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BESCHERMING VAN PARTISANEN
C

door Prof. Mr L W. G. Scbolien

J

door een internationale conventie.

Een der problemen, door de tweede
wereldoorlog opgeworpen, is wel het
vraagstuk van de partisanen.' Natuurlijk heeft men ook vroeger vrijheidsstrijders gekend. Zij kwamen voor als
individueel optredende
figuren,
meestal
franc-tjreurs genoemd. Men zag ze ook optreden in min of meer geordend verband.Toch kwamen zij nimmer in zulk een groot
aantal voor als in de jongste krijg. Juist
omdat zij in deze vorm een betrekkelijk
nieuw verschijnsel waren in de oorlogvoering, hebben zij nieuwe vraagstukken opgeroepen. . Kon men ze gelijkstellen met
legale strijders wat betreft behandeling als
krijgsgevangenen, verzorging als gewonden,
uitlevering enz.?
Als regel beantwoordde men deze vragen
ontkennend, zodat duizenden met hun leven
hebben betaald, voor wat zij als de hoogste
plicht tegenover hun vaderland beschouwden.
Het was dan een schrale troost, dat van de
' zijde van de overwinnaar met lof gesproken
werd over de moed en de trouw van de
betrokkenen. Zij werden ter dood gebracht,
wellicht na bloot gesteld te zijn geweest aan
de gruwelijkste martelingen.
Nu moet men dit alles in de eerste plaats
zien in historisch licht. De oorlog als middel
tot beslechting van geschillen tussen de
volkeren blijft altijd een instrument, dat gepaard gaat met uitgieting van leed . en
jammer. Geleidelijk heeft de mensheid daarvoor oog gekregen, vooral toen de oorlogswapenen in vernielende kracht toenamen.
Zo brachten bijvoorbeeld de conflicten in
de Middeleeuwen nog niet zo veel onheilen
mee. Men had betrekkelijk weinige en dan
nog kleine steden en de grond, de voornaamste vorm van rijkdom, was onverwoestbaar. Besmettelijke ziekten sleepten veel meer
mensenlevens weg dan een der vele oorlogen. Geleidelijk werd dit anders. Om nu
de gevolgen binnen enigszins beperkte afmetingen te- houden, ging men er toe over
alleen de regelmatige krijgsmacht als instrument van oorlog te houden. Al wat daar
buiten stond, behoorde — zoveel dit moge-
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lijk was — ongedeerd te blijven. Daar stond
tweeërlei tegenover, In de eerste plaats, dat
nu ook die krijgsmacht, die aan de gevaren
bloot stond, ook afzonderlijk werd beschermd.
In de tweede plaats, dat optreden van de
burgerbevolking inbreuk gerekend werd op
het oorlogsrecht en dus met de zwaarste
straffen werd bedreigd. Dat laatste was dus
volkomen logisch. Enerzijds zou de burgerbevolking buiten de gevolgen van de krijg
worden gehouden, tenminste zover dit mogelijk~ wös. Anderzijds mocht de burgerbevolking, die onder dit voorrecht viel, niet tegen
de vijand optreden. Deze tweezijdige constructie was de achtergrond van het volkenrecht op dit punt.
,
Tn de laatste oorlog kwam hierin wijziging.
■Hn de eerste plaats hebben de Duitsers niet
geaarzeld de burgers, in strijd met deze
opvatting, in te schakelen in de oorlog, de
totale oorlog. Honderdduizenden werden
als slaven weggevoerd. Zij werden tewerk
gesteld in de oorlogsindustrie. Eveneens
honderdduizenden werden op grond van ras
of overtuiging weggerukt uit hun omgeving,
opgesloten om hun invloed op het volk te
breken, of vergast dan wel langzaam doodgemarteld in de concentratiekampen. Tenslotte werd het instituut van represailles
ver uitgebreid buiten hetgeen indertijd als
gerechtvaardigd werd beschouwd. In koelen
bloede werden duizenden vermoord voor
daden, waarmede zij niets te maken hadden.
Dit alles is zo duidelijk en zo vaak gebleken, dat verdere omschrijving overbodig is.
Dat betekent dus, dat Duitsland zelf de
grenzen tussen reguliere weermach en burgerbevolking heeft weggewist. Juist dat
onderscheid had de grondslag gevormd voor
de strenge maatregelen tegen de burgers,
die zich gewapender hand tegen de vijand
verzetten.
Het is dus volkomen begrijpelijk en tevens
volkomen logisch, dat de burgers, ziende, dat
zij feitelijk als strijdende tegenstanders werden beschouwd, de consequenties trokken.
Als de Duitsers hen niet wilden zien als nietmilitairen, dan zouden zij zich als militairen
gedragen. Zij grepen naar de wapenen en
werden verzetsstrijders. Op deze grond heb
ik altijd betwist, dat de maatregelen tegen
franc-tireurs toepasselijk waren tegen verzetsstrijders, die behoorden tot een bevolking, welke door de Duitser zelf waren
ingeschakeld in het oorlogsapparaat. Zo
spoedig de bezetter zelf zich vergrepen had
aan de rechten van de burgerbevolking,
had hij het recht verbeurd zijn eigen weermacht te beschermen door de meedogenloze
strengheid, welke alleen tegen franc-tireurs
verdedigbaar was. In het nieuwe recht van
de totale oorlog beschouwde de overwel-

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

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

door
DrA.v d Wey.
O. Carm.

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

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

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

TENTOONSTELLING
van werken van de overleden
Drentse kunstschilder

REiHHART DOZY (1880-1947)
Op veler verzoek vestigen wij de aandacht
op een tentoonstelling van de in 1947
overleden Drentse oud-verzetsman .
REINHART DOZY.
Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij
in het verleden — nog onlangs in onze
bevrijdingsuitgave — meer dan eens een tekening uit het kamp Vught van deze kunstschilder hebben opgenomen.
Dozy werd om zijn vele illegale werk (zijn
huis was een centrum van het ondergronds
verzet) door de Duitsers gevangen genomen
en naar Vught gevoerd. Hij. de oud-officier,
droeg zijn lot gelaten en verloor de moed
niet. Ook in gevangenschap tekende hij, zette
hij zijn werk zo goed en zo kwaad als het
ging voort. Maar, de gevangenschap heeft
hem, fijngevoelig mens, hoe kan het anders,
veel kwaad gedaan. Toen hij, na zijn vrijlating het eerste bij ons kwam (zo schrijft
één zijner vrienden), schrok ik en overviel
me de gedachte: een gebroken man. Hij was
niet zo jong meer, maar we hoopten van
harte, dat hij zich eens helemaal zou herstellen. En werkelijk, het begon er op te
lijken,, dat hij het halen zou, langzamerhand
kwamen de krachten terug, hij werkte weer,
was enthousiast, als vroeger; ik had alle
hoop dat we de vroegere Dozy weer langzamerhand terug zouden zien keren.
Het heeft niet zo mogen zijn. Op het stille
Kerkhof in Westcrbork, waar hij zo graag
schilderde, rust hij nu — in zijn geliefde
Drentse land.
Deze w^ek is in „Kunstliefde", Nobelstraat
12a te Utrecht, een expositie geopend over
de werken van Dozy. De tentoonstelling
wordt gehouden t.m. Zaterdag 3 Juli.
Reinhart Dozy heeft op zo treffende wijze
„de oude Landschap" Drenthe op het doek
gebracht, dat men hem kan indelen bij de
schilders van klasse. Zijn schilderstukken
getuigen van een verfijnde geest en zijn een
waardevol bezit. Zij tonen hoe schoon
Drenthe was, vóórdat door de moderne
techniek veel verloren ging.
Laten velen deze tentoonstelling bezoeken!
{Inqezonaen mededeling)

