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VOORWOORD

Voor het wekken en stimuleren van de geest van verzet tegen de Duitse 
overweldiger en voor de bezinning op vraagstukken van strijd en na-oorlogse 
opbouw heeft de Nederlandse ondergrondse pers zich verdiensten verworven, 
die wij onvergankelijk achten. Tallozen hebben in dienst van deze pers hun 
leven verloren. Niet alleen om hun nagedachtenis te eren, doch ook en in de 
eerste plaats op grond van de historische en de intrinsieke waarde van zo 
menig in het geheim geschreven, gedrukt en verspreid artikel hebben wij het 
wenselijk geacht, in onze groep bronnenpublicaties een bloemlezing uit de 
ondergrondse pers op te nemen.

Grote beperking hebben wij ons hierbij opgelegd. Voorzover thans bekend, 
zijn meer dan 1100 ondergrondse bladen tijdens de bezetting verschenen. De 
collecties van ons instituut tellen vele tienduizenden nummers. Wij wilden deze 
bloemlezing echter een omvang geven die haar ook voor de algemeen- 
geïnteresseerde lezer aantrekkelijk zou maken. Des te nauwgezetter moest er 
naar worden gestreefd, een verantwoorde keuze te doen. Daarbij moest ener
zijds met de ontwikkeling der gebeurtenissen rekening gehouden worden — 
anderzijds moest de bloemlezing een evenwichtig beeld geven van de geestelijke 
en politieke verscheidenheid, die, op grondslag van de gemeenschappelijke 
strijd voor de bevrijding, ons volk in de bezettingsjaren gekenmerkt heeft. 
Noch aan de werkelijkheid zelf, noch aan haar weerslag in de ondergrondse 
bladen mocht door een eenzijdige keuze tekort gedaan worden. De vorm
geving der stukken mocht evenmin buiten beschouwing blijven. Zij moest, zo 
mogelijk, in overeenstemming zijn met het belang der beschreven gebeurte
nissen, de hevigheid der ondergane emoties, de merkwaardigheid der ont
wikkelde ideeën.

Herhaalde schifting heeft tenslotte geleid tot een selectie van bijna 130 arti
kelen, elk een facet van leven en denken in bezet Nederland vertegenwoor
digend. Daarvan is naar verhouding het grootste aantal stukken ontleend aan 
de vier „topbladen”: Het Parool, Trouw, Vrij Nederland en De Waarheid. 
Voor de geschiedenis en de karakteristiek van deze en alle overige bladen 
waaruit wij artikelen overgenomen hebben, mogen wij verwijzen naar het
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historische Overzicht van de Nederlandse Ondergrondse Pers, dat, naar 
wij hopen, eerlang als publicatie van ons Instituut zal verschijnen. De artikelen 
leggen trouwens zelf reeds onmiskenbaar getuigenis af van richting, inhoud en 
toon dezer organen, terwijl de aan deze uitgave toegevoegde inleiding —  die 
op zichzelf een implicite verantwoording der keuze bevat —  vele kenmerkende 
bijzonderheden verstrekt. Het volgende willen wij evenwel nog opmerken: het 
zal de aandachtige lezer niet ontgaan, dat de opvattingen van het Katholieke 
volksdeel in deze bloemlezing weinig tot hun afzonderlijk recht komen. Dit 
houdt verband met het opmerkelijk feit, dat de meeste Katholieke intellec
tuelen, voorzover zij aan de arbeid voor de ondergrondse pers hebben deel
genomen, zich in hoofdzaak beperkten tot medewerken aan de bestaande 
grote ondergrondse bladen. Periodieken als De Maasbode, het Katholiek  
Kom pas en Christofoor, het laatste een spiegel van de meningen van een 
vooruitstrevende groep jongeren, die zich met de personalisten van Je Main- 
tiendrai verwant voelden, zijn dan ook niet zo representatief geweest voor het 
Katholieke volksdeel als, bij voorbeeld, Trouw  zulks was voor het Gerefor
meerde.

Niet alle elementen die aan de ondergrondse pers haar geschakeerde rijk
dom hebben gegeven, konden wij in deze bloemlezing opnemen. De kracht 
van een illegaal blad bestond niet slechts uit zijn „hoofdartikelen” , m aar ook 
uit het „kleingoed”: de korte berichten, de anecdoten, de poëzie, de beknopte 
felle of sarcastische commentaren op kleinere of grotere voorvallen; toch zijn 
het slechts de „grote artikelen” geweest waarvoor wij in deze bloemlezing 
plaats konden inruimen. Wij vertrouwen evenwel, dat dit gemis door de 
qualiteit der opgenomen artikelen althans enigermate vergoed wordt.

De artikelen zijn weergegeven in de spelling waarin zij gepubliceerd zijn.
Voor de totstandkoming van deze uitgave, waarop namens ons college door 

de Chef van het Rijksinstituut, de heer L. de Jong, toezicht uitgeoefend werd, 
hebben verschillende personen zich verdienstelijk gemaakt. Wij zijn erkentelijk 
jegens de auteurs der artikelen, die ons verlof gaven, het toenmaals zo zorg
vuldig behoede geheim van hun auteurschap nu bekend te maken —  een 
medewerking die slechts door het bestuur van de Communistische Partij 
Nederland ten aanzien van een aantal artikelen in De Waarheid geweigerd
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werd. Het hoofd van de Nederlandse Oorlogscollectie van ons Instituut, mej. 
L. E. Winkel, en de heer H. Nijhoff, candidaat in de politiek-sociale weten
schappen, stonden de bewerkster van de uitgave bij het verzamelen van vele 
historische bijzonderheden terzijde. Het is echter in de eerste plaats tot deze 
bewerkster, mevr. R. S. Zimmerman—Wolf, hist. docta., dat onze dank zich 
richt voor de uitnemende wijze waarop zij zich door selectie, annotatie en 
inleiding gekweten heeft van de verantwoordelijke opdracht, in de vorm van 
deze bloemlezing voor een der schoonste uitingen van de Nederlandse geeste
lijke volkskracht een monument op te richten, aere perennius.

HET DIRECTORIUM VAN HET RIJKSINSTITUUT 

VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE



INLEIDING

I

Op 15 Mei 1940 kwam het eerste illegale blaadje uit, een kort, met de hand ge
schreven bericht, dat langzaam en heimelijk zijn weg zocht van enkeling tot enkeling. 
Vijf jaar later, toen de bevrijding op handen was, werd haar komst door honderden 
bladen van de meest uiteenlopende aard en vorm aan heel Nederland verkondigd.

Tussen deze twee data ligt de merkwaardige ontwikkeling van het verschijnsel 
„illegale pers in Nederland” besloten. Merkwaardig: want het povere berichtje van 
de Geuzenactie ontstond in een technisch nog vrijwel normaal functionnerende maat
schappij ; de talloze bladen en blaadjes, die, gedrukt in grote oplagen en volgens een 
uitgewerkt schema onder millioenen mensen verspreid, in de laatste oorlogslente hun 
nieuwsberichten en beschouwingen brachten, verschenen in een volkomen ontwricht 
en zieltogend uithoekje van Europa.

