak
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Door de gewijzigde verschijningsfrequentie
i.v.m. de liquidatie van ons blad, zijn er in
het afgelopen jaar verschillende bedragen
teveel betaald aan abonnementsgelden.
De bedoelde lezers zijn hierover allen door
onze administratie ingelicht, met de vraag op
welke wijze zij dit bedrag terug wensten te
ontvangen.
Op advies van enkelen hunner werd in dit
schrijven eveneens gewezen op de mogelijkheid, dit bedrag voor de Stichting '40—'45 te
bestemmen.
Vrijwel alle lezers hebben de laatste mogelijkheid gekozen, waardoor het ons thans mogelijk is — onder hartelijke dankzegging aan de
betreffende lezers — een bedrag van ƒ 606,43
aen de Stichting 1940—1945 over te boeken.
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* o u ó e J AAR*
Hoe vaak zijt Gij dit jaar
Niet tot ons hart gekomen
Met ieed en met geluk.
Met ziekten en met pijn.
Maar ook.: hoe vaak hebt Gij
Verdriet en kwaal genomen.
En deed Uw stil bezoek
Ons stil en zalig zijnl

een Blik in het
geöenkBoek
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DRUKKERIJ H. J. KOERSEN EN ZONEN
SNOB. 2SI -

AMSTERDAM

- TELEFOON 31259

Se sinds de bevrijding her drukken van
„DE ZWERVER" verzorgde, zegt de Directie,
Redactie en alle lezers van dit blad hartelijk
dank voor de aangename wijze waarop steeds
werd samengewerkt en geeft U gaarne de
verzekering dat zij in de toekomst steeds voor
ieder Uwer met haar bedrijf en vakkennis
ter beschikking staat.

De opdracht voor hen die vielen
^Dc Redactie heeft gemeend, dat in deze
laatste „Zwerver" in ieder geval de
vrouw van één onzer gevallen verzetsvrienden aan het woord behoort te
komen, om daarmede ook de herdenking
op de In Memoriam-pagina definitief te
beëindigen.''
Dit is een zin uit een brief die ik ontving
van de LO-LKP-Stichting, waarin de
Redactie van „De Zwerver" mij verzocht iets
te schrijven over „de roeping van ons volk.
met name ziende op het offer, dat zovelen in
het verzet gebracht hebben."
Deze brief werd eind November aan mij gericht. Eind November is voor mij de tijd van de
„natte nevels en het koude morgenlicht",
waarvan mijn man spreekt in zijn laatste gedichten.
Mijn man. Goddank, ik mag hem zo nog noemen, ook na wat er gebeurd is op 20 November 1944.
Vijf jaren liggen daartussen, nu. Een tijd,
waarin mijn kleinste jongen opgroeide van een
baby van 16 dagen, tot een kleuter van vijf
jaar, en waarin mijn oudste jongetje van 2]/2
jaar zeven werd, en in de tweede klas op
school zit.
Een tijd ook, waarin door de publicatie van
een brochure in de V.D.M.-serie: „Laat uw
licht schijnen" en door de uitgave van mijn
boek: „Een Groninger Pastorie in de storm",
waarvan de vierde druk in November bij Kirchner, Amsterdam, verscheen en door lezingen, die ik
hield over een onvoltooid manuscript van mijn man: „De laatste
dagen van de J. I." (Joodse Invalide) de gelden werden verzameld
voor de bouw van een Verenigingsgebouw, dat tevens als kerkje dienst zal doen, op Drieborg. De
eerste steen hiervoor werd door
mijn beide jongens gelegd op 19
Nov. j.1., daar 20 Nov. dit jaar op
een Zondag viel.
Van de roeping van ons volk, ben
ik teruggekeerd tot wat ik als mijn
eigen roeping heb leren zien, n.l.;
het uitwerken van de richtlijnen,
die mij werden gegeven; het voltooien van het werk, dat door hen,
die groter waren dan wij, werd
begonnen.
Wie zich daaraan geeft, ervaart,
dat wondere krachten uit een andere wereld toevloeien. Ervaart
het, met verwondering en dankbaarheid.
Wat verloren scheen, dat. waar
men om treurde, kwam terug in
nieuwe vorm, glansrijk, heerlijk
„Overwinnend".
Wanneer iemand, die dit leest, het
zelf heeft ondervonden, zal zij
weten, wat ik bedoel. Zo niet, dan
kan ik het ook niet uitleggen, daar
dit evenzeer een ervaringsfeit is
als het zien van licht of het voelen
van warmte.
Uit dit zien van de taak in eigen
leven, leid ik af, dat ons volk zich
ook alleen de offers die gebracht
werden, waard kan tonen, wanneer het „de hand aan de ploeg

slaat" en de voren verder trekt, die zijn grootste zonen en dochters reeds kerfden.
Zij, die heengingen, verwachten iets van ons.
Zij bezielen ons, vuren ons aan om trouw te
blijven aan wat zij als hoogste goed hebben
beleden. (In dit belijden zit het verbum:
lijden). En zij zijn bereid geweest ervoor te
lijden, ja, er hun leven voor te geven.
f
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Iemand zei tegen mij: „In zeker opzicht
was die tijd verkieselijkerdan de onze, want
toen waren er waarden, waarvoor het waard
was te leven en waarvoor het waard
was te sterven. Die waarden zijn er nog, want
ze zijn eeuwig. Alleen wordt ons nu niet gevraagd ervoor te sterven, maar ervoor te leven.
Ik weet nog heel goed, welk een verschrikkelijke zware opgave ik het vond om, na alles
wat er gebeurd was, te moeten leven, verder
te moeten gaan. Was het niet veel verkies'lijker
geweest méé te mogen sterven? Wanneer ooit.