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grofe rol.
Een rusiig examen doei U mei

Mijnhardt Zenuwtabietlen

* GEMEENSCHAPPELIJKE ARMOEDE •
Ons land is arm, armer dan veel
Nederlanders zich bewust zijn; zo
waarschuwden sociale en economische deskundigen kort na de
bevrijding. Maar er waren mensen, die er
natuurlijk minachtend hun schouders voor
optrokken en hun neus in tegenovergestelde
windrichting staken.
De ,,zwart-gejasten" genoten van een wereld vol schone schijn, bedrog en zelfbedrog.
Zij beleefden een droomtijd van heerlijk
niets-doen met gemakkelijke transacties en
lucratieve malversaties. Geen wonder, dat
deze boemelbaronnen zich desnoods stuiptrekkend aan hun duiten en gemakkelijk
leventje vastklampen. In de deskundigen
zagen zij onheilsprofeten, die hun zwarte
markt trachtten te ondermijnen en hun bankroet voorspelden.
Dit stuk openbare onderwereld verliest terrein en ondervindt schoorvoetend het bestaan van de armoede.
Een ijverige dienaresse van dit moderne
O.W.-ers gilde, die soms meermalen per
week een slordige duizend gulden per dag
verdiend had, klopte onlangs bij een instantie aan voor haar noodzakelijk levensonderhoud. De plotseling ongekende weelde vreet
dus blijkbaar als een kreeft zich-zelf op.
Anderen, het is hun te vergeven, leefden
na de bevrijding in een roes en verdroegen
de pessimistische, of beter, objectieve blik
niet. Het geleidelijk aan ontwaken uit de
beneveling en de ontnuchtering door de
harde levenswerkelijkheid, dwongen hen om
de waarheid te aanvaarden. Zij deden dit
niet altijd met christelijke gelatenheid, maar
dikwijls wel ,,op hoop van zegen". De troost
op betere tijden en nieuwe welvaart misgunnen wij hun niet. Tot velen drong het
besef onderhand wel door, dat we inderdaad
armer zijn, dan ze dachten.
Het zal talrijke, overigens geen kwade,
mensen moeilijk gevallen zijn en nog
moeite kosten om, als weleer Franciscus, de
armoede als een bruid te omhelzen. Het
voorbeeld van deze zanger voor God en
tevens grote sociale hervormer inspireert niet
allen om de armoede met bl'ijheid en overgave tegemoet te treden. Daarvoor moet
men als het ware buiten en boven het tijdelijke kunnen treden.
Zij, die het wel kunnen, zijn de kinderen
uit de Stad Gods, die vol vertrouwen opzien
naar de Vader in de hemel en Hem dagelijks bidden om de gave van het brood. Het
{[npezonden mededeling)

HO O F D P I J N T
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öe film
Wij maken er onze lezers opmerkzaam op, dat zij reeds thans kaarten
kunnen bestellen voor de voorstelling
van de LO.-LKP.-Film op 9 Juli a.s.
in he.t Kurhaus te Scheveningen. De
voorstelling begint om 8 uur n.m. Na
de pauze, waaraan een grote en een
kleine film voorafgaan, zal de LO.LKP.-Film draaien.
- Op 12 Juli wordt de film vertoond in
Tuschinski te Amsterdam. Aanvang
10 uur n.m. Het programma der voorstelling is gelijk aan dat in het Kurhaus.
Voor deze voorstelling, die officieel als
première geldt, zijn eveneens reeds
thans telefonisch (30800) bij Tuschinski
plaatsen
atsen te bespreken.
♦

zijn vaak ook niet de minst beproefden in
het leven, vooral niet als wij aan de voorbije
oorlogs- en bezettingsjaren denken. Het
zal niet op de eerste plaats de armoede of
welke tijdelijke nood ook zijn, die de oorlogsweduwen en wezen het zwaarst op het
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Als Christenen hun roeping daadwerkelijk verstaan, zal uit de gemeenschappelijke armoede het ontwaken van een nieuw leven geboren
worden, dat het aanschijn der aarde
zal veranderen.

hart drukt, die de slachtoffers van het verzet, wachtend op geestelijk of lichamelijk
herstel het diepst treft. Als men vrijwillig
het grootste offer van het leven durft brengen, als nabestaanden dit offer mede durven
dragen en zich onderwerpen aan de wil van
God; als men de kroon van het levensgeluk
stuk ziet liggen aan zijn voeten, dan heeft
men vrijwillig zwaarder offers gebracht, dan
de gemeenschappelijke armoede van onze
dagen kan vergen. En hier bewaart men een
eerbiedig stilzwijgen om de nagedachtenis
van de onbekende helden te eren, om geen
nieuwe wonden te maken in de harten van
hun dierbaren. Mensen, die de zin van leven
in het licht van het geloof zien, zullen in
het besef van de gemeenschappelijke armoede hun vertrouwen in de „Oneindige Goedheid" eerder bevestigen dan verminderen.
Wat anderen noodgedwongen aanvaarden,
nemen zij vrijwillig aan: de versobering van
levenswijze, of met andere woorden: de
arbeidzaamheid gepaard aan spaarzaamheid.
Neen, dit is geen pleidooi voor het strikt
noodzakelijk levensonderhoud of hef minimale levenspeil. Dit is geen afwijzen van
het gezonde streven naar redelijke welvaart
en passende welstand. Het levenspeil kan
niet beter gehandhaafd worden dan door
levenszekerheid en vreugde. De hoop op
betere tijden draagt niets onchristelijks in
zich, want in het evangelie staat geschreven:
,,Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en het
overige zal u toegeworpen worden."
De sociale rechtvaardigheid kan en mag om
de algemene, vrijwillig of onvrijwillig aanvaarde armoede, niet in de weg getreden
worden. Men kan en mag deze armoede
van de ene bevolkingsgroep niet afwentelen
ten koste van de andere.
Denkt u eens aan de kleine man, die zich
na de bevrijding (en vandaag nog) aan
de sociale zekerheid vastgeklampt heeft; aan
de hoop, dat een der vier beloofde vrijheden,
de vrijheid van gebrek, stellig in vervulling
zal gaan. Nog niet door een breuk in. zijn
hersenen kunt u er deze gedachte en overtuiging uitstoten. Hij stond altijd en staat
nog het dichtst bij de armoede-grens en
observeerde de sociale evolutie daadwerkelijker, zij het niet wetenschappelijk, dan misschien menigeen wil toegeven.
De bonafide vakbonden hebben in dit
opzicht prachtig sociaal werk verricht.
Wij weten trouwens allen, werkgever of
werknemer, dat de hedendaagse wereld
wordt beheerst door het sociale vraagstuk,
dat zich onweerstaanbaar opdringt tot een
oplossing, die' medebepalend zal zijn voor
het godsdienstige, zedelijke en culturele Ie- v
ven van de mensheid.
Een eerste en mooie vrucht uit de gemeenschappelijke armoede van ons land en de
andere West-Europese landen is hfet groeiend
besef, dat dit vraagstuk slechts opgelost
kan worden in het licht van het Christendom