Ook de inhoud der bladen was aan verschuivingen onderhevig geweest: werd in 
de eerste jaren vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan actuele gebeurtenissen en 
situaties, in de latere tijd viel een grote nadruk op vraagstukken der toekomst, zoals 
sociale herordening, wijzigingen in het staatsbestel, partijformatie, cultuurpolitiek; 
er werden zelfs bladen uitgegeven, die zich uitsluitend met deze materie bezighielden. 
Met de inhoud wijzigde zich ook de toon: groter afstand dan tussen de hartstochtelijke 
kreten der eerste pamfletten en de lange, bezadigde zinnen der beschouwingen uit 
1944 is niet denkbaar; zelfs in de „actuele” stukken dier late periode klinken wijsheid 
en bezinning door de verontwaardiging en bitterheid heen.

Deze wijzigingen in functie en in aard nader te beschouwen en zo mogelijk te 
verklaren, is het probleem, dat deze inleiding zich stelt; een probleem, dat uiteraard 
slechts opgelost kan worden, als men het beschouwt tegen de achtergrond van de 
geschiedenis van bezet Nederland. Want de illegale pers leeft slechts bij de gratie 
van de wisselwerking met deze geschiedenis: hieraan ontleent zij haar betekenis, haar 
kracht en haar waardigheid.

Het geschreven woord: dat was de schuchtere aanvang der illegaliteit, een daad, 
waardoor mensen, die de gegeven situatie niet konden of wilden aanvaarden, zich 
bevrijdden van hun benauwenis. Er waren immers, ook in die allereerste dagen, reeds 
Nederlanders die niet toegaven aan de algemene stemming van verwarring en ver
slagenheid, aan de neiging om nu maar snel te vergeten, om correct te zijn en vol 
vertrouwen tegenover de bezetter. Voor hen was het juist andersom: het niet-aan- 
vaarden van de situatie bleek de enige wijze om onder de bezetting te kunnen leven en 
slechts in de sfeer van non-coöperatie konden zij ademhalen. Deze gezindheid moest 
in enige vorm haar uiting vinden, zodat ook anderen doordrongen werden van de 
verbittering en de waakzaamheid, die een noodzakelijke voorwaarde vormden tot 
de hervatting van de strijd — met andere middelen nu — tegen de Duitsers.

Wie waren het, die zich hiermee bezig hielden?
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Om deze vraag te beantwoorden, moeten wij teruggaan tot dejaren voor de oorlog. 
Van 1933 af was er ook in ons land gewaarschuwd tegen de infiltratie van het natio- 
naal-socialisme. Zowel in kerkelijke kringen als in de milieus van geschoolde arbeiders 
en van intellectuelen werd door enkelingen en organisaties in woord en geschrift 
protest aangetekend tegen de gewetensdwang en de vervolgingen, die in Duitsland 
sinds de Machtübernahme aan de orde van de dag waren. Vele Nederlanders echter 
sloten ogen en oren voor de dingen, die zich aan gene zijde van de Oostgrens afspeel
den; werkelijk begrip voor de verstrekkende betekenis en consequentie van deze ge
beurtenissen was lang niet overal doorgedrongen. Een toch al niet omvangrijke of 
krachtige organisatie als het „Comité van Waakzaamheid” , opgericht 1936, werd ver
zwakt en uitgehold door de politieke tegenstellingen, die sterker bleken dan de gemeen
schappelijke afkeer van nationaal-socialistische doelstellingen en methoden.1

Het is dus zeer begrijpelijk, dat het in Mei 1940 velen nog vrijwel ontbrak aan een 
dieper inzicht in Hitler’s uiteindelijke bedoelingen. De „vijf dagen” waren een nacht
merrie geweest, die de meesten zo spoedig mogelijk wilden trachten te vergeten — 
in dit streven gesteund door een groot deel der Nederlandse pers, die haar lezers 
aanspoorde, het dagelijks werk te hervatten en zich in ieder opzicht waardig te ge
dragen. Zo schreef het Algemeen Handelsblad op 16 Mei:

„Onze gevoelens zijn diep bewogen, m aar die bewogenheid uite zich in volledige zelf
beheersing, die alleen ons de kracht kan geven om onze energie. . . .  onder de nieuwe om 
standigheden te gebruiken.”

Twee dagen later las men in dit blad, naast de eerste verordeningen voor het 
bezet gebied, een redactionele vermaning: „Aan het werk!” :

„Wij moeten vooruit, en de handen uit de mouwen s tek en .. . . ”

En even verder, na een korte opsomming van wat er zoal te doen valt:
„N u  de oorlog voorbij is, ontwikkelt ook de verhouding tussen de Nederlandse bevolking 

en de Duitse militairen zich gaandeweg langs lijnen van natuurlijke menselijke waardering.”

Maar er waren ook Nederlanders, zo diep in hun nationale gevoelens gekwetst 
door de Duitse inval, dat zij het behoud van hun waardigheid slechts in het teken 
van de strijd konden zien; en anderen, zo diep doordrongen, gelijk wij zagen, van de 
absolute verderfelijkheid van het nationaal-socialisme, dat zij voor de militaire ver
tegenwoordigers van dit politieke stelsel geen „natuurlijke menselijke waardering” 
konden opbrengen. Men vond onder hen oud-militairen, intellectuelen, arbeiders — 
sommigen van hen hingen een sinds jaren gefundeerde overtuiging aan, anderen 
voelden zich slechts Nederlanders, die zich niet over de smaad konden heenzetten en 
„iets wilden doen” . Hun inzichten liepen uiteen al naar gelang van hun maatschappij
beschouwingen of juist het ontbreken daarvan. De droom der patriotten was anders 
gericht dan de utopie der revolutionnair-socialisten; de humanist had een rationeler,

1 Zie b.v. de brochure Katholicisme en Nationaal-Socialisme, Eerste reeks, II, Voorrede van A. 
van Duinkerken.
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meer gescherpt begrip van de situatie dan de „allleen-maar-Nederlander” , die ver
beten zijn vage, wilde plannen koesterde — maar hun allen gemeenzaam en sterker 
dan de verschillen was de drang om door handelen het onbestemde gevoel van ver
latenheid te doorbreken, dat sinds 15 Mei over het Nederlandse volk was gedaald. 
Dat dit handelen gericht moest zijn tegen de bezetter, was boven iedere twijfel ver
heven. Maar of het volk er toe zou kunnen worden gebracht, de gevaarlijke weg der 
illegaliteit te betreden?

Voorlopig werd de algemene stemming gekleurd door onzekerheid, angst, en een 
merkwaardige mengeling van naïveteit en wantrouwen. De Nederlandse officiële 
pers deed veel, al te veel, om angst en wantrouwen weg te nemen. Enige markante 
uitzonderingen hierop verdienen genoemd te worden; zij hebben in de eerste tijd op 
niet te onderschatten wijze een leemte helpen vullen.

Toen nog slechts kleine groepen de felle, korte oproepen der Geuzen lazen, het 
Bulletin 1940, de Open brief aan de Rijkscommissaris (No. 5 in deze uitgave), laafden 
duizenden zich nog aan de moedige woorden van Telders, Algra, Schilder of Regout. 
En vond men niet rechtstreeks wat men zocht, dan kon men ook tussen de regels het 
halve woord lezen waaraan men als goed verstaander genoeg had om zijn conclusies 
te trekken. Het is waar: de illegaliteit ging van de aan vang af haar eigen weg, en haar 
pers maakte zich los van alle journalistiek om tot een strijdinstrument te worden — 
maar dit alles in overweging nemend, moeten wij toch de functie, die de legale kranten
— en wel in het bijzonder de confessionele — nog konden vervullen, niet verkeerd 
beoordelen. Er waren woorden, die tot de Nederlanders spraken in hun eigen gees
telijk idioom, en die ons ook nu nog iets te zeggen hebben als wij in gedachten terug
gaan tot de eerste, zo pijnlijke weken na de capitulatie. Onbezonnen en bittere dingen 
zijn er toen gezegd over het vertrek der Koningin — maar hoevelen hebben geen 
geruststelling gevonden in wat het Friesch Dagblad schreef op 23 Mei 1940:

„Laten w e .. . .voorzichtig zijn en niet zondigen door een haastig oordeel. Wij zeggen het 
met te meer vrijmoedigheid, om dat de soms bittere woorden, die aan het vertrek der K o
ningin worden gewijd, spruiten u it. . . .de bron der liefde. . . .  En die liefde kon het niet 
geloven, het bericht van het overhaaste vertrek. Als wij vanavond ons hoofd buigen tot het 
gebed, hebben we dan de vrijmoedigheid om niet meer, zoals voorheen, te bidden voor onze 
Koningin?”