opóat men niet vecqete

dan gold nu het: „Niet de dood is zwaar, maar
het leven."
Er was een kloof gekomen tussen mensen en
mensen. Er waren er in deze oorlog toch nog
zovelen, die niets geleden en niets geleerd
hadden. Die spraken een andere taal, leek het
wel. Met hen was men het contact kwijtgeraakt. Maar dat moest toch weer hervonden
worden. Van ons uit, want van hen uit was
onmogelijk. Wij moesten leren begrijpen, dat
onze gevoelens en gedachten voor hen een
gesloten boek waren. Wij moesten leren zien,
dat ook de smart, die wij te dragen gekregen
hadden, een genade was, waardoor het ons
gegeven werd, de dingen van het Koninkrijk,
waarvan Christus spreekt, te verstaan, hoewel
tot de grote massa slechts in gelijkenissen kon
(en kan) worden gesproken. Want zou niet
het Koninkrijk van Christus de grote waarde
zijn, waar alles om draait? De ene grote parel,
waarvoor we alles over moeten hebben?
Goddank, dat wij onszelf verliezen kunnen
aan Iets, dat groter is dan wij — een Werkelijkheid, waarin we geloven kunnen, omdat
wij hen, die ons lief zijn, er binnen hebben
zien gaan.
En nu spreek ik niet over de hemel als over
een abstract begrip. Het is iets voor de toekomst, ja, zeker. Maar het is ook iets voor het
heden, waarin we gesteld zijn. „Actuele
Eeuwigheid", noemt Kaj Munk het, de bekende Deense dominé, die door de Duitsers
neergeschoten werd aan de berm
van de weg. Het is datgene, waar
Dickens over spreekt in zijn
Christmas-Carol, wanneer hij
zegt, dat de invloed ten goede
of ten kwade van één mens, werkend in eigen omgeving, verbazingwekkend is.
Wij, mensen, zijn, ieder van ons,
scheppend bezig. Wij smeden een
keten van onze daden, als individu en als volk.
Moge in deze dagen om Kerstmis,
ons volk de betekenis van de geboorte van Christus weer gaan
verstaan: Hij, Die indaalde in de
nood van ons menselijk bestaan
om ons leven mee te leven en onze
dood te sterven, om ons het Leven
te geven.
Wij weten — door de dood van
vriend en geliefde — iets van het
geheimenis van het plaatsvervanr
gend lijden en sterven. Zij stierven
immers, opdat anderen zouden
leven!
Wij leven: hun kinderen, hun
vrouwen, hun vrienden, hun volk.
Aan ons de plicht zó te leven, als
zij het van ons verwachten.
Zij rekenen op ons
zij wachten op ons, zij zien ons, zij sterken
ons.
Heil'ge Gemeenschap, band in
lief en leed.
Wij hier in zwakheid, zij in
blinkend kleed.
En toch reeds nu in U aaneengesmeed,
Hallelujah,
Gez. 122
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Hendrik Drogt

Jan loet

„Harty" -Marechaussee
Geb. 10-2-1920
Gef. 14-4-1944 o.d. Waalsdorpecvlakte
TD ijna vijf jaar lang zijn ze herdacht op deze
•'-'plaats; de jongen en de ouden, de eenvoudigen en de intellectuelen, de berooiden en de betergesitueerden. Maar allen kerels, die gevochten
hebben tot hun laatste ademtocht. Het is een lange
rij. En nog is het einde niet. Maar nu voor het
laatst zullen wij op deze plaats enkelen hunner
gedenken.
Het zijn drie Meppeler jongens. Hun foto's liggen
voor me. En achter die foto's doemen de gestalten op van die vele anderen die vielen. Van mijn
eigen makkers. Van hen wier werk en leven ik in
de afgelopen jaren leerde kennen en hoogachten. En er is een diepe bewogenheid in mijn hart
bij al die herinneringen. Een diepe pijn ook, omdat nu ik voor het laatst in onze „Zwerver" over
hen mag schrijven. Dit voel ik als een afscheid
van wat mij dierbaar werd.
Dit zal een In Memoriam worden voor Hendrik
Drogt, Gerard Jansen en Jan Toet.
Ik heb ze niet gekend, die drie jongens van de
Meppeler-KP. En als ik hun persoonsgegevens
lees op de formulieren, dan ken ik ze nog niet.
Ja ze waren jong nog, toe ze vielen 24, 21 en 25
jaar. Eén, Gerard, was Gereformeerd en de beide anderen Hervormd. Ik lees aan welke overvallen ze hebben deelgenomen en hoe vroeg ze
al daadwerkelijk in het verzet gingen. Och, ik
kan u dat alles vertellen en nog zullen- ze u en
mij vreemd blijven die jongens van Meppcl.
Maar dan vind ik de afscheidsbrieven die Harry Drogt en Gerard Jansen op 13 April 1944 uit
de gevangenis te Scheveningen schreven, de dag
voor zij gefusilleerd werden op dé Waalsdorper vlakte. En plotseling zijn het geen vreemden meer voor me. Ik heb de brieven eerder gelezen — met diepe ontroering — in het illegale
„Trouw" - van 1944. Kunnen we beter afscheid
nemen van deze plaats, waar zovelen reeds herdacht werden en nog zovelen zouden moeten
velgen, dan door het samen herlezen van hun
brieven?
Dat wij dan samen deze brieven lezen en bewaren in ons hart.
..Het is de laatste keer dat ik u schrijf. Hef ia
hard; voor jullie, die achterblijven is het veel
moeilijker dan voor ons, want wij vieren: Jaap
(Jacob Kraal), Pokko (Jagersma), Henk (Hendrik Drogt) en ikzelf (Gerard Jansen) berusten
in ons lot en zijn bereid te sterven. Ik ben zo
geweldig rustig; de Almachtige geeft mij kracht
en ik hoop ook, dat jullie daar kracht van krijgen, want anders is het niet te dragen.
Het was vroeger gemakkelijk om te geloven, maar
nu, in de laatste uren, komt het erop aan. Maar
ik heb geworsteld met den Vader in den Hemel
en Hij heeft overwonnen.
Ik heb vanmorgen de doodstraf gekregen en na
is het wachten op het vonnis. Er was niets meer
aan te doen en ik heb gezegd: mijn leven is in
Gods Hand en dat te geloven en dat te belijden
geeft kracht en moed. Want ik kan zingen en
ac
h laat ik ophouden en het jullie niet moeilijker maken. Delf vrouw en kinderen 't graf,
neem goed en bloed ons af, wij gaan ten hemel
in en erven Koninkrijken."
Grietje, berust je erin, want het is voor jou
moeilijk, maar ik hoop, dat wij elkaar spoedig
boven weerzien, want daar is het toch heerlijk.
Vader en Moeder, Grietje, laat dat een troost
zijn, want er gebeurt niets bij geval, ook dit
niet. Gedenk ons allen.
Dan neem ik afscheid van jullie allemaal. Doe
de groeien, ook aan vrienden en bekenden.
Uw, zo erg liefhebbende zoon
GERARD.
En Harry Drogt schrijft:
„Lieve allemaal, ik moet jullie het ergste berichten; ik ben vandaag veroordeeld tot de doodstraf en mijn vrienden ook. Het is erg, dat we zo
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„Gijs"- Boekhouder
Geb. 13-6-1918.
Gef. 20-9-1944 te Witten