en de steeds krachtiger uitgesproken overtuiging, dat dit kan, als wij allen de roeping
van het christendom verstaan.
Eens werd gezegd: het licht scheen in het
Oosten. Wij weten nu dat achter het
hermetisch afgesloten Oosten de duisternis
van de totale afgrond dreigt. Daarom is het
goed te bedenken, dat het laïcisme niet
dood is.
De „verleking" van de christelijke gezichtshoek moet niet alleen uitmonden in eén
verlaging maar tevens in een verbanning
van de christelijke grondbeginselen, waarnaar wij te leven en dus ook sociaal te handelen hebben. De laïcist draait de orde om.
Hij stelt de tijdelijke orde boven de eeuwige,
de natuurlijke orde boven de bovennatuurlijke. Hij doet dit met een misleidend bewustzijn, Tartuffiaans, dat in wezen niets
anders is dan minachting voor de door God
ingestelde orde en misprijzing voor de mensen, die deze orde erkennen en aanhangen.
Zij stellen de wetenschap boven de godsdienst en schijnen nooit te achterhalen, dat
de kerken de vrijheid van de wetenschap
erkennen, hetgeen niet wil zeggen, dat de
wetenschap zich niets aan de godsdienst
behoeft gelegen te laten liggen. De laïcist
handelt lijnrecht in tegen Christus woord:
„Geeft aan God wat aan God toekomt."
De Christen, die naar dit woord leeft, geeft
de armoede van God en de rijkdom van
God aan God terug. Dit is de sleutel tot
de oplossing van het sociale probleem. Als
armen en rijken aan God geven wat aan
God toekomt, vindt er een verschuiving en
verspreiding plaats zowel van de rijkdom,
als van de armoede, zonder het eigendomsrecht geweld aan te doen, zonder de tijdelijke orde omver te stoten, zonder de persoonlijke vrijheid of andere rechten van de
mens aan te tasten. Deze verschuiving en
verspreiding, of met andere woorden: het
vergemeenschappelijken van de armoede en
de rijkdom, zou een tastbaar bewijs zijn van
'Ingezonden Mededeling)

Zuivere huid
zacht, soepel, gaaf en gezond.
Purol doet wonderen. Doos 30 cent.

het levend christendom, van een leven in
God in Wie wij allen één moeten zijn;
van een leven met God, Die voor alles zorgt.
Laïcisme en christendom verdragen elkander
niet. „Verleekte" christenen zijn wangedrochten. Maar de leken, die bewust als
christenen handelen, zullen het sociale probleem kunnen, oplossen. Mensen met een
afgetakelde liberale geest en egoïstische
mentaliteit zullen dit als wartaal betitelen.
Laat hen rustig betijen. Voor dezulken
schrijven we bij voorbaat niet. Zij houden
star vast aan beginselen, waarop de woorden van Bevin ten opzichte van het communisme evenzeer gelden: onwetenschappelijk, onmodern en ondoelmatig. Evenmin
schrijven we voor de bezeten geesten, die
de armoede uitbuiten als het middel bij
uitstek om mensen onder elkander op te
hitsen en om hen als een domme onnadenkende massa te spannen voor de rode staatskar uit het verstaliniseerde Oosten.
„JAN PATRIOT".
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Tot onze grote spijt is door een fout onzerzijds
vergeten in het voorlaatste nummer van „De
Zwerver", bij het artikel: „Over de psychische
hygiëne der illegaliteit", de naam van de
schrijver te vermelden.
De schrijver was Dr. A. Hutter te Zeist.
Wij vertrouwen, dat onze lezers dit abuis
willen verontschuldigen. Ook van deze plaats
ons excuus aan de schrijver zelf.
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Korte inhoud van het voorafgaande:
Op de vijftiende September 1944 deden
de Duitsers een inval op een illegaal
adres in Utrecht; zij maakten hier
een gevangene, maar bovendien vielen
o.m. lijsten met twee- tot vierentwintig
honderd namen en adressen in hun
handen. Onmiddellijk begaven vier
KP'ers, één in Landwachtuniform en de
anderen gewapend met slechts vervalste papieren, zich in een auto naar het
adres. Hier troffen zij een bezetting
van vier Landwachten aan, die voorlopig de gevangene en de buit moesten
bewaken. De KP'ers gaven zich uit
voor SD'ers, die de zaak kwamen overnemen, terwijl zij zich onderwijl afvroegen, waar dit alles op zou uitdraaien.
•
Duizenden gedachten schoten door me
heen, terwijl ik naar de keuken beende.
Een zeer krachtige gedachte die telkens probeerde op te duiken maar die ik telkens weer
weg trachtte te duwen, omdat zij te veel
emotie met zich meebracht, was „Wat een
bof dat de S.D. niet hier op ons zat te wachten." 't Was waar, als ze nu kwamen, hadden wij het eerste woord. Maar ik mocht
nog niet in een overwinningsroes komen.
We hadden het hoogstens nog maar voor
vijftig procent gewonnen, je kon de hele
situatie nog niet overzien, wat er als de volgende stap moest komen wist ik nog niet.
Ik stond voor de gevangene. Er was geen
mens in de buurt
ik boog me -naar hem
toe en fluisterde: „'t Zit rustig. Hou je goed,
wat er ook gebeurt". De man begreep direct.
Hij keek me aan met een paar ogen, die ik
mijn leven lang niet meer vergeet.
Buiten
ik was bijna in de lach geschoten. Voor Leen hoefde ik niet bezorgd te
zijn, merkte ik. Hij zat op de rand van de
regenput, de benen wijd uit, in een houding
alsof hij de baron zelf was. Naast hem zat
een echte Landwachter, een boerenknuppel
met geel piekhaar. Blijkbaar zat de pseudo
op te hakken over zijn loopbaan als beschermer, want de gele luisterde met kennelijk
respect.
„Was machst du, Kerl!" riep ik met een
sténtorstem. Leen vloog ogenblikkelijk in de
houding, keurig, correct en de gele knuppel
deed het hem stijfjes en verbluft na. Maar
hij vergat zijn mond dicht te doen en inplaats van zijn hakken wezen de neuzen van
zijn kistjes naar elkaar. Ik kanonneerde verder: Wat, voor de duivel, ze daar met elkander zaten te kletsen, terwijl er een gevangene bewaakt moest worden! Leen zweeg eerbiedig en voorbeeldig, de knuppel begon te
stotteren van emotie. „Maul halten! En
vooruit, naar binnen
neem die kerel
mee".
We stonden even later in de achterkamer, ik telde terwijl ik onze gevangene tegen de muur drukte. Allen present. De leider van de Landwachtbende was
iets van een der paperassen in 't Duits aan
het vertalen voor Henk, die met een hautain
gezicht luisterde en af en toe knikte. Bijna
automatisch speelde ik de comedie verder.
Ik had gezien, dat, zoals we nu stonden,
door elkander, het onmogelijk was om met
één roffel van de sten onze tegenstanders