Uit dezelfde gezindheid kwam de weigering van het blad voort, „welwillend com
mentaar” te leveren op de installatie-rede van Seyss-Inquart. Dit zou dwaas zijn en 
verwarring stichten, want „de plechtigheid had plaats in de Ridderzaal, waar anders 
in September onze Koningin de Troonrede uitspreekt... .en het Wilhelmus plechtig 
klinkt” .

Dat was een herinnering, die pijn deed; maar een ander en gruwelijker pijn over 
een recent gebeuren klinkt door in de wrange woorden, die Algra in de pen komen na 
de Hagespraak van de NSB te Lunteren (Friesch Dagblad, 24 Juni 1940):

„D ie (Duitse) luchtm acht heeft een verpletterende kracht. Zij treedt systematisch op, 
zonder aarzelen, immer op het doel af. M en moet m aar eens horen, hoe het in R otterdam  is 
gegaan, straat na straat, huizenblok na huizenblok.”
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Die Duitse luchtmacht nu was door Mussert gehuldigd en door zijn volgelingen 
toegejuicht. Iedere verstandige lezer kon het sarcasme proeven. Maar daarbij bleef 
het niet. Ronduit verklaart de hoofdredacteur enige weken later (5 Augustus):

„Wij blijven strijden voor de geestelijke vrijheid.”

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het Friesch Dagblad in Mei 1941 voor het 
laatst verscheen.

Spoedig verboden werd zijn geestverwant De Reformatie, het blad van prof. dr 
K. Schilder. Zijn spitse ironie ging wel eens schuil tussen bijbelteksten, doch uitte 
zich onverhuld en in de taal der actualiteit in passages als deze (Brieven aan een jongere 
tijdgenoot, 14 Juni 1940):

„N eem  die goede raad van een oudere aan, amice, — hij m aakt zich een beetje bezorgd, 
dat jij zult vergeten, dat we in een interim toestand zijn, zwischen den Zeiten van voor en na 
de bezetting van een vreemde mogendheid. Hij m aakt zich bezorgd, dat er soms al gemeten 
w o rd t.. .  .n aar de m aatstaf der beschaamde vrees, der to t bedaren gebrachte paniekstemming 
en niet naar dien der nimmer te beschamen profetie. De lui van de eerste m aatstaf praten 
erg gemoedelijk tegen je. Ze kloppen je op de schouder: nou, valt het niet m ee? .. . .  Eén 
bom bardem ent maar, vijf dagen slechts, geen voorcensuur der pers, geen preekverbod, een 
goed woord voor onze historische s tr ijd .. . .  in de rede van de Duitse Rijksminister, die in 
de Ridderzaal sprak enz........ Het valt nogal mee en kijk nou niet zuur!

Kom, amice, A dolf Venator 1 zal niet tegen jou  zeggen: kijk wel zuur. A an zuurkijkers 
hebben we geen behoefte, die kunnen niet eens bidden voor onze Koningin, zoals jij, hardop 
hoop ik, met mij doet. M aar ik zeg: kijk, hoewel niet zuur, dan toch ernstig. Akklimatiseer 
niet, m aar geloof alleenlijk. . . . ”

En even verder, zeer ernstig nu:
„M aar onze Doktrin, daar zullen we voor blijven staan, opdat men niet onzen G od hóne, 

dat hij in  N ederland alleen m aar een stelletje hoera-lieden had overgehouden.”

Het best proeft men wel zijn zuiver menselijke bewogenheid uit een zinnetje, dat 
hij toevoegt aan een puntig artikel, overgenomen uit De Volkskrant van 16 Augustus 
1940:

„O ok wij zien verschil tussen de fouten der democratie en die der dem ocraten .. . .  Ik  kan 
dien vluchteling m aar niet vergeten, die in  1939 bij aankom st in New Y ork de bodem van 
A m erik a .. .  .kuste.”

Was voor die balling de bodem der Verenigde Staten het symbool der vrijheid, 
voor onze landgenoten was in die eerste bezettingsperiode de eigen grond waarborg 
genoeg: „Wij zijn Nederlanders op Nederlandse grond” , getuigde prof. Regout 
midden in een wetenschappelijk betoog, dat echter de Duitsers veel aanstoot gaf. 
(Het recht van de Bezetter, De Maasbode, 21 Juni 1940). Uitvoeriger formuleerde prof. 
Telders een verwante gedachte in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25 Juni. Hij 
constateerde:

„dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk bij voortduring blijk heeft ge
geven de Nederlandse vrijheden en tradities op hoge prijs te stellen en dat van een verlangen 
van enige im portantie naar een wijziging in  regeringsvorm of stelsel bij ons volk in zijn geheel 
niets hoegenaamd is gebleken.”

1 Pseudonym, waarmee prof. Schilder zichzelf aanduidde.
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Desondanks spraken de meeste kranten met veel ophef over de „plichten” en de 
„mogelijkheden”, die de nieuwe situatie bood en trachtten daarmee de emoties der 
lezers als het ware te overstemmen. Daardoor kreeg hun toon iets gewrongens en was 
hij er vrijwel overal net naast. In Wij bouwen verder, maar op welke grondslag? qualifi- 
ceert dr J. Eykman deze officiële opgewektheid:

„H et zijn, juist als er zoveel vernietigd is, allemaal opbeurende en dikwijls moedige, althans 
moedig klinkende woorden, die ons over onze droefheid heenhelpen. . . .  ons zelfs de tijd niet 
laten ons in onze droefheid over al wat er teloorging aan dierbare mensenlevens en kostbare 
goederen eens even te laten gaan. Wij mogen — er moet immers gebouwd worden — niet 
eerst eens even grondig uithuilen.”

En zonder enige ironie, maar met grote waardigheid zegt dr Wiardi Beekman het 
in de legaal uitgegeven brochure Den Vaderland ghetrouwe (September 1940):

„H et is geen schandelijke erkenning dat wij verdriet hebben. . . .  H et heeft geen zin dit te 
verdoezelen. Men kan net zoveel praten als men w il. . . .  m aar in de geest van de Nederlanders 
staat voorop de pijnigende herinnering aan de 10de M ei.”

De enige manier om alles te dragen was volgens hem de werkelijkheid in de ogen 
te zien. Maar die werkelijkheid ontwikkelde zich op dusdanige wijze, dat er slechts twee 
mogelijkheden waren. Nog eenmaal citeren wij het Friesch Dagblad(30 Juni 1940):

„(E r zijn) vele zaken, waarover het Nederlandse volk zich volkomen vrij wil uitspreken en 
als dat niet kan, zal het voorlopig zwijgen. Zwijgen behoeft niet altijd een uiting van zwakheid 
o f onvermogen te zijn. Het kan ook een daad betekenen.”