Gerard Jansen '
„Pijp"-Bakker
Geb. 13-2-1923
Gef. 14-4-1944 o.d. Waalsdorpervlakte
afscheid moeten nemen van alles wat je lief is.
Maar gelukkig heeft de goede God me laten
voorbereiden voor dit alles. Toch heb ik altijd
nog hoop gehad, dat ik nog weer eens in jullie
midden mocht zijn, maar God heeft het anders
gewild. We houden ons vaak vast aan het aardse,
maar waf is dit leven tenslotte bij het eeuwige
leven? Dan pas zal het voor ons beginnen. Ik
hoop zo, lieve ouders, dat ook jullie erin kunnen
berusten. Dat we eens allen tezamen elkaar boven
weer zullen zien bij Jezus, die voor ons is gestorven, begraven en wederopgestaan. Dat is hef
Leven. Ouders, ik ben vaak stug en gesloten tegen
jullie geweest, omdat ik iets zocht wat ik niet
kon vinden, n.l. de rust van mijn hart. Maar toch
had ik jullie echt en diep lief. alhoewel ik het
niet altijd heb laten blijken.
Ik had veel verkeerde dingen in me; ik had dezelfde natuur als Opa. Dat is me hier duidelijk
geworden, maar God heeft me zo veranderd
Ik kan nog veel meer schrijven, maar ik eindig
maar. Jullie weten hoe het met mijn geloof is en
dat is het voornaamste. De laatste uren mogen
we bij elkaar zijn met onze oude vrienden om
elkaar te sterken
Mijn lieve Winny
Meisje, het is zover; ik moet scheiden van deze
aarde, van jou, die ik zo innig lief had. Ik hoop,
dat God ook jou sterkte geeft, zoals Hij mij gesterkt heeft. Winny, probeer mij te vergeten, omdat je nog zo jong bent. Denk zo af en toe nog
eens aan mij. Leg eens bloemen op het graf van
de onbekende soldaat
Wij hebben elkaar niet
mogen hebben. Wees sterk, meisje. Eens hoop ik
jou weer Boven te zien. Jij hebt nu ook het rechte
gevonden; anders misschien niet. Winny ik kan
niet meer schrijven. Ga je leven verder met
God. Wees gegroet, lieve Winny, met liefde van
HENK.
Ja, die laatste uren hebben ze samen doorgebracht. Veel weten we'er niet van. Alleen dit,
dat ze gezongen hebben. Psalm 42, 91 en 118.
En verder: De Heer is mijn Herder, Ga niet
alleen door 't leven. Daar juicht een toon, daar
klinkt een stem en tenslotte: 'k Wil U o God
mijn dank betalen.

r\p 15 April maakte de Höhere SS- und PoliyS zei-führer „Nórdwest" bekend, dat het Polizei-standgericht 8 jonge Nederlanders ter dood
veroordeelde en het vonnis met de kogel voltrokken was. Hij deelde mee, dat zij aangesloten
waren geweest „bij een terreur-groep, die haar
bevelen heeft gekregen van een terreurorganisatie, waarin ook illegale communisten werkzaam
zijn geweest."
De jongens, die deze brieven schreven, dat waren nu de terroristen en communisten.
Zeker, ze hanteerden de revolver. Maar alleen
om de onderduikers bonkaarten, persoonsbewijzen en Ausweisen te verschaffen. Ja, ze hebben
ook met hun wapens anderen neergeschoten, maar
alleen om anderer leven te redden.
Waarom gingen Harry, Pijp en Gijs (dat waren hun schuilnamen) op 2 Aüg. 1943 naar Zwolle? Alleen omdat zij van een zekere Ruys (een
schoolvriend van Harry) vernomen hadden, dat
die dag op het station Zwolle belangrijke gegevens
over de verzetsgroepen Meppel, Hoogeveen en Zeist