EEN HISTORISCH VERHAAL
Een onzer K'Pers schreef ■— op verzoek van het Nieuw Utrechts Dagblad — enige tijd geleden een verhaal
over een overval van de Utrechtse KP.
Dit tot in de kleinste bijzonderheden
historische verhaal werd voor ons blad
door de schrijver op verschillende punten gewijzigd en uitgebreid, en met de
welwillende toestemming van bovengenoemd blad biedt de redactie van De
Zwerver thans haar lezers de be. schrijving van deze overval aan.
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op te ruimen. Het eerste schot zou voor ons
zijn, het tweede wellicht ook
van de
rest zou geen mens iets hebben kunnen zeggen. De heren hadden, behalve de karabijnen, die hier waardeloos waren, hun pistolen.
Ik voelde dat er behoefte was aan een nieuwe scène, 'wilden we niet op dood spoor
komen, en ik improviseerde een „verhoor".
Mijn linkerhand kwam met een harde klap
op de kaak van de man voor mij. Hij vertrok geen spier van zijn gezicht, knipperde
zelfs niet met de ogen terwijl ik hem zo hard
mogelijk in zijn oren schreeuwde: „Die
Nahmen der Andren! Sprechen Schwein!"

tijen. Ik sloeg werkelijk hard; deels uit angst
dat het anders niet echt genoeg zou lijken,
deels waarschijnlijk ook om mijn zenuwen
af te reageren en tijd te winnen om na te
denken. Het slachtoffer, een al wat oudere
man, hield zich uitstekend. Soms opende hij
de mond om iets te zeggen of te schreeuwen, maar voor hij geluid gaf sloot hij hem
weer alsof hij zich bedacht. Ik voelde plotseling, dat Henk, die rechts achter mij stond,
nog steeds in „gesprek" met de commandant, het benauwd kreeg. Hij schraapte z!n
keel, alsof hij naar een woord zocht — ik
staakte mijn bokspartij en keerde me om.
Tegelijk keek de lange Landwachter me aan'.
Ik pakte hem bij een mouw en trok hem
terzijde. De kerel grijnsde en balde zijn
rechtervuist, terwijl hij schuins naar de gevangene loensde. Ik weerde hem haastig
af — deze os zou met één klap de man bewusteloos geslagen hebben.
„Was denkst du", zei ik, minzaam en vals,
„weiss der Kerl wirklich nicht viel, oder
"
„Ach Herr Inspektor" grinnikte de gorilla, die vent weet toch van alles af
Laat mij maar eens even
"
„Schon gut", wuifde ik met mijn hand.

Ik improviseerde
een verhoor....

Het is verwonderlijk, hoe slaan en schreeuwen in sommige omstandigheden de snelheid van het denken kunnen bevorderen. Ik
verbaasde me er over terwijl ik sloeg, terwijl ik schreeuwde. Met elke klap kwam
er een duidelijker inzicht, hoe uit deze affaire
te raken zonder kleerscheuren en bij elke
schreeuw groeide mijn overwicht, mijn
zekerheid alle -eventualiteiten te overzien.
Achter mijn rug hoorde ik hoe Leen stond
te gnuiven tegen de peenharige, alsof hij getraind was in het bijwonen van ranselpar-

„Werden ihn jschon klein kriegen
Ik
deed of ik nadacht en plotseling tot een besluit kwam „Wir nehmen ihn mit" zei ik,
„und auch die Papierc
eh
aber,
Jungens, passen Sie auf. Es kann hier noch
'was vorgehen, verstanden?" Ik keek de
gorilla recht in z'n stoppelbaard. De venijnige oogjes in het dikke gezicht, dat er uit
zag alsof het van geolied leer was, glommen
bij de vererende opdracht. Natuurlijk, illegalen
ze konden komen. En ze zouden
een warme ontvangst krijgen!

Ik duwde de gevangene voor me uit en
snauwde naar onze landwachter-lijfgardist,
die meesterlijk zijn rol speelde van doen of
je gehoorzaam bent maar duidelijk laten
voelen dat je maling hebt aan iedereen en
je superieuren in het bijzonder. Hij voelde
de mentaliteit van zijn collega's blijkbaar
uitstekend aan
of zou er een diepere
zin schuilen in het gezegde, dat de kleren
de man maken?
Ik liet aan Henk de achterhoede en de
paperassen over, zonder naar hem te kijken.
Wij hadden zelfs geen blik van verstandhouding nodig om elkaar te begrijpen. Nog
een paar meter maar, alleen de keuken door,
dan waren we tenminste weer buiten, kon
bij elke voorkomende situatie het initiatief
in onze handen blijven. Mis
een van die
vijf kerels, tot nog toe had hij er het zwijgen toe gedaan, deed plotseling zijn mond
open. Of hij de papieren van de heren nog
even _mocht zien. Hij had al eens meer zoiets aan de hand gehad, ziet u
Ik stond
stil en draaide me om. Mijn hand gleed naar
de linkerbinnenzak van mijn colbertjasje,
onder mijn regenjas. Ik zag schuin naast
me een wijsvinger van Leen voorzichtig om
de trekker van de sten schuiven. Henk zocht
eveneens in zijn jaszak. Mijn vingers gleden over het leer van de portefeuille en het
gladde en koude metaal van mijn kleine 6.35.
Ik stond op het punt de laatste te kiezen. Ik
zag de hand van de Landwachter die me
de vraag gesteld had naar zijn heup gaan...
Op dat moment zei een stem achter me iets
over de telefoon. Met de hand nog in mijn
zak draaide ik me half om. ,,Was? Zerstört? Keine Verbindung mehr? Wie ist das
denn mög
" Mijn hand koos en kwam
achteloos met mijn portefeuille te voorschijn, die ik zonder er naar te kijken voor
de ogen van de man voor mij open en weer
even nonchalant dicht klapte. Henk had zijn
S.D.-papier getrokken, hield het rustig voor
zich uit. Ik deed, of er me plotseling een licht
op ging en draaide mij helemaal om naar de
man achter ons. „Ach so
wenn du
zuerst mal versuchtest so war alles nörmal,
wenn du nachher anrufen wolltést, so war
plötzlich keine Verbindung mehr da
Ich glaube, ich verstehe. Es ist sehr gut, dass
du darauf Acht gegeben hast. Danke schön."
(wordt vervolgd.) "