' Het zwijgen als daad — dat was één mogelijkheid. Door te zwijgen distancieerde 
men zich van alles, wat de bezetter deed. Maar het was een uitsluitend negatieve daad. 
Wie zweeg, was verantwoord tegenover zichzelf, meer niet; op den duur zou hij alleen 
komen te staan. Doch voor wie zocht naar uitingsvormen, waarin hij voor allen ver
staanbaar het gemeenschappelijk verdriet kon belijden en oproepen tot de gezamen
lijke strijd, stond slechts één weg open: die van het illegale geschrift. Wij hebben reeds 
gezien wie het waren die zich hiermee tot de publieke opinie richtten. Wat schreven 
zij, en op welke wijze?

Onze Keur bevat enige voorbeelden van die allereerste blaadjes. Er zijn er natuur
lijk veel meer geweest, veel pamfletten vooral. Reeds aan het uiterlijk beeld ziet men 
de innerlijke bewogenheid, die de samenstellers dreef: zij moesten zich uiten, liefst 
zouden zij schreeuwen — nu konden zij dit slechts op papier, maar men hoort nog 
hun stemmen tot in de overdadig gebruikte leestekens toe. Stijl en woordkeus hadden 
niets met de gebruikelijke journalistiek gemeen. Zij spraken tot het geweten en riepen 
op tot strijdbaarheid, dus de vorm kwam er niet op aan. Als de lezers maar gegrepen 
werden door deze hartekreten en tot daden overgingen, dan was het doel bereikt.

De toon was niet pessimistisch, mocht dit niet zijn: men hoopte op een spoedige 
bevrijding, niet alleen door het keren der krijgskansen, maar ook door eigen activi
teit. De noodzakelijke voorwaarden hiertoe waren in de gedachten der schrijvers: 
eenheid, moed, vertrouwen in de toekomst.

„G een ogenblik mag in onze harten opkomen twijfel aan het herwinnen van onze staat
kundige onafhankelijkheid.” (No. 2)
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Een tegenstelling hiermee vormde de sombere profetie van het eerste Geuzen- 
bericht (No. 1), dat door het aankondigen van plunderingen en deportaties de sluime
rende krachten wilde wekken.

De inhoud was nog vrij ongedifferentieerd; het lijkt ons, alsof de gedachten bij 
het schrijven over elkaar heen tuimelden. Grote nadruk werd bij herhaling gelegd op 
de onrechtmatigheid van de Duitse inval — de herinnering daaraan mocht niet ver
vagen, zij gaf de opsteller van de Open brief aan de Rijkscommissaris striemende 
woorden in de pen (No. 5).

Voor de NSB en de andere r.ationaal-socialistische organisaties had men sarcasme 
en spot, maar werkelijk diep verontwaardigd waren de uitlatingen aan het adres van 
de Nederlandse pers, die volgens het openingsartikel van Vrij Nederland (31 Augustus 
1940) de overheerser naar de ogen zag, „hierbij abusievelijk vergetend, dat hij nog 
altijd onze vijand is” .

„Deze houding is een van de redenen, die ons ertoe gebracht hebben Vrij Nederland op te
richten.”

Uit deze zinswending blijkt, dat de opstellers nu niet alleen meer gedreven werden 
door de onbewuste drang om „iets de doen” . De motieven zijn scherper en gedifferen
tieerder geworden.

Werkelijk doordacht, goed uitgewerkt en goed gesteld waren in het eerste halfjaar 
slechts enkele bladen: De Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen en De Geus onder Studenten. 
Zij bezonnen zich als eersten op de wezenlijke problemen, die de bezetting met zich 
bracht, waarvan de Nieuwsbrief het politieke, De Geus het geestelijke aspect ontleedde. 
Zij sloegen tegenover het eigen volk een scherp hekelende toon aan, voortvloeiend 
uit diep inzicht in de fouten en slapheden van dat volk en van zijn leiders, maar ook 
uit medegevoel met zijn verwarring en onzekerheid. Deze mengeling van scherpte, 
gevoel en bespiegeling gaf aan deze twee bladen het harmonische karakter, dat ze 
onderscheidde van de ongeordende uitingen der anderen. Men zie slechts met welk 
een bezonnen sarcasme Pieter ’t Hoen de samenwerkers met het Duitse bestuurs
apparaat striemde, en in boe redelijke zinnen De Geus zijn bewogenheid kleedde bij 
het vermaan tot de lezers, geestelijk partij te kiezen.

En het was inderdaad gerechtvaardigd, dit vermaan! Want in de loop van de 
zomer had een nieuw verschijnsel zijn intrede gedaan in het openbare leven: De Neder- 
landsche Unie. Op 24 Juli 1940 door het Driemanschap opgericht, telde zij na acht 
weken reeds 400.000 leden. Wat het Driemanschap — Nederlanders aan wier inte
griteit niet te twijfelen viel — voor ogen stond, was het verbreken van de stilte, die 
over Nederland sinds de capitulatie was gedaald. Maar het geluid dat deze mannen 
wilden doen klinken, moest ook iets positiefs hebben: in het eerste nummer van De 
Unie, 5 Augustus 1940, spraken zij de overtuiging uit, dat „het Nederlandse volk een 
open oog had gekregen voor de nieuwe tijd” en dat het noodzakelijk zou zijn zelf mee 
te werken aan veranderingen op allerlei gebied. Twee maanden later constateerden zij 
spijtig, dat nog steeds „het contact tussen het Nederlandse volk en de bezetter onvol
doende was” . Maar het was ook niet om der wille van dat contact, dat de 400.000 de
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Unie waren binnengestroomd! De meesten wisten het wellicht zelf niet nauwkeurig 
te omschrijven. Er heerste een onbestemd gevoel dat men niet zo passief kon blijven 
voortleven; een volstrekt negatieve houding tegenover de Duitsers werd door zeer 
velen nog niet te rechtvaardigen geacht; er was wel trouw aan het verleden, voor de 
oude aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje had de oorspronkelijke gekrenktheid 
moeten wijken; maar hier en daar vernam men critiek, voortkomend uit een niet te 
verdringen teleurstelling en uit een vaag verlangen naar iets nieuws. De NSB en haar 
methoden werden door de Unieleden met de grootste stelligheid afgewezen, maar 
misschien viel met de tot nu toe „correcte” Duitsers te overleggen. Men ging in brede 
kringen nog van de naïeve veronderstelling uit, dat, als men zelf maar de vereiste 
loyaliteit en legaliteit bleef handhaven, ook de bezetters hun belofte, dat zij de Neder
landse tradities niet zouden aantasten, wel gestand wilden doen. De onzekerheid, het 
wantrouwen, ja de angst, die in die zomer de grondtoon van de stemming aangaven, 
uitten zich bij de Unieleiding in herhaalde, nadrukkelijke betuigingen van bereidheid 
tot samenwerking. Bij de leden, die uiteindelijk noch in het beginselprogram noch in 
het verdere politieke beleid van de Unie veel belang stelden, maar alleen door hun 
lidmaatschap iets van hun Nederlands-voelen wilden belijden — bij de 400.000 leden 
kwam er in die eerste tijd iets los van een feeststemming. In de Unie voelde men zich 
als geborgen; men kon daar veilig voor Nederland getuigen, tegen de NSB protesteren
— en toch legaal blijven. De jubeltoon in de eerste nummers van De Unie moet velen 
een gevoel hebben gegeven, alsof nu alles ten goede was gekeerd.