m

aan de SD zouden worden overgegeven. Ze wilden hun vrienden redden en door een overval
de gegevens bemachtigen. Met zn vijven gingen er heen, maar ééii hunner vergat z'n hoed
en ging deze uit de auto halen, terwijl da
ander op hem wachtte. En nauwelijks waren de
drie op het stationsterras van Zwolle gearriveerd of het vuur werd op hen geopend. Ruys
was een verrader, die hen aan de SD uitleverde. De lichaamskracht van de sterke Jan Toet.
noch de schotvastheid van Harry en Gerard
mocht meer baten. Jan Toet kreeg een schot
door de arm, Gerard werd door 6 a 7 schoten
in de rug gewond. En alle drie vielen ze in
handen van de SD.
Hoeveel moeite hebben hun vrienden van de
KP gedaan om hen te bevrijden. Er zijn grote
bedragen ingezameld om hen vrij te kopen, men
heeft getracht hen uit de gevangenis te bevrijden, Gerard Jansen deed tot driemaal toe een
poging uit Vught te ontsnappen. Eenmaal was
hij al buiten het kamp, toen de Capo Teun
van Es de wacht waarschuwde.
„Terroristen en communisten". — Wat hebben
deze jongens veel pogingen in het werk gesteld
om aan wapens te komen, vooral ook
om
een grootscheepse aanval op een der gevangenkampen te kunnen doen. Ze brachten de Canadese vlieger Arthur Longfard Cullem naar België en drongen er bij hem opaan, dat hij toch
vooral zou zorgen, dat er wapens, veel wapens
kwamen. En toen Harry contact met de verrader Ruys kreeg, die beweerde dat hij voor de
Britse Geheime Dienst werkte, hoopte hij dat
Ruys hen van voldoende wapens zou kunnen
voorzien. Nooit beleefden deze jongens schoner
dag dan toen zij een gevangen makker, die in
het Acad. Ziekenhuis te Groningen verpleegd
v/erd, konden ontvoeren en in veiligheid brengen.
Jan Toet, de robuste machinist van de Grasdrogerij in de Staphorster Maden, die vele onderduikers verzorgde, het werk in de Wijk organiseerde, hij werd 20 September 1944 op het Witterveld bij Assen neergeschoten. Zijn lichaam
werd te Westerbork verbrand.
Hendrik Drogt, de marechaussee > van Ezinge,
weigerde een Jodentransport te begeleiden en
dook onder in Meppel, waar hij de leider van
de KP werd. In de duinen bij Waalsdorp werd
zijn graf gevonden. Nu rust hij in Meppel, in
de grond waarop hij en zijn makkers streden.
Gerard Jansen, de jongste van hen, hij was
nauwelijks 19 jaar oud, toen hij reeds zijn plicht
als Christen en vaderlander zag. Met Hendrik
Veldhuis (Vosje) en Henny Lenstra richtte hij
in Dec. 1942 het positief-christelijk verzetsblad
„De Oranje-bode" op, dat korte tijd later als
„Trouw' werd voortgezet Hij was de organisator van het LO-werk in ZO-Drenthe. 21 jaar
was hij, toen God zijn leven vroeg.

TI/i/ nemen vandaag afscheid van deze plaats
waaraan voor ons allen zoveel weemoedige
herinneringen verbonden zijn.
En vraag nu vandaag niet meer ons menselükt
waarom?
Lees en herlees hef afscheidswoord van deze
eenvoudige jongens. Het is ook voor ons geschreven. Ze hebben al hun vragen en moeiten
gelegd m handen van hun God. Ze hebben gedaan wat Hij van hen vroeg. Met veel gebrek
en veel fouten. Maar uit liefde tot God en hun
medemens. En Hij heeft hen gegeven ~ niet
een aards Vaderland met ontgoocheling en onveivulde verwachtingen — maar een hemels
lehuts, waar geen rouw zal zijn en geen geknjt
ooit wordt gehoord.
Daü zo ons afscheid van deze plaats moge zijn.
Want zo namen ook zij afscheid,
AD.

•

Gesprek met ttDe Zwerver**

Dat is te doen gebruikelijk, nietwaar?
Als iemand, na een belangrijke rol in het maatschappelijk
leven te hebben vervuld, zich daaruit terugtrekt, dan ga je hem.
als krantenman. een bezoek brengen om er. op de valreep, nog
even uit te pompen, wat er in zit.
Dies beklommen we de stoep van de Prins Hendrikkade 152, een
trap en nog een trap. in de verwachting, dat we er de ..zich moei'
zaam uit het maatschappelijk leven terugtrekkende belangrijke
figuur" zouden aantreffen, die we zochten-. „De Zwerver".
We boften.
Hij zat er-, stilletjes in een hoekje, een beetje down, bladerend in
oude jaargangen van zich zelf.
Onze diagnose was gauw gesteld: migraine d'eclipse; gaat over
't algemeen spoedig voorbij, mits tactisch behandeld. En dat
deden we.
••*^m**-m*> muM'»**!**!"^^

We nestelden ons in de tegenoverliggende hoek, staken
een pijp op en wachtten af.
Als wc een zucht hoorden, steeg
er onzerzijds ook een zucht op;
vernamen we niets dan reutelden
we gevoelvol aan de pijp. Reeds na
enkele minuten ontstond er een
aanmerkelijk betere sfeer. Het
zuchten hield op en nu en dan
vernamen we een tevreden geknor.
Toen we op een gegeven moment
een glimlachende Zwerver tegenover ons bespeurden, zagen wc
onze kans schoon.
„Jammer", voelden wc hardop
mee, „dat daaraan (onze pijp wees
naar het laatst uitgekomen nummer) nu een einde moet komen.
Bent U tevreden over het bereikte?"
„Tja, wat zullen wc daarop zeggen", begon het antwoord, „tevredenheid is, in ideëel verband, een
groot woord. Kan er met betrekking tot de verwezenlijking van
onze idealen wel ooit van tevredenheid sprake zijn?
Ik heb steeds naar eer en geweten
mijn beste krachten gegeven
voor wat ik meende, dat mijn plicht
was om te doen en voor de rest...
soedah! Bijna vijf jaar heb ik week
in week uit mijn stem in duizenden
gezinnen laten horen en meermalen heb ik ervaren, dat mijn
stem niet was als die eens roependen in de woestijn.
Zeker, er waren mensen, abonné's,
die me een oude „daas" vonden en
die me zelfs niet eens aan het
woord lieten komen, maar och,
kun je dat soms niet als een compliment opvatten? En bovendien:
heeft iemand niet eens gezegd, dat
de waarde van een mening nooit
afhangt van het getal harer aanhangers, maar van de kracht,
waarmee ze wordt verkondigd?
En wat dat laatste betreft, mijnheer, ik heb op bepaalde dingen
niet gehamerd, ik heb er op gemokerd.
In talloos vele kolommen heb ik
geappelleerd aan het verantwoordelijkheidsbesef van met name
Ingezonden mededeling.)