Maai, moeten wij deze kinderen alleen een
kans geven?
We doen dit omdat het ligt in de lijn van ons
werk. Stellen we ons als doel te zorgen dat,
binnen zekere grenzen, het levenspeil van de
gezinnen wordt behouden, ev. hersteld, dan
__J
moeten we dit zeker
doen en er is een
rechtsgrond voor aanwezig.
Maar moeten we niet
verder gaan? Moeten
we niet allen een gelijke kans bieden en
bij gebleken geschiktheid hen laten opleiden voor het beroep
of ambt dat ze aankunnen, ook al zou de Vader die opleiding
niet hebben kunnen bekostigen?
Dit vraagstuk kan van verschillende zijden
worden belicht.
Het kan zijn nut hebben enkele kanten te
bezien.
Als we tot een beslissing komen moet het
geschieden op deugdelijke gronden, want
wij moeten verantwoording afleggen van de
bestede gelden en in ons beroep op het
Nederlandse Volk moeten wij kunnen aantonen, dat we het gevraagde werkelijk nodig
hebben.
Men kan voorstander zijn van de idee dat
ieder mens gelijke kans moet hebben, onverschillig zijn afkomst en dat elk kind zich
naar zijn aanleg ongehinderd moet kunnen
ontwikkelen.
Dat is een vraagstuk van algemene maatschappelijke strekking.
Zonder de voor- en nadelen hiervan af te
wegen, kunnen we wel direct constatereh
dat het niet de taak van de Stichting is op
deze grond dit te gaan toepassen op de
categorie kinderen van onze verzorgden. Het
zou lijken op een experiment.
Men komt weleens de mening tegen dat de
Vaders van deze het hoogste offer hebben
gebracht en het Vaderland als dank hiervoor
de opleiding van deze kinderen voor zijn
rekening moet nemen.
De Vaders hebben getoond karakter en offervaardigheid te bezitten en in het algemeen
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]e stond als velen voor de lopen
wachtend' op het moordend* lood;
je wou geen vaderland verkopen
voor wat schamel geld of muffig brood.
En toen je later droef werd weggedragen,
werden vele mooie woorden wel gezegd;
zelfs brede sterrenflonkerende kragen
hebben blanke bloemen op je graf gelegd.—

c
c

Ik praat met je als in de dagen
toen nog geen graf ons scheiden deed,
maar je moet mij niet meer vragen
naar wat ik van het recht hier weet.

c
c

Ik wil je al die narigheden sparen
want jouw strijd is immers al gedaan; —
ik zal mijn snelvergetend volk gaan vragen,
waarom men voor de lopen heeft gestaan.

C
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Er waren slechts vier kale wanden
waartussen jij je stil bewoog
en vaak met saamgevouwen handen
je ogen opsloeg naar omhoog.

.

Harm. de Jong.
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zou van deze kinderen kunnen worden verwacht dat zij een aanwinst zijn voor ons
land, wanneer zij later leidinggevende functies zouden uitoefenen. Ons land heeft immers
gebrek aan mensen die weten wat ze willen?
Deze opvatting heeft
iets aanlokkelijks, door
aan de kinderen op
WBP*
deze wijze te vergoe1^-^^
den, wat zij boven
T
A
anderen moeten missen
A
■
'
*SyW
De conclusie ligt echfit^
ter niet zo voor de
hand als op het eerste
gezicht wel lijkt. We
hebben geen enkele
waarborg dat karaktertrekken als moed,
vastberadenheid, offervaardigheid, e.d. van
vader op kind overgaan. Als er in deze sprake
is van erfelijkheid, dan zijn deze trekken in
het kind nog slechts in aanleg aanwezig en
hangt het voor een groot deel af van de opvoeding en de sfeer in het gezin of deze
worden aangekweekt.
Het omringen van een kind met teveel zorgen heeft als regel niet offervaardigheid,
maar egocentrisch-gericht-zijn tot gevolg.
Energie, vastberadenheid, wilskracht, doorzettingsvermogen worden wel aangekweekt
wanneer iemand om iets te bereiken zich door
moeilijkheden heen moet slaan, wanneer hij
weerstanden heeft te overwinnen, maar niet
wanneer het voor hem te veel wordt klaargemaakt.
In dit alles kan ik nog geen rechtsgrond ontdekken, waarop een studie-uitkering voor
allen zou steunen.
Bij de oplossing moet het waarachtige belang
van het kind vooropstaan. Dat belang en zijn
levensgeluk worden niet bepaald door de
stand waarin hij zal terechtkomen en het
wordt niet uitgedrukt in het bedrag dat hij
later kan verdienen.
Het meeste voel ik voor een oplossing, waarbij men niet zonder meer besluit tot studiegelegenheid voor allen, maar voor werkelijk
begaafde kinderen een regeling treft waarbij
gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande mogelijkheden en zo nodig de Stichting hierin verder gaat en mogelijkheden
schept.
Overigens bepleit ik een soepele toepassing.
Meermalen komt het voor dat een gezin zich
allerlei ontzegt voor de opleiding van de kinderen, dat de Vader zoekt er iets bij te verdienen en zo de mogelijkheid geopend wordt.
Dit laatste kan nu niet meer. Bij de vaststelling van de pensioengrondslag is bovendien geen rekening gehouden met eventuele
promotie van de Vader indien deze in zijn
werk had kunnen blijven.
Zo is er alle reden met deze factoren bij een
beslissing rekening te houden.
Hiermee is dit vraagstuk niet uitgeput, doch
ik geef deze argumenten graag in overweging
aan allen die er mee te maken hebben.
Zullen de meeste studie-uitkeringen pas over
enige jaren komen, thans is er nog de categorie van oud-illegale werkers zelf, die door
hun verzet de studie moesten onderbreken
en derhalve recht hebben op bijstand bij het
voortzetten der studie na de bevrijding, indien
de middelen ontbreken. Met de enkele aanduiding volstaan we hier, daar de studie van
deze groep binnen afzienbare tijd afloopt.
Middelburg.

