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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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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.

V

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
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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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X Met spoed gevraagd
^

voor slechts enige maanden

EEN
GEROUTINEERDE
TYPISTE
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen a.h.
^ Ccntr. Bur. der LQ.LKP.-Stichting
^ Prins Hendrikkade 154 - A'dam-C.
rprjuisTEN =r| Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

Wie tijd ol geld aan
de Stichting
besteedt,
Voorkomt veel zorg
eh heelt veei leed.

STICHTING '40-1

TEL. 32239
SINGEL 281 AMSTERDAM-C.

PERIODIEKEN EN
HJIHDELSDRUKWERK

i „Uon cUeMfaj, en lum UetAe
Uaott men faumd faj

Van der Sterre

.,/

= Bergselaan 322, tel. 46294
) _
= Stadhoudersweg 106, tel, 46274 ^ Rotterdam
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLHiiiiiinii

LITHO "ZAANLANDIA»

Giro 184045
Bank: HOPE 4. Co.. A dam

OFFSETDRUK
ZAANDIJK *■ STEENDRUK
CARTONNAGE

No. 26

f

26 Aug. 1949

Weekblad der GOIWN.
en LO.-LKP.-ShichHng.
GEMEENSCHAP OPD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND

5e IAARGANG —

mmf

LANDELIJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDOIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEOEN

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-
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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)

I "Hl^ III ^^^^W^M^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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.
il
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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.
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