GOED,
GOE»!,
daar praten we niet meer over:
Onbetwist de beste tandpasta

onze oud-illegale lezers ten opzichte van de mee door hen zo duur
bevochten vrijheden; voortdurend
heb ik gehamerd op een bestendiging van de in de oorlogsjaren
ontstane samenwerking tussen
allen, die voor de christelijke beginselen hun bloed veil hebben: de
jaren door heb ik gevochten
"
„Natuurlijk, natuurlijk", onderbraken wij de spreker, die bezig
was een stokpaardje te beklimmen,
„maar wat we eigenlijk wilden
weten is dit: bent U van mening,
dat thans reeds het tijdstip is aangebroken om de strijd, "voor wat U
zoeven bezig was op te sommen,
te staken?"
Met een ruk schoot hij overeind.
„Om de deksel niet. Begrijp me
goed. Dat tijdstip zal voor een
mens nooit aanbreken. Omdat ik
nu het bijltje er bij neer leg, wil dat
niet zeggen, dat ik van mening ben,
dat we er zijn. Op geen stukken
na. Maar wel ben ik van oordeel,
dat het tijdstip thans is aangebroken, waarop de tot nu toe door mij
verrichte taak doelmatiger door
andere organen kan worden verricht. Het is de tragiek van mijn
bestaan geweest (vat het ook weer
niet te tragisch op) dat mijn streven er van het begin af op gericht
moest zijn om mezelf overbodig te
maken. Dat moment is thans aangebroken : ik pas niet' meer in het
schema van deze tijd. Voelt U?"
We voelden het. We voelden nog
meer, nl. dat we hard op weg
waren dit artikel niet aan zijn bestemming te doen beantwoorden,
want onze opdracht luidde: maak
er een gezellig, licht gesprekje van
over wat „die ouwe Zwerver" zo
in de loop van zijn bestaan dierbaar is geweest. En al zijn we dan
ook bijna onder het juk van de
redigerende Zwerverleiding vandaan, haar wil is ons steeds nog
tot wet.
Dus begonnen we voorzichtig
aan het geheugen van onze
tegenzitter te peuteren en stelden
de vraag: „Apropos, waaraan
bewaart U eigenlijk de prettigste
herinneringen uit de voorbije vijf
jaren?"
Er kwam even een peinzende uitdrukking op het gelaat tegenover
ons, die direct plaats maakte voor

een milde glimlach, toen hij nadenkend begon: „Deze vraag doet me
genoegen, want ik bewaar inderdaad zeer prettige herinneringen
aan die jaren, te veel om alles op
te noemen. Laat ik even rustig
doorgaan met waarmee ik bezig
was, toen U binnen kwam."
Hij begon weer te bladeren in zijn
oude jaargangen.
„Een heel verschil, mijnheer, tussen het eerste nummer van het
Mededelingenblad van 3 Juni 1945
en b.v. een van de willekeurige
nummers uit latere jaren, althans:
verschil in vorm; wat de geest betreft, die er uit sprak, die bleef
steeds dezelfde.
Ha, hier stuit ik op de bewogen
polemieken die plaats vonden na
de vermaarde rede van Clara, gehouden op de landdag te Zeist.
Sjongejonge, wat wist die jongedame 'm te versieren. We waren
het niet helemaal met haar eens,
maar een pittige meid is het.
En dan die Rossumse Dirk, die er
weer met de „sten" op af wilde,
mitsgaders de anderen, die daarbij
niet achter wilden blijven. Ja, die
„spreekbuis" had niet over gebrek
aan belangstelling te klagen. Zo er
ergens nog restanten van verzetsactiviteit werden afgereageerd,
dan was het wel in onze dierbare
Spreekbuis. Je moest er af en toe
wel een dictatoriale punt achter
zetten op het gevaar af, dat we
in nog nadruppelende briefjes voor
dictatoren werden uitgekreten,
maar, och. daar wen je ook aan.
Daar staat een rectificatie en
daar
en daar
en nog eens
eentje! Ja, daar waren we gemakkelijk in. Zo had een schrijvende
lezer Hirschfeld eens in zijn hemdje gezet, maar dat zat ons niet
lekker. Al heel gauw kregen we
een departementale brief, met het
dringende verzoek de man weer
spoedig in een degelijk kleedje te
hullen. Hetgeen we natuurlijk hebben gedaan. Zeg nou zelf, je kan
iemand's uitstekende naam zo maar
niet te grabbel gooien.
Juist, daar hebben we de brand in
ons kantoorgebouw. De abonnementen-administratie werd gered,
zodat de expeditie zonder vertraging voortgang heeft kunnen vinden, al kostte het ons dan ook
enkele malen onze nachtrust. Maar
we treurden niet, want in die tijd
liep het aantal abonné's nog steeds
op. Onrustbarend, noemde een
van de redactieleden het, die toen
al vond, dat de Zwerveractiviteit
moest worden gestaakt en hij kwam
met het lumineuze voorstel om te
beginnen met maandelijks 1000
abonné's te schrappen.
Dan krijgen we hier de demobilisatienummers geheel afgestemd op
de belangen van onze terugkerende militairen uit de Oost. Dan nog
de andere, groots opgezette, extra
nummers als de jubileum-uitgave,
de Kerstnummers, enz. enz.
Laat ik er maar mee uitscheiden,
je komt aan geen end. 't Waren

goede dagen voor me, goede dagen,
en ik hoop, dat we ondanks vele
beperkingen, waaraan we waren
onderworpen, velen toch nog een
hart onder de riem hebben kunnen
steken. Het was dikwijls hard
nodig, mijnheer: lees er nog maar
eens de In Memoriam-rubriek op
na of de Stichtingskolommen.
Misschien hebben we nog wel eens
wat licht verspreid in donkerten
van verdriet. Ik hoop het, ik hoop
het
"
Rustig sloot De Zwerver de laatste jaargang, waarin hij nog even
had gebladerd.
„Kom", zei hij toen, „het wordt
mijn tijd. Ik stap op. Groet alle
vrienden en bekenden van me. Zeg
hun, dat ik hen zeer dankbaar ben
voor de steun, die ze me steeds
hebben verleend. Ik zal het niet
vergeten."
Een ogenblik later zaten we alleen,
een onbeschreven schrijfbloc nog
in de hand en terwijl we nietsziend het raam uitstaarden, mompelden we: „Toch jammer, die
goeie, ouwe Zwerver.'
TOON.