Daar kwam nog iets bij, het belangrijkste misschien: diep-in wist men zich over
wonnen, weerloos overgeleverd aan de Duitsers. De koortsachtige activiteit, die de 
Unieleiding ontplooide was als een geruststelling: men deed zelf iets en kon daardoor 
misschien het noodlot verzachten, afwenden wellicht.

„D e Nederlandsche Unie wil, dat ons volk naast D uitschland in het komende Europa 
zijn plaats en zijn taak  zal veroveren en vervullen.”  1

Een slachtoffer verovert immers niet, zelfs geen taak. . . .  Overstemmen van het 
ware gevoel dus ook hier net als in de legale pers. Maar de Unie was in het begin iets 
gevaarlijker — leden en lezers waren tegen haar publicaties minder wantrouwend; 
stonden dus veel meer open voor haar invloeden en slikten zonder veel protest de
zelfde leuzen over gezagsversterking, lotsverbondenheid, nieuw Europa etc., waarvoor 
zij bij de dagelijkse krantenlectuur zo op hun hoede waren.

Het was tegen deze beïnvloeding der publieke opinie, dat De Geus onder Studenten 
zich keerde met een artikel, dat in klare bewoordingen voor zichzelf spreekt (No. 8). 
Vier jaar later omschreef de redactie in een brief aan Je Maintiendrai de motieven voor 
de oprichting van het blad aldus:

„Toen wij in September 1940 besloten een blad op te richten om de verzetsgeest in 
de studentenwereld wakker te roepen en een actie te voeren tegen de verspreiding van de 
D uitse propaganda, was dat niet in de laatste plaats om de invloeden, die de Unie hier uit

1 De Unie. 19 October 1940.
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oefende, te keren. . . . Wij meenden en menen nog steeds, dat de Unie in  de jaren van haar 
bestaan een ernstig gevaar voor de verzetsgeest van het Nederlandse volk. . .  .heeft opge
leverd.”

Er waren anders in de aanvang van die eerste herfst wel tekenen die er op wezen, 
dat de sfeer geleidelijk ging veranderen. De Duitsers begonnen maatregelen af te 
kondigen, die van het ware gezicht, dat de bezetting zou dragen, reeds iets onthulden. 
De beschermende toon klonk schriller, de schijn van angstvallige bezorgdheid voor 
het welzijn van het Nederlandse volk werd met moeite volgehouden. Het eigen belang 
van de bezetter liet zich niet langer verloochenen.

„Alles wat met die (Duitse) belangen strijdt, moet zonder vorm van proces verdwijnen door 
verbeurdverklaring van vermogens en ontbinding van verenigingen, gelijk de Vrijmetselarij, 
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Rotary en andere verenigingen ondervonden, 
en moet bovendien strafbaar gesteld worden voor enen Duitsen burgerlijken strafrechter in 
bezet N ederland. . . .  De Joden moeten eruit gewerkt, om dat van elke Jood is te verwachten, 
dat hij handelt tegen de belangen van het Groot-Duitse Rijk. De Duitse bewustzijnsver
nauwing ziet niet o f wil niet zien, dat dit alles in strijd is met het hier toepasselijke reglement 
op de oorlog te land. M aar het Nederlandse volk ziet het wel, voelt het aan lijf en ziel en ver
geet het niet.”  1

En zo was het inderdaad. Men kon nog wel met minachtend schouderophalen en 
kleinerende grapjes de oprichting van instellingen als Arbeidsdienst of Winterhulp 
slikken. Die dingen drongen niet verder dan de huid en deden geen pijn. Maar in 
diezelfde Octobermaand van 1940 werden de bordjes opgehangen „Joden niet ge
wenst” en dat te moeten lezen en verwerken was bitter, het kwetste hart en verstand, 
het wekte lijfelijk onbehagen. En bij de bordjes bleef het niet: de verstoting der Joodse 
Nederlanders uit hun ambten zette slechts enkele dagen later in. Dit kon niet zonder 
protest aanvaard worden: in het openbaar moest thans beleden worden, wat de ziel 
bewoog en de geest tot berstens toe vervulde.

Ook de Unie achtte de maatregelen ronduit „onnodig en ongewenst” ; 229 hoog
leraren dienden een request in bij de Rijkscommissaris, waarin zij aandrongen op 
intrekking ervan; zes Protestantse kerkgenootschappen gewaagden van hun ontstel
tenis — en al bleven zij volgens de illegale brochure Bijna te laat te correct in hun 
formulering en schoten zij tekort in het geven van gewetensvoorlichting, zij deden hun 
stem toch klinken. En tenslotte, op de laatste dag van deze merkwaardige herfstmaand, 
zond de Leidse senaat aan mr H. J. Reinink, wnd secretaris-generaal van het departe
ment van onderwijs, kunsten en wetenschappen, een protest met de gedragen aanhef:

„H et behoort to t de kostbaarste traditiën van het Nederlandse volk in  het algemeen en 
van de Nederlandse wetenschap in het bijzonder, dat tussen de verschillende rassen en tussen 
de belijders van verschillende godsdiensten. . . .  geen onderscheid wordt gemaakt.”

Aan dit alles stoorde de bezetter zich niet: requesten en protesten werden terzijde 
gelegd. De maatregelen volgden elkaar snel, als in een ijzeren ring werd het land be
kneld. Korte tijd daalde een zwijgen — totdat de rede van prof. Cleveringa te Leiden,

1 Nota over het Duitsche bestuur in Nederlandsch bezet gebied in: Verzamelde Geschriften van 
Prof. mr B. M . Telders, deel IV, blz. 331.
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uitgesproken naar aanleiding van het ontslag van de hoogleraar Meijers, de ban ver
brak en de verlossende ontroering bracht. De weerklank ervan vinden we b.v. in het 
pamflet: Nederlands geestelijke vrijheid en de Jodenvervolging (No. 10). Andere illegale 
bladen drukten de onmiddellijk klassiek geworden redevoering in haar geheel af. Wij 
mogen volstaan met daarnaar te verwijzen: een citaat zou onrecht doen aan de schoon
heid van dit document.

De studenten kwamen in beweging; de illegale pers verbrak haar stilzwijgen om 
hen toe te juichen en haar verontwaardiging over de anti-Joodse maatregelen te 
luchten, die als een slag in het gezicht der Nederlanders werden gevoeld. Allen spraken 
zij tegelijk, De Geus en de Nieuwsbrief, Vrij Nederland en het communistische blad 
De Waarheid', maar als beste voorbeeld geldt ons het reeds genoemde pamflet. Ge
zwegen mocht er nu niet meer worden, en met alles wat gebeurde, moest voortaan 
gelijke tred worden gehouden. Achteraf commentaar leveren was niet de taak van een 
strijdorgaan. In het nieuwe jaar, dat aanbrak, zou de illegale pers er duidelijk blijk 
van geven, dit te hebben begrepen.