F. HUSON.
(Wordt vervolgd).
(Ingezonden mededeling

JSegin de dag;
mei FVOÏSOIi
Tanden blank en rein; adem
fris als morgendauw.

MONUMENT voor de verzeissirijder

Pastoor Vullinghs

fEKBUIS
Porsea, Mei 1949.
(Tapanoeli).
Geachte Redactie,
Met leedwezen heb ik in Uw nummer van
25 Maart j.l. gelezen, dat U aan het einde
van het jaar tlw uitgave zult staken. Wellicht denkt U, dat ik een beetje laat ben met
die opmerking, maar dat komt omdat ik via
mijn Zus in Nederland m'n weekbladen krijg.
Die zeepost doet er nogal lang over, maar
het is een veiliger weg dan de alleenreizende
luchtpost.
Er zijn misschien mensen in Nederland of
Indië die U hetzelfde schreven, maar wellicht ten overvloede vestig ik Uw aandacht
op het feit, dat met Uw opheffing een van
de laatste principiële bladen met-recht-vanspreken van het toneel verdwijnt. Ik heb
het er wel eens met m'n eigen jongens over
gehad, dat er niet veel mensen zijn in Nederland die het recht hebben om zoveel te
trompetteren als ze nu doen.
Uw blad heeft dat wel. Uw blad is graag
en veelgelezen onder de militairen hier. Omdat we het beschouwen als een blad met
gezag, geschreven door mensen, die zelf in
moeilijke omstandigheden, moeilijker dan de
onze, hun plicht deden. In deze tijd en in
dit land is het vaak heel moeilijk om met
gezag beklede bladen te vinden, die door
militairen geloofd worden. Het Uwe behoort
daartoe.
Ook als Nederlander die gaarne de mening
hoorde van de besten van ons, betreur ik
het dat Uw blad zal gaan verdwijnen. Dan
verdwijnt ook het laatste stuk herinnering
aan 100% plichtsbetrachting en vaderlandsliefde. Het actuele stuk herinnering dan,
want De Zwerver kwam elke week en gaf
dan z'n mening over een of ander vraagstuk, waar we eigenlijk vaak over bezig
waren. Het geval Mullaert was door ons
vaak besproken, maar niemand kwam er
uit. Maar in Uw blad stonden klaar en
duidelijk de feiten. Dat is wat wij nodig
hebben. Nu, en zeker in de toekomst.
Ik twijfel er niet aan dat Uw organisatie
Volkomen weet wat kan en wat moet. Vandaar dat wij ons bij het verdwijnen van De
Zwerver zullen moeten neerleggen, maar ik
zou U willen vragen of U ten volle beseft
dat U een grote open plaats achter laat. Er
zijn nog genoeg Nederlanders, waaronder ik
mezelf reken, die diverse feiten belicht willen zien door mensen, die ons een voorbeeld
waren. Komt er een ander blad? Desnoods
duurder, als het ons maar antwoord geeft
op onze vragen. Dit geldt misschien nog
meer voor de jongeren. Wij hebben geen
ouderen om te vertrouwen de volgende keer.
Dan moeten we voor die tijd al weten hoe
U de plichten van een Nederlander ziet.
Ik geloof niet dat ik precies kan neerschrijven wat ik voel, maar het komt hierop neer,
dat ik persoonlijk en de militairen in Indië
Uw blad zéér node zien verdwijnen en het
liefst zouden zien dat De Zwerver bleef
bestaan of dat er een gelijkwaardige, competente opvolger verschijnt.
Met dank voor Uw aandacht.
Hoogachtend,
Res. Lt. De R.
{Ingezonden mededeling)

NIJNHARDTJES
wekken op bij geestelijke en lichamelijke
vermoeidheid en verdrijven allerlei pijnen.

Op 18 Juni a.s. namiddags drie uur wordt
te Grubbenvorst op het Pastoor Vullinghsplein een Oorlogsmonument plechtig
onthuld ter gedachtenis voor hen die Voor
't Vaderland het leven offerden. Naast de
negen Nederl. militairen, twintig geallieerde
militairen en negen burgers die gesneuveld,
of in concentratiekampen omgekomen, of
wel door oorlogsgeweld overleden zijn, wordt
de ereplaats ingenomen door 'Pastoor H.
Vullinghs, een bij vele onderduikers en
oud-illegale-werkers bekende figuur, die in
Bergen-Belsen overleden is. Pastoor Vullinghs was de Priester waar ieder die zich
niet veilig voor de Duitsers voelde, hulp
ontving. Reeds in 't begin van de oorlog
vonden de Franse krijgsgevangenen de weg
naar de pastorie in Grubbenvorst, vanwaar
pastoor Vullinghs ze verder hielp. Eenmaal
thuis, wisten deze mannen de militairen in
de kampen wel te berichten, dat ze 't maar
via de pastoor in Grubbenvorst moesten
proberen. Zo vond een stroom van krijgsgevangenen de weg naar de vrijheid met
behulp van pastoor Vullinghs. Daarna zijn
het Engelse piloten, afgewisseld door
Nederl. militairen en studenten, die zijn hulp
ontvingen. Vooral ook Joden bewoonden met
Pastoor Vullinghs de Pastorie, waar zij alle
hulp ontvingen. Op 1 Mei" 1944 werd hij
door de S.D. gepakt en via de lijdensweg
Vught—Oranienburg naar Bergen-Belsen
vervoerd, waar hij kort voor de bevrijding op
9 April 1946 overleden is.
Het Comité-Oorlogsmonument-Grubbenvorst
zal .het zeer op prijs stellen als op 18 Juni
velen van zijri medewerkers aanwezig zijn.

• Nationale Demobilisatiedag *
Onder voorzitterschap van Z.K.H.
Prins Bernhard, Voorzitter van de
Nationale Demobilisatie Raad, wordt
op Dinsdag 21 Juni a.s., aanvangende
te 10.30 uur, in de Stadsschouwburg
te Utrecht, een Nationale Demobilisatie
Dag gehouden.
Deze dag is in het bijzonder bedoeld
als een landelijke bijeenkomst van de
Provinciale en Plaatselijke Demobilisatie Raden (Comité's), en ais appèl van
alle overheids- en particuliere instellingen en personen, die de belangen
van de te demobiliseren militairen kunnen bevorderen.
De agenda luidt:
Opening door Z.K.H, de Prins der
Nederlanden.
Rede van Z.E. Dr W. Drees, MinisterPresident. Onderwerp: Een taak en
een plicht voor land en volk.
Uiteenzetting door Z.E. Mr W. F.
Schokking, Minister van Oorlog en
Marine. Onderwerp: Welke voorwaarden schiep de Regering?
Toespraak door de heer J. Meynen,
Directeur der Algemene Kunstzijde
Unie te Arnhem. Onderwerp: Demobilisatie, vraagstuk van sociale gerechtigheid en menselijk begrijpen.
Vertoning van de film „Soldaten Overzee".
Toespraak door de Voorzitter van de
Provinciale Demoblilisatie Raad in
Limburg, Mr Dr F. J. M. A. H. Houben. Commissaris der . Koningin* voor
de provincie Limburg. Onderwerp:
Wat kan men gewestelijk en plaatselijk doen?
Toespraak door Kapitein ter Zee Ds
J. H. Sillevis Smitt, Hoofd-vlootpredikant. Onderwerp: Wat spreken wij dus
af?