FOEI!
Ik wil niet zeggen dat de
politieke delinquenten nu
maar hun verdere leven
brodeloos moeten blijven,
schrijft een lezeres, maar
wanneer er een betrekking
te vergeven is. gaan toch
zeker onze jongens die in
Indonesië hebben gezeten,
voor. Ik kan me van kwaadheid wel opvreten als ik denk
aan wat mijn broer overkomen is. Drie jaar is die
jongen, nadat hij eindexamen HBS had gedaan in
Indonesië geweest. Nu hij
terug is. is hij natuurlijk aan
het
solliciteren
gegaan.
Laatst maakte hij een goede
kans op een baan, maar ten
slotte werd hij niet benoemd
omdat de directie een politieke delinquent in dienst
had genomen, die door de
reclassering was aanbevolen,
een oud-NSB'er nota bene.
U begrijpt dat mijn broer
kookte, maar gelukkig heeft
hij intussen een betrekking
gevonden. Hoe vindt u dit
echter?! Is het niet treurig,
dat een werkgever bij de
keuze tussen een landverrader en iemand die drie jaar
voor zijn land in Indonesië
heeft gezeten, met levensgevaar, en die bewezen heeft
een goed vaderlander te zijn.
de eerste de voorkeur geeft?
Wel een prettig vooruitzicht
voor de jongens die straks
terug komen uit Indonesië,
als ze hun plaatsen ingenomen zien door zulke heren!
(Uit: „Het Parool".)

VOOR HET LAATST
\7oor het laatst zet ik vandaag een vel
V papier in m'n schrijfmachine om iets voor
onze „Zwerver" te schrijven. En ik moet
zeggen, dat het me zwaar valt. Zwaar, omdat ik het voel als het afsluiten van het
mooiste deel van m'n leven. Nooit heb ik
meer voldoening van journalistieke arbeid
gehad dan juist van mijn werk voor „De
Zwerver". Het is voor mij geworden het
vasthouden van de vriendenband uit de bezettingsjaren. Door „De Zwerver" heb ik
kunnen spreken met mijn oude illegale makkers in de Haarlemmermeer, met de vrouwen
van mijn vrienden die omkwamen, met al die
makkers, die ik door mijn werk voor „De
Zwerver" en het Gedenkboek door heel het
land ontmoette. Ik zag hen altijd voor me,
als ik voor hen schreef.
Omdat ik hunner een was en gebleven ben,
kon ik voor hen schrijven; wist ik wat ik
schrijven moest. Soms was dat wel eens
moeilijk, want wat je schrijven moest was
niet altijd wat je ook graag wilde schrijven;
was ook niet altijd wat mijn vrienden lezen
wilden. Och, het zou niet moeilijk geweest
zijn de vlam van de haat en de vergelding
brandende te houden in eigen en anderer
hart. Ik heb getracht dat niet te doen, al
zal ik daarin niet altijd geslaagd zijn. Want
de haat verteert het leven.
Er was voedsel genoeg om de haat nieuw
leven in te blazen. Dat is er altijd in deze
wereld. Maar wil er van de wereld iets
terecht komen, dan zullen wij moeten zoer
ken naar datgene, dat de liefde in ons
brandende kan houden. Dat was geen gemakkelijke taak. Het moest voorzichtig en
met grote tact geschieden, want er waren
20 schrijnende wonden, zoveel leed en
ellende. Daarom ook is er verschil tussen
het eerste nummer van „De Zwerver" en
het laatste. Geen principieel verschil. Wel
een verschil in beklemtoning van de dingen.
De redactie heeft altijd een vast doel voor
ogen gehad. Ze heeft ons blad willen maken
tot een orgaan, dat ons weer in het normale
leven en de normale^,verhoudingen terug-

MEDEDELING
Nu het ogenblik niet i»er verivijderd meet
is — slechts de werkzaamheden voor het
gedenkboek vorderen nog enige maanden
tijd — dat 'het bureau der LO-LKP-Stichting opgeheven zal worden, menen wij goed
te doen de aandacht van belanghebbende
lezers te wijzen op het leit. dat dan ook één
onzer vaste medewerkers beschikbaar komt
voor ander werk. Wij willen de gelegenheid
niet laten voorbijgaan, daarop te wijzen,
omdat het mogelijk is, dat enkele onzer lezers
juist zoekend zijn naar een kracht; in dat
geval doen zij goed eens kennis met onze
man te maken.
Hy heelt zich na zijn verzetswerk in Groningen verboniien aan onze LO-LKP-Stichting, waar hij op de duur de leiding over de
•administratie van „De Zwerver" kreeg en van
meetaf een deel van de gedenkboektaak zelfstandig beheerde en uitvoerde. In deze arbeid
heeft hij zich administratief zowel als organisatorisch zeer vindingrijk en accuraat getoond, terwijl de resultaten van zijn werk
de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan.
Een zelfstandig man in denken en doen, op
wie men nooit tevergeefs een beroep deed
met haast- en overwerk. Een man, die zich
bemind wist te maken op het bureau door
zijn bescheidenheid en vriendelijkheid in de
omgang.
Het bestuur der LO-LKP-Stichting zou het
zeer op prijs stellen, indien deze man in de
toekomst een hem passende werkkring kreeg
en daartoe strekt deze mededeling.
HET DB DER LO-LKP-STICHTING.