Er zullen zeker mensen zijn geweest, die zichzelf en hun houding met schaamte 
hebben getoetst aan de bijtende hoon van het Klein Heldendicht (No. 12). En in het 
openingsartikel van Het Parool op 9 Februari 1941 trilde reeds iets van de ondraag
lijke spanningen, die aan het eind van de maand tot een uitbarsting zouden leiden. 
De titel alleen al, Wij willen dit niet, barbaren! was een uitdaging aan het adres van 
de Duitsers (No. 14). En weldra zou het tot een openlijke oorlog tussen bezetters en 
bezetten komen, al duurde dit slechts twee dagen: 25 en 26 Februari. Hoe uniek in 
de geschiedenis van Nederland deze gebeurtenis was, bleek duidelijk uit de extase van 
geladen verslagen (No’s 16,17), uit de triomftoon van herwonnen zekerheid, uit de 
plechtig-verheven taal waarin het derde nummer van het revolutionnair-socialistische 
Spartacus de overgang van gedachte naar daad wist te beschrijven:

„A an de arbeiders in de bedrijven is gezegd: „Beantw oordt iedere daad van tyrannie met 
staking. Verlaat de werven en de werken. Stroomt uit de fabrieken.”  En in enkele dagen tijds 
is dit woord vlees geworden en het heeft de gestalte van de politieke massastaking van Am
sterdams overheidspersoneel, van duizenden arbeiders uit de vrije bedrijven, van kantoor
bedienden en winkelpersoneel aangenom en.”

Twee dagen lang had het bestaan zinvol geleken, daarna verzonk men weer in de 
monotonie van het leven onder de druk der bezetting. Maar de trotse vreugde om dit 
in waarheid grootse gebeuren zou uit het bewustzijn der Nederlanders niet meer 
wijken. In de loop der volgende jaren werd er bij herhaling in de illegale pers op gezin
speeld, in termen als betrof het hier een oude heldensage, de strijd tussen licht en 
duisternis bezingend. En al was het licht dan tijdelijk verslagen, zo ondoordringbaar 
donker als tevoren kon het nooit meer worden.

In de periode, volgend op de Februaristaking, waren er al heel wat meer Neder
landers doordrongen van de ernst der bezetting. Dat aan de bedoelingen der Duitsers 
niet meer te twijfelen viel, bleek overigens duidelijk uit de grimmige woorden van de 
Rijkscommissaris op 21 Maart 1941, waarin niets meer doorklonk van de schijnbaar
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vleiende loktonen zijner eerste redevoeringen. „Für uns oder wider uns”, galmden de 
luidsprekers in het Concertgebouw te Amsterdam. En: „Für uns oder wider uns” 
echoden een dag later 18 salvo’s op de Waalsdorpervlakte. Voor de eerste maal tijdens 
de bezetting werd aan Nederlanders een doodvonnis voltrokken. Het bericht daarvan 
verscheen zonder commentaar van Nederlandse zijde in de legale pers. De rede van 
de Rijkscommissaris werd vertaald en in extenso afgedrukt — eveneens zonder com
mentaar. De illegale pers wist wat haar taak was (No. 17), doch zij stond hierin niet 
alleen. Ook de Nederlandsche Unie had iets begrepen van wat er op het spel stond. 
Reeds op 8 Maart schreef haar orgaan:

„D e niet-Nederlander, die met ons volk in  aanraking kom t, moet aanvankelijk wel ge
troffen zijn door zekere goedmoedige meegaandheid. Deze indruk is niet onjuist. M aar men 
vergisse zich niet om trent de kern van het volkskarakter. E r zijn enkele zaken, die voor ons 
volk nooit kwesties kunnen worden van politieke opportuniteit, om dat zij zaken zijn van onze 
Christelijke conscientie. Wie zou pogen de vlam der caritas in de volksziel te blussen, zou 
alras bespeuren, dat de heilige olie waaruit zij brandt, wordt gehouden door een vat, hard als 
d iam ant.”

Wie dacht bij het lezen van deze woorden niet aan de gebeurtenissen van Februari, 
toen zich de onbuigzaamheid van de bevolking der hoofdstad zo onmiskenbaar had 
geopenbaard? Onomwonden ook sprak het hoofdartikel, veertien dagen later, in een 
antwoord aan Seyss-Inquart:

„M oge ons hoogontwikkelde, vooruitstrevende volk, ook nu, zichzelf blijven bij de in
richting van staat en maatschappij. R aakt niet aan datgene, dat ons door de eeuwen heen 
dierbaar is geworden. A cht ons volk in zijn, misschien door een buitenlander niet steeds 
begrepen, m aar onszelf daarom  niet minder lief geworden, eigenaardigheden en acht het in 
zijn eigen volkswaarde.”

Met deze passages gaf de Unieleiding ervan blijk, dat zij begrepen had wat haar
volgelingen verwachtten. . . .  een begrip, dat culmineren zou in het hoofdartikel van
3 Juli 1941, toen ronduit geweigerd werd partij te kiezen in de strijd, die op 22 Juni
ontbrand was tussen Duitsland en de Sowjet-Unie en de oorlog een ander aanzien
verleende. Voor de illegale pers was dit alles echter niet voldoende: het principiële
en supra-nationale karakter van deze oorlog werd in haar ogen door de Unieleiding
nog te zeer miskend en verdoezeld. Opmerkelijk is in deze samenhang dan ook wat
Vrij Nederland (I, 10, 11 April 1941) na de rede van Seyss-Inquart schreef, geleid door
een goed inzicht in de grote lijnen van het wereldgebeuren:

„A an beide kanten staat men in de kracht ener religieuze bezetenheid. Tussen de Christen 
en de NSBer kan geen gemeenschap bestaan. H ier het recht — daar de macht. H ier de w aar
heid — daar de leugen. H ier de verlosser der wereld — daar het nationaal-socialisme. En 
daarom  past een woord van dank dat de heer Seyss-Inquart heeft gesproken zoals hij deed 
en voor de ogen van ons volk de zolang verbloemde bedoelingen heeft geopenbaard.”

En in een krachtig stuk tenslotte Pieter ’t Hoen (Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen,
no. 27, April 1941):

, , . . . .  Wij zijn tegen den Duitschen wereldveroveraar, die van ons land en van alle andere 
landen Duitsche kolonies wil maken. Wij zijn tegen de Duitsche Kultur, die de veroveraar ons 
als een giftige angel in  het vleesch wil steken. Wij zijn tegen de Duitsche idealen, tegen de 
theorie van het Duitsche Herrenvolk, dat de andere volken zou moeten onderwerpen en over-
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heerschen. Wij zijn tegen de Duitsche rassenwaanzin, tegen de Duitsche concentratiekampen, 
de Duitsche vervolging van schrijvers, priesters en predikanten en wij zijn tegen de Duitsche 
pogroms. Wij zijn tegen de Duitsche onderdrukking, die de vrijheid van de menschelijke 
geest snoert en het intellect knevelt.”

Zijn bitterste afkeer gold niet de Duitsers, maar bleef voorbehouden aan het door 
ons geciteerde Unie-artikel. Wat ons nu in het perspectief van de tijd niet van moed en 
openhartigheid ontbloot lijkt, voor de illegale schrijver was het ontoelaatbaar in 
strekking en toon. Geen halve waarheden, geen schijn van compromis kon bij deze 
strijd op leven en dood worden gedoogd. De drang naar objectiviteit, de behoefte 
aan gedachtenuancering, alles moest wijken voor dit ene, onverbiddelijke feit: dat 
Nederland in de greep van een uitermate verderfelijk systeem gevangen was, en daaruit 
bevrijd zou moeten worden. Tot elke prijs moest het inzicht in deze situatie gewekt en 
levend gehouden worden.

Al besefte een groeiend aantal Nederlanders in dit voorjaar 1941 zeerwel, dat het 
de bezetter ernst was met zijn plannen, toch trok lang niet iedereen hieruit de vereiste 
consequenties.