/>

VOOR DE
BOVENSTE
PLANK ?

De Wereldoorlog
(1939 — 1945)
door: B. Koning, Majoor
van de Generale Staf.
Uitgave: Ad. M. C. Stok.
Zuid-Hollandse Uitg. Mij.,
Den Haag.
Er zijn na de capitulatie
van 1945 nog maar weinig boekwerken verschenen,
waaruit men zich een volledig en juist beeld kan vormen over de krijgsverrichtingen in de afcfelopen
oorlogsjaren. Verschillende beschrijvingen
over krijgs-avonturen en bijzonderheden
over bepaalde details der operaties vormden
tot nu toe het enige resultaat van de militaire
geschiedbeschrijving. Dit tekort is thans opgeheven door de verschijning van een uitstekend verzorgd boekwerk van de Majoor van
de Generale Staf, B. Koning. Men kan dit
boek als het eerste volledige relaas van alle
krijgsverrichtingen beschouwen. De schrijver
biedt zo nauwkeurig mogelijk de feiten en
het verloop van de gehele wereldoorlog. Het
meest aantrekkelijke van deze beschrijving
voor ons is, dat men geen militair deskundige
behoeft te zijn met een gedegen kennis van
de hogere krijgskunde om de inhoud van dit
boek te kunnen verwerken. Het is geen
diepzinnig, wetenschappelijk geschrift, dat
alleen door militair deskundigen is te bevatten. Integendeel, het boek is op een voor
ieder duidelijke en begrijpelijke wijze geschreven. Het pleit voor de schrijver, dat hij
dit standaardwerk reeds thans het licht kan
doen zien. Een ontzagwekkende werkkracht
schuilt achter dit boek — navorsen van de
bronnen, ziften van materiaal — en de
wonderlijke gave het gecompliceerde eenvoudig te kunnen uitbeelden, zodat het voor
een ieder een duidelijk, samenhangend en
overzichtelijk beeld ontwerpt van de laatste
oorlog in zijn geheel.
We kunnen ons, vooral als medewerkers aan
het tot standkomen van het gedenkboek der
LO. en LKP., een voorstelling vormen van
de grote moeilijkheden, die de schrijver bij
het samenstellen van dit boekwerk heeft moeten overwinnen.
Bijzonder interessant is, dat 't boek in krijgsgevangenschap is geschreven aan de hand
van de voortdurend clandestien beluisterde
radio-Wehrmachtsberichten. De gegevens
zijn na de bevrijding getoetst aan andere militaire bronnen.
Het boek is gedragen door de geest, die
deze oorlog deed winnen, zodat Z.K.H.
Prins Bernhard terecht in zijn voorwoord
schreef:
Ik ben ervan overtuigd, dat de schrijver
er in is geslaagd om op prettige, pittige
wijze dit samenvattend, leerrijk overzicht
te geven. Op gelukkige wijze wist hij ons
opnieuw de machtige, innerlijke kracht
der democratiën duidelijk voor ogen te
stellen en dit boek voor ieder begrijpelijk
en lezenswaard te maken en daardoor er
toe bij te dragen in brede kringen een
beter begrip van het verloop der gebeurtenissen te doen ontstaan.
Voor de bovenste plank? Voor hen, die belangstellen in een voortreffelijke en aantrekkelijke beschrijving van de militaire gebeurtenissen in de wereldoorlog 1939—1945 (en
wie in onze kringen zou zich hiervoor niet
interesseren?) luidt het antwoord zonder
meer: JA.
„FRITS".

in memoRiAm
In dit nummer zetten wij de herdenking van de gevallenen der LO
te Delft, welke herdenking wij in
het vorige nummer aanvingen, voort.
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CORNEL1S CHARDON

Geboren: 25 November 1906 te
Zegwaard (Z.H.).
Overleden: 7 Januari 1945 in
kamp Neuengamme.
Bloemist.

Geboren; 31 Augustus 1919 te Delft.

P" en Gereformeerd bloemist uit
■•—' Delft. Eén van die paar kleine
luyden, die het grote verzet hebben
opgebouwd. Onbekend bij de massa, vóór de oorlog alsook daarna.
Maar ons, die hem kenden in de
donkerste jaren, die kerk en vaderland sinds eeuwen meemaakten,
ons was het een weldaad, een
zegen te mogen samenwerken met
een Christen, zó brandend van hart,
zó dapper van geest.
Kalm en onopvallend ging hij de
. weg van het verzet; er waren er
honderden, die deze zelfde weg gingen. Bij die honderden was er één
die hem zeer na stond, die deed en
dacht als hij, die academisch gevormd was, maar daarin geen beletsel zag om met Aad samen te
werken in een zaak van leven of
dood; dat was Kees Chardon.
In 1941 en '42 begon Aad al zelfstandig te pionieren in Zuid-Holland en Brabant; daar begon hij de
mensen al bereid te maken voor de
zaak van de naastenliefde, de zaak
van opgejaagde Joden. Toen de LO.
begon op te komen, was in Brabant
het terrein reeds, ontgonnen en kon
men in Zuid-Holland, met name in
eri om Delft zo maar een groep
jonge mensen inschakelen. Dat was
het werk van Aad.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat
hij de eerste districtsleider van de
LO. in Delft was, dat was begin
1943. Hij was toen reeds sinds 1941
weduwnaar en hij had één zoontje.
In Juni 1944 werd hij aangewezen
om de opengevallen, levensgevaarlijke plaats van provinciaal leider
LO. van Zuid-Holland — levensgevaarlijk, omdat de ii|Eiltratie van
de SD. hier vrij groot was — te
bezetten. Hij ging een dag bij zichzelf te rade, schreef toen alles af en
berichtte, dat hij die plaats zou
innemen. Op 4 Juli 1944 werd hij te
Rijswijk gearresteerd
Men voerde hem naar Scheveningen, vandaar naar Vught, vervolgens naar Oraniënburg en tenslotte
naar Neuengamme, waar hij overleed. Wij weten van hen, die in
Vught bij hem waren dat hij daar
leefde als een evangelist, als een
zendeling. Het kon ook niet anders,
zijn gehele leven daarvóór was besteed in de dienst van zijn Zender
en zijn vaderland.