bracht. Met bestendiging van de band,
welke er gegroeid was, moest er toch weer
een terugkeer zijn naar het zich geven aan
de opbouw van ons vaderland, het maatschappelijke leven in al zijn vormen. Daaraan waren we ontgroeid. We konden niet
meer aarden waar we eens hadden geworteld. We zochten allen wat anders. En
dat was slechts voor de enkeling weggelegd.
Daar moest gestreden worden tegen allerlei
na-oorlogse ontaardingsverschijnselen, maar
zonder dat wij zelf daarbij buiten de samenleving kwamen te staan als een groepje, dat
zichzelf als „super-vaderlanders" zag.
Ons blad moest zijn een orgaan, dat vertroosting bood voor hen, die „ons nastaan
't allermeest", de betrekkingen van onze
dierbare doden. Het wilde de herinnering
aan hen levendig houden. En de hele sfeer
van ons blad mocht niet zo worden, dat
hun weduwen en wezen het maar liever
niet meer lazen.
En nu gaan we die band, die laatste band
voor velen, radicaal doorkappen. Voor
velen van onze trouwe lezers is dat moeilijk
te verwerken. Ze hebben iedere weck weer
met verlangen uitgezien naar „De Zwerver",
die als een oude makker uit de bezettingstijd
bij hen binnenstapte. Voor ons, redactieleden, is het misschien nog moeilijker. Want
voor ons betekende het werk voor ons blad
in vele opzichten het vasthouden van al
het mooie, dat ons met de bezettingstijd verbond. We leefden nog volop in de vraagstukken van de na-oorlogse ex-illegaliteit.
Maar hoe mooi ook, er zat voor ons ook
een gevaar in. Want er waren toch ook
vele zaken waar wij los van moesten komen.
Nu kunnen wij wel zeggen: Dit is het j«iste
ogenblik voor „De Zwerver" om te verdwijnen. Het blad is nog niet verlopen. Je '
moet niet wachten met verdwijnen tot de
omstandigheden je er toe nopen. Ieder kan
nu een mooie herinnering aan ons blad behouden. De doelstellingen zijn grotendeels
verwezenlijkt en eens moet toch het ogenblik komen, dat wij ons radicaal losmaken
van hetgeen geweest is en alleen nog maar
oog voor de toekomst hebben.
Op zichzelf is dat allemaal waar. En toch
doet dit scheiden pijn. Want er blijven er
nog over, die onze steun node zullen missen. Er blijven ook nog vraagstukken en
gevaren, waarover wij ons zo gaarne in de
eigen vertrouwde kring zouden beraden.
Maar wij stonden voor de keuze, ons blad
een steeds meer eenzijdig karakter te geven
of een geforceerde verzetsgeest in het leven
te houden, waarbij niemand meer gebaat
zou zijn. Het kostte ons pok dikwijls moeite
om nog een blad samen te stellen, dat aan
de hierboven geschetste gevaren ontkwam.
Meermalen hebben wc ons zelf de vraag
gesteld: wat moeten we onze lezers nu nog
voorzetten? En ook moest de redactie wel
eens vaststellen, dat een bepaald nummer
wat eenzijdig was uitgevallen.
Maar nu het dan zover is, kijk je niét meer
naar de moeilijkheden, die er waren, doch
overheerst de pijn van het scheiden.
De omstandigheden, waaronder dit laatste
nummer verschijnt, zijn niet zodanig, dat wij
mogen zeggen: er bedreigen ons vaderland
thans geen accute gevaren. Daar is het zeer
reële communistische gevaar. Daar is de
rampspoed die ons bedreigt door de ontwikkeling in Indonesië. Daar zijn symptomen
van ontaarding en ontreddering in eigen
land. En door dat alles rijst de vraag hoc
lang het nog zal duren voor er weer een
beroep op ons als Christenen en vaderlanders zal gedaan moeten worden om weer

Mijne Heren,
Kort geleden maakte ik, op reis zijnde naar
Spanje, in de trein tussen Parijs en Bordeaux
kennis met de Heer Leon Artilin, wonende 42
Rue Cornières te Agen (Lot et Garonne), tijdelijk verblijvende te Colayrac — St. Cirq (Lot
et Garonne).
Deze persoon ontvluchtte in Juni 1942 als krijgsgevangene uit een kamp in Duitsland en kwam
in de onmiddellijke omgeving van Lichtenvoorde
terecht bij een landbouwer (cultivateur), bij wie
hij met een kameraad een paar weken onderdak
vond.
Door tussenkomst van de „ondergrondse" werd
hij daarna met zijn kameraad naar de Belgische
grens gebracht.
De Heer Artilin is zijn gewezen gastheer en
diens echtgenote, die volgens hem zeer veel
belangeloos voor de goede zaak verrichtten, nog
steeds zeer erkentelijk en zou zo mogelijk gaarne
met hun identiteit in kennis worden gesteld.
EEN LEZER.

tot daadwerkelijke actie te komen.
Daarom zijn wij dankbaar, dat nu „De
Zwerver" zijn taak volbracht heeft, een
ander werk vrijwel gereed is om de herinnering en de bezieling levendig te houden.
Ons Gedenkboek zal in het komende jaar
van de pers komen. Dat de lezing daarvan
enigermate het gemis van „Onze Zwerver"
zal kunnen vergoeden.
Makkers, ik dank jullie voor de liefde en
belangstelling, waarmede jullie onze
„Zwerver" steeds hebt ontvangen. Voor
mij persoonlijk is dat een stuk levensgeluk
geweest, dat weinigen zullen vinden. De
laatste jaren moest ik voor het bijwonen
van de redactievergaderingen steeds een
lange reis maken uit het Noorden. Het was
me nooit teveel. En het samenzijn met Henk,
Fons en Frits was altijd een genoegen. We
waren het niet altijd in alles met elkaar
eens, vingen elkaar wel eens vliegen af,
zetten elkaar graag eens op de kast, maar
de lijn van ons blad hebben we altijd in
grote eensgezindheid kunnen uitstippelen.
Voor mijn eigen ontwikkeling heb ik veel
aan onze redactie-vergaderingen gehad. De
man, die wel eens een aardig verhaaltje
schreef, werd mede door de stuwkracht uit
de redactie een medewerker, die ook .de
vraagstukken, welke ons bezighielden, durfde aansnijden. Deze tijd heeft' mij zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen geschonken. Daarvoor ben ik dankbaar.
Voor het laatst richt ik nu tot u allen het
woord. Maar nu hier en dan daar zal ik
nog weer een oude „Zwerver"-lczer ontmoeten. En ik weet, dat er onmiddellijk
weer de band zal zijn, die ons zo hecht bijeenhield. Want uiterlijk moge deze band
verdwijnen, in wezen blijft ze bestaan, omdat niemand zich daarvan meer kan ontdoen.
Vaarwel, vrienden!
En vergeet de idealen niet, die ons samenbindcn
AD. GOEDE.
{Ingezonden mededeling)