De „Engelse radio” was weliswaar in de loop van het eerste bezettingsjaar zulk 
een vertrouwde vriend der Nederlanders geworden, dat Het Bulletin in Maart 1941 
met recht kon schrijven: „De dag begint pas kleur te krijgen, als het ogenblik nadert 
waarop het nieuws uit Engeland te beluisteren valt” en in het bijzonder werd met grote 
ontroering door honderdduizenden naar de redevoeringen der Koningin geluisterd, 
doch de algemene richtlijnen die van „de overkant” kwamen, werden geenszins door 
iedereen opgevolgd. Uit tal van artikelen, in de ondergrondse pers verschenen, blijkt 
dat er nog velen waren, die hun verantwoordelijkheid, hetzij als individu, hetzij als 
lid van een sociale groep, in volstrekt andere — en naar hun mening niet ongerecht
vaardigde —■ zin interpreteerden. Was het al geen gemakkelijke taak om de Duitse 
propaganda te bestrijden, oneindig moeizamer bleek het om de invloeden te keren, 
die uitgingen van de handelwijze van sommige Nederlanders, die de bevolking moes
ten leiden en voorlichten. In krachtige bewoordingen richtten o.m. Het Parool en 
Vrij Nederland zich tegen de officiële pers, die zich op barbaarse wijze liet knevelen, 
tegen de ambtenaren, de „clerken” , wier houding in verband met de nazificatie van 
het bestuursapparaat in een uitvoerig artikel werd gekenschetst en veroordeeld {Het 
Parool, 22 September 1941):

„E n zo biedt een deel, een al te groot deel van de uitgekozen ambtsdragers van onze demo
cratische staatsinstellingen het jam m erlijk schouwspel van een kudde angstige schipbreuke
lingen, die elkaar bij de jaspanden vastgrijpen om in eikaars redeloosheid de verontschuldi
gingen te vinden voor hun gebrek aan moed........ Een jam merlijk schouwspel en ook een
verbijsterend schouwspel.”

Met diepe verachting duidde het blad herhaalde malen de secretaris-generaal van 
binnenlandse zaken, Mr K. J. Frederiks, aan als de „boze genius van onze ambte
naren”, de „Fouché in zakformaat”, die „zichzelf tot loopjongen van de bezetter 
verlaagde” . Scherper nog uitte zich Vrij Nederland (No. 27), toen een maand later de 
secretarissen-generaal Frederiks, Hirschfeld en Schrieke een proclamatie opstelden,
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waarin zij de Nederlanders opriepen mee te werken „opdat ons volk niet benadeeld 
wordt door de daden van onbezonnen en misdadige elementen” . Als één dier schade
lijke handelingen was genoemd: het verborgen houden van Engelse vliegers. Aan het 
stuk was een korte mededeling van de Directeur-Generaal der Politie toegevoegd, 
waarin f  1000 werd uitgeloofd aan „iedere Nederlander, die omtrent ernstige ver
grijpen tegen de belangen van de voedselvoorziening of de Duitse weermacht zodanige 
aanwijzingen geeft, dat deze tot arrestatie van de(n) schuldige(n) leiden” .

Maar hoe moesten publicaties als de bovengenoemde, die niet schroomden tot 
de laagste instincten te spreken, het moreel der Nederlanders aantasten! Werd — zo 
vroegen de bladen zich a f— veilheid nu als een deugd aangemoedigd, en verraad 
een beloning waardig geacht? Zou het volk wel in staat zijn, bij een dergelijk voorbeeld 
een waardig normbesef, een ongeschonden rechtsgevoel te bewaren? De oude, natuur
lijke bescherming van een eigen regering, van de vertrouwde partijen, van een naar 
letter en geest der Nederlandse wet beslissende Justitie, was weggevallen. Met groei
ende verbittering werd het droevig comediespel der op de Nieuwe Orde gebaseerde 
rechtsbedeling gadegeslagen. Het leek alsof er geen houvast meer overbleef, en alles 
in de chaos zou verzinken. Bijwijlen werden de opgekropte affecten van onlust zo 
sterk, dat de hele atmosfeer er als vergiftigd door was (No. 24). Die zucht naar wraak, 
dat roepen om een bijltjesdag der vergelding, het was niet slechts de natuurlijke uit
laat van al te hevig onder druk gezette gevoelens; men moest er ook de stem van het 
eigen geweten mee smoren. Velen beseften maar al te goed, dat zij slechts bij de dag 
en ten behoeve van het eigen gezin leefden, dat zij tegenover de vervolgden en gefol- 
terden in gebreke bleven, dat zij, gesteld voor de keuze „beginsel of brood?” waar
schijnlijk anders zouden beslissen dan de confessionele vakbonden hadden gedaan, die 
naar het oordeel van Vrij Nederland zulk een hartverheffend voorbeeld van karakter
vastheid gaven (No. 26).

En als men nu al faalde, hoe zou men dan standhouden in de komende beproe
vingen? Met een drukkend gevoel van moedeloosheid ging Nederland het jaar 1942 
tegemoet. En hoe weinig hoopgevend zette dit in! Met ijzige sneeuwstormen waaraan 
geen einde meer scheen te zullen komen, met nieuwe, tegen de bevolking gerichte 
Duitse maatregelen, en met zeer slecht nieuws van alle fronten, waarvan de Japanse 
aanval op Indië wel de grootste schok was. Vrij Nederland sprak van een „pessimisme, 
dat bedenkelijke vormen gaat aannemen” (II, 10). In een groot artikel: Is er reden om 
ontmoedigd te zijn? trachtte De Oranjekrant deze depressie op te vangen en te ont
zenuwen:

„D e stemming onder de Nederlandse bevolking is de laatste tijd uitgesproken down. Men 
is zeer terneergeslagen en het heeft allen schijn dat daartoe reden te over is. Im mers aan de 
meeste oorlogsfronten gaat onze zaak bepaald slecht. H et zou dwaasheid zijn dit niet te 
willen erkennen.”

Na een opsomming van de feilen en tegenslagen der Geallieerde oorlogvoering 
Poogde het blad aan de hand van voorbeelden de intrinsieke zwakte van het Derde 
Rijk aan te tonen en besloot met de volgende moedgevende woorden:
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„E n ju ist dit is de aller-belangrijkste factor in deze oorlog. Wij en met ons onze bondge
noten, weten waarvoor wij vechten, weten dat onze nationale vrijheid onafscheidelijk ver
bonden is aan onze geestelijke vrijheid.

D aarom  willen wij uit eigen beweging, zonder dwang, zonder terreur, al onze krachten 
inspannen om deze strijd te winnen. D ag en nacht willen wij ons inspannen om  den eerlozen
vijand te verslaan........  Ons vertrouwen is niet geschokt. Wij zijn teleurgesteld, doch niet
ontm oedigd. D aartoe is geen reden. D e laatste slag blijft ons. N ederland zal herrijzen.”

Het was wel nodig de gemoederen te sterken, het verlammend gevoel „we worden 
nooit meer vrij” te doorbreken en de wanhoop om te zetten in vertrouwen op de 
toekomst. Nederland mocht niet gaan twijfelen aan de zaak der Geallieerden, mocht 
het geloof aan eigen weerstandmogelijkheid niet verliezen. Onverbiddelijk wist de 
bezetter de zwakke steê te vinden, genadeloos ieder moment van inzinking uit te 
buiten. Zonder verzet zou men dan allengs gehoor gaan geven aan zijn bevelen en de 
volkskracht zou reddeloos uitgehold worden. En dit gevaar was niet denkbeeldig.