De kleine Advocaat

Voor mr. C. G. CHARDON

Hij is een jong en tenger advocaat
En draagt zijn haar zo raar als Bonaparte,
Is volbloed-Calvinist, dus desperaat soldaat,
Soldaat der liefde voor de desolate harten. '
Hij pleit, vol overtuiging en vol vuur.
De Jodenvrienden vrij, met felle redenaties.
Ofschoon hij zeker weet, dat, op de duur.
Hijzelf, met zelfde schuld, staat voor dezelfde nazi's.
Want heeft hij niet in de voorbije nacht,
In de verboden tijd, in 't Spergebied gelopen
en hier en daar de zwarte paria's gebracht.
Voor wie er, zonder hem, hier niets meer viel te hopen?
Hij is een man van singuliere gaven.
Die vogelvrijen helpt om des gewetens wil
Die honderdtallen bracht in een beschutte haven.
Waar 't veilig is en eb is en windstil.
Hij heeft gezorgd
Hij heeft gezorgd
Hij heeft voor hen
Heeft, boven zijn

voor hun nooddruftigheden.
dat zij niet zijn vergast.
gezwoegd en zeer gebeden.
vermogen, gedragen van hun last.

En hij dient rigoureus en radicaal,
Vertrouwend op de kracht van evangeliewoorden
Hij heeft geen vrees voor 't Óuitse tribunaal
En zwijgt beslist, al zou men hem vermoorden.
Nu is hij op een avond weggehaald
En, overweldigd, in een auto neergesmeten,
Gehavend en geboeid, maar sterk gestaald
Door 't woord van God (al moest hij muiter heten).
„MEES."

«4«

Overleden: medio April 1945 in
kamp Wöbbelin.
Advocaat.

IS ees Chardon, klein, wilskrachtig
*^ en zeer radicaal. „Eerst de Joden
helpen", placht hij te zeggen, „want
die verkeren in levensgevaar". Hij
moet in kleiner verband in 1941 en
1942 al gewerkt hebben, want toen
hij begin 1943 begon deel te nemen
aan de constituerende vergaderingen en besprekingen van de groep
Frits — zoals de LO. aanvankelijk
genoemd werd — beschikte hij al
over een schat van ervaringen. Hij
zag er in het geheel niet tegen op
om Joden op zijn eigen kantoor in
Den Haag te werk te stellen, hem
persoonlijk in nacht en ontij naar
de verschillende onderduikadressen
te brengen en desnoods als het zo
uitkwam, hen door verboden gebied
te loodsen.
In diezelfde dagen trad hij op als
pleiter in Jodenzaken en met
enthousiasme verdedigde hij de
door de Duitsers gevangen genomen
Joodse onderduikers en hun gastheren tegenover de Duitse rechtbanken. De wachtkamer van zijn
kantoor was steeds vol mensen,
maar 't waren alle pro-Deo-zaken;
zijn hulp en steun waren niet te
betalen!
Een zijner vrienden was er bij, toen
hij op één enkele avond vijftien
onderduikers, waarvan de meesten
Joden waren, aan onderdak hielp.
En hoe heeft hij bovendien zijn
medestrijders in het verzet gesterkt
met zijn moed, zijn vrolijkheid en
bovenal met zijn oprecht geloof.
Want dat was Jiet stil en wonderlijk geheim van zijn grote liefde
voor anderen, voor hen, die leden
en onderdrukt werden. Wat velen
nun „leer" of „overtuiging" noemen,
was bij Kees een aldoordringende
realiteit, zó heerlijk, dat hij voor
de verdrukten tenslotte zijn veelbelovend leven gaf.
Toen de Duitsers hem op 18 Jan.
1944 kwamen arresteren, wist hij,
dat hij verloren was. Alvorens zich
over te geven, heeft hij, hoe ongelijk de strijd ook was, getracht zich
van zijn belagers te ontdoen. Het
baatte niet, de overmacht was te
groot.
Hij is versleept van de ene plaats
naétr de andere: Scheveningen,
Vught, Oraniënburg en Wöbbelin.
Daar wachtte hem het eind van zijn
lijden. Daar heeft hij, zes en twintig jaar oud, zoals een medegevangene zegt, de dood aanvaard en zich
overgegeven in Gods handen.
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Met dank aan de God des
Verbonds, berichten wij U de
geboorte van een kind des Verborujs, onze dochter
THIRZA GRETA
THEODORA,
K. Pos Mzn
W. C. Pos-Leene
Zaandam, 8 Juni 1949
Westzijde 160
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Een oud en
vertrouwd adres is

}

Alle opdrachten worden rret de meeste zorg door bekwaam technisch en vakkundig personeel uitgevoerd.

Drukkerij H. J. Koersen & Zn.

Tot onze grote vreugde schonk
God ons een zoon
ROELOF JAN JACOB
J. Heuvingh
•
L. Heuvingh-Boverhuis
Hilversum. 3 Juni 1949
Lorentzweg 128

TEL. 32239
SINGEL 281

Me' grote dankbaarheid aan
God berichten wij U de geboorte
van een welgeschapen dochter

AMSTERDAM-C,

Van der St e r r e "

R. G. van der Haar
A. van der Haar-Bremmer
Amersfoort, 1 Juni 1949
Steven van der Hygenlaan 2
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Zelfs op de hobbeligste weg kan
het snoer niet lostrillen!
De PllILIPS rijwieldynamo houdt de stroomkabel door
middel van een verende klem onwrikbaar vast. Geen
moer of schroef die kan lostrillen en u in het donker zetten. De PllILIPS dynamo, met zijn krachtige
magneet, zijn compacte bouw, en zijn grote energiecapaciteit is een voorbeeld van een onovertroffen
Nederlands kwaliteitsproduct. Laat uw rijwiel met
een PHILIPS verlichting uitrusten!
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Een van de boeien, waarmee de gevangene aao handen en voeten was geboeid.

et historische verhaal van
een gevangene, die op
I Maart 1943, niettegenstaande
hij door de SS met kettingen
aan de muur was geklonken,
ontsnapte uit de bunker van
het concentratiekamp te Amersfoort.
Door het proces tegen Berg,
Kotalla, Oberle e.a. is deze
authentieke geschiedenis, welke
door 12 bijzonder interessante
foto's is verduidelijkt, van accuele betekenis.
De prijs van dit verhaal, geschreven door Kees Bauer en
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IU zult het verhaal zeker met grote interesse lezen en
U doet er Uw vrienden en bekenden, vooral de jongens
in Indië, een groot genoegen mede.
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