z.o.z.
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Over de uitvoering het volgende:
* 1100 bladz. (23 x 30 cm) prima houtvr. papier.
9 2 delen in zwaar linnen band.
* 1 500 portretten en foto's.
* Talrijke tekeningen, landkaarten, documenten, etc.
* Verschijning in de loop van 1950.
ledere verzetsman en -vrouw en allen, die hun strijd
niet willen vergeten, noch voor zich en noch' voor het
nageslacht, leveren wij graag franco dit grote boek thuis.
Stuurt daartoe direct onderstaand bestelbiljet aan
Fa. H. WUESTMAN (E WESTERHOF)

Boekhandel
MELKMARKT 36 - ZWOLLE - GIRO 42146
Ondergetekende wenst voor intekenprijs te ontvangen
ex. Het grote gebod.

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

Wie NU intekent betaalt straks f 13.75 per deel.
Na verschijning is de prijs f 16.25 per deel.

Vijl auteurs van na am : 'Rogier van Aerde, Antoon Coolen,
Ad Goede, K. Norel en Anne de Vries, allen meesters als schrijvers,
hebben in opdracht van de Stichtingen van da LO. en de LKP. dit
boeiend en ontroerend grootse document geschreven.
We verwijzen naar de uitvoerige redactie-mededelingen in vorige
nummers van dit blad.

KOENEN

DORPSSTRAAT 71, TEL. 365 (K 1806)

Bestel daarom direct een exemplaar over Zwerversleven tijdens de oorlog 1940 — 1945.
Hel officiële gedenkboek van de LO. - LKP. getiteld

Het grote gebod
als OFFICIEEL GEDENKBOEK van de heldhaftige
verzetsstrijd van de LO. en de LKP. niet typeren.

PERIODIEKEN [jj
JiAHDELSORIIKWm

Adres:
Woonplaats:

Intekeningen op „Het CfTOtQ Cjebod"
worden reeds aangenomen bij

BOEKHANDEL LÜNENBERG

LITHO "ZAANLANDIA"

KL Overstraat 24

—

OFFSETDRUK
ZAANDIJK ^ STEENDRUK
CARTONNAGE

DEVENTER

Een prachtig
boek voor het
hele gezin is:

bestellen het gedenkboek „HET GROTE GEBOD
Voor

Ü

ENGELS

Dokkum en omgeving
BOEKHAXOEJL THCO VBIJI>A«
Mathlldelaan 9 - EINDHOVEN - Tel. 3538
IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het
Aannemersbedrijf D. VERSLOOT
NIEUWERBRUG AAN DE RIJN, TEL. 9

♦

belast zich met grote en kleinere
Bouw-objecten door geheel Nederland.

kunt U

Het Grote Gebod
bestellen bij
•

Boekhandel
Fa. A. J. Schaaf

FABRITIilS' Modems Talen

) Ik neem een jaarabonnement a f 5.50
*) Ik werk gaarne mede.
*) Ik wil eerst een proefnummer zieat
Ik vil gireren op postrek. nr 156828
t.n.v. Drukker!} HrJ. Koersen'ea Zn*

DOKKUM

Ondertekening

Doorhalen wnt niet verlangd wordt.

Naam:.
Adres:..

Betreurt ook gij het heengaan van „De Zwerver" 7 Zijt
ook gij overtuigd van de steeds blijvende noodzaak van
vernieuwing en verfrissing der Christelijke idealen?
Abonneert U, dan op

ieWdeiute

Ik ontvang liever een kwitantie.

door K. NOREL

Lange Houtstraat 12
DEN HAAG

KATHOLIEKE LEZERS VAN DIT BLAD I

l

Waar
vrijheid
eeuwen
stond

Spreken en schrijven in
20 lessen, geheel nieuwe
schriftelijke methode, vlot
en praciisch. Zend voor
kosteloze toezending prospectus Uw naam en adres
met vermelding
„Zwerver" aan:

het nieuwe 14-daags orgaan dat ook Uwe idealen wil
levendig houden, oprecht en radicaal, zonder door enig
belang van partij, organisatie of stand gebonden te zijn.
Reeds hebben medewerking toegezegd o.a.:
Dr V. Beermann, Den Haag
Mr A. Dlepenbrock pr,, Heemstede
Anton van Duinkerken, Amsterdam
Mr C. J. J. W. v. Groeningen, Gron.
Pater Jelsma M.S.C., Den Haag
Dr Marge A. M. Klompé, Arnhem
W. Nuy, Vughl
Piet Oomes, Hilversum

Prol. Mr W. P. J. Pompe, Utrecht
Prof. Dr L. J. Rogier, Nijmegen
Drs H. H. Schure, Maastricht
Dr W. Schuyt. Amstelveen
Dr Ir F. Ph. A. Tellegen.
Laag-Soeren
Prof. Mr i. J. M. v.d. Ven, Bilthoven
Drs A. H. M Wijffels, Den Haag

VRAAQT OHflAAND PROEFHUMMKR

De complete geschiedenis van ons
vaderland, boeiend en leerzaam verteld.
De bekende kunstschilder J. W. Heyting zorgde voor ruim 170 illustraties.

PRIJS IN LINNEN BAND

£♦ 12+50
Bestel nog heden een exemplaar
by Uw boekhandelaar.
N.V. GEBR ZOMER & KEUNING's UTTG. MU.
WAGENINGEN