In 1942 troffen de Duitsers een reeks maatregelen en voorbereidingen, die tot 
doel hadden de gelijkschakeling van het maatschappelijk leven op velerlei gebied ten 
uitvoer te leggen, zich meester te maken van de Nederlandse jeugd, en de mankracht 
van het bezette gebied op grote schaal ten eigen bate te gebruiken.

In November—December 1941 reeds waren bij verordening een „Kultuurkamer” 
en een „Artsenkamer” ingesteld; de kunstenaars en intellectuelen zouden moeten buk
ken voor Duitse dwang. In Januari 1942 trachtte de bezetter het Christelijk onderwijs 
te treffen en stelde hij de „arbeidsdienst” voor a.s. studenten verplicht. Op 1 Februari 
werd de eerste groep Joodse jongemannen „in de werkverruiming geplaatst” — een 
schrede verder op de weg der uitstoting van deze groep uit de maatschappij. Ongeveer 
terzelfder tijd kreeg de Nederlandse pers opdracht, haar lezers er op voor te bereiden, 
dat binnenkort de „inzet” van Nederlandse arbeiders in Duitsland verplicht zou 
worden gesteld. Z.g. vrijwillig werkten er reeds 180.000 man. Deze maatregelen waren 
op zichzelf reeds ernstig; dat zij vielen in een periode waarin het moreel der bevolking 
toch reeds was geschokt, maakte hen uiterst gevaarlijk.

Nooit was de verantwoordelijkheid die op de illegale pers rustte, groter geweest 
dan nu. Het was waar: ook de Kerken deden — voor het eerst Katholieke en Protes
tantse gemeenschappelijk — hun stem in protest horen, om der wille van „barm
hartigheid, gerechtigheid en vrijheid van levensovertuiging” ; de Christelijke onderwijs
organisaties zetten zich schrap tegen de z.g. „benoemingsverordening” ; maar daar 
betrof het lang bestaande instellingen van hechte structuur en met talloze lid
maten en aanhangers. De illegale bladen, ofschoon geleidelijk toenemend in omvang 
en aanzien, hadden niets anders om op terug te vallen dan de overgave van de mede
werkers en de geestelijke veerkracht der lezers, en juist die veerkracht moest de pers 
zelf helpen vormen en versterken! Zij mocht niemand in de waan laten verkeren „dat 
het eigenlijk allemaal zo’n vaart niet liep” ; zij moest ervoor zorgen dat temidden 
van de dagelijkse beslommeringen de grote lijn van het wereldgebeuren zichtbaar 
bleef, zij moest er steeds weer onverbiddelijk op wijzen, dat deze oorlog een totale 
oorlog was, waarin ieder zijn persoonlijke taak te vervullen had, en zij had tegelijk de
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plicht, de moed en het vertrouwen der lezers levend te houden tegen alle druk in.
Zij moest de wanhoop verslaan en de geestkracht voeden met een onwankelbaar 

geloof in de komst der vrijheid. In het bewustzijn van wat er op het spel stond, deden 
de bladen wat in hun vermogen lag. Met de grootste nadruk wezen zij op de verderfe
lijke invloed van de Arbeidsdienst, op het onterend karakter der Kultuurkamer, op de 
onafzienbare gevolgen, die het werken in Duitsland voor ons volk met zich zou 
brengen (No’s. 29, 30, 31).

Met afschuw werd ook de z.g. „Joodse werkverruiming” gesignaleerd: „De slaven
jacht herleeft!” riep Spartacus in Januari 1942 uit. De medewerking door de Joodse 
Raad aan de hiertoe benodigde registratie verleend, werd streng veroordeeld. Het 
mocht niet baten: nog had de Jodenvervolging haar dieptepunt niet bereikt. Van de 
rampen, die stonden te gebeuren, zou Spartacus echter geen melding meer kunnen 
maken: op 11 April werden Sneevliet en vijf anderen, allen medewerkers van het 
blad, ter dood gebracht (No. 32). In hetzelfde nummer van De Vonk, dat de daden 
dezer revolutionnairen herdacht, stond een groot 1 Mei-artikel, dat in zijn bezieling 
iets van de herlevende hoop weerspiegelde (No. 33).

De met nieuwe verwachtingen begroete maand zou echter niets dan rouw en on
recht brengen. Deze hele zomer van 1942, waarvan men zich zoveel, ja alles, had voor
gesteld, bleef in de herinnering als de somberste, de meest slepende der bezetting. 
Op 3 Mei verschenen de Joden met gele sterren „getooid” in het openbaar. In de 
illegale pers weerklonk iets van de onrust, die de Nederlanders bij het zien van dit 
merkteken beving (No. 34). Maar gebeuren deed er niets; ook niet, toen enkele dagen 
later 72 leden van de Ordedienst gefusilleerd werden, en evenmin toen in dezelfde 
maand 460 gijzelaars werden gegrepen en 2000 beroepsofficieren als krijgsgevangenen 
naar Duitsland werden gevoerd. Er waren mensen, die huilden van verontwaardiging 
en pijn; er waren er ook, wie dit alles niet raakte, die opgingen in eigen leven, in eigen 
dagelijkse zorgen en genoegens. Tevergeefs riepen verscheidene bladen tot algehele 
opstand, toen in Juli de Joodse deportaties naar de duisternis van Polen een aanvang 
namen (No’s. 36, 37, 38). Zij voelden het als hun meest urgente plicht, iedereen te 
doordringen van de vreselijke waarheid, die school achter de leuzen van de polizeiliche 
Arbeitseinsatz en de lezers voor te gaan op de weg, die zou voeren van gedachte naar 
daad. Achter hun vlammende woorden was duidelijk de angst voelbaar, dat zij in 
een uur als dit te kort zouden schieten, dat zij niet het vermogen zouden bezitten 
door de muur van vermoeidheid, afstomping en zelfzucht heen te dringen (No. 39). 
Als men nu faalde, wat had het werk van jaren dan nog betekend? Had het zó wel 
zin om verder te gaan?

En juist in dat uur van wanhoop over eigen machteloosheid nam de stroom van 
het gebeuren deze roependen in de woestijn op en stuwde hen naar een hoogtepunt.

Wij weten nog niet hoe het tot stand is gekomen, dat grootse Manifest bij de 
wederinvoering der slavernij (No. 40) dat verspreid werd tijdens de onophoudelijke 
Jodenrazzia’s in Augustus. Maar hoe veel zegt reeds het feit, dat het — zo althans 
staat het in de tekst — kon ontstaan door samenwerking van alle illegale bladen in
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Nederland! Het was alsof hiermee de stem van het Nederlandse geweten zelve zich ver
hief; beter bewijs voor het bestaansrecht der illegale pers kon niet worden geleverd. 
Zij begreep dat de Duitsers niet alleen de Joden raakten: „Wij staan aan de vooravond 
van de grootste nationale ramp, die Nederland ooit heeft getroffen” — het luiden van 
een doodsklok scheen in deze woorden mee te klinken. Zij besefte ook, dat men met 
woorden, ja met tranen niet kon volstaan — de maat was vol, er moest worden ge
handeld. En al stond het maatschappelijk leven ook niet een ogenblik stil, al ge
schiedde er teken noch wonder van de zijde der Geallieerden, iets anders begon zich 
in stilte te voltrekken — een wonder ook dit, en dwars tegen alle orde in: de hulp 
op grote schaal aan hen, die zich wilden beveiligen tegen de Duitse aanslag op 
hun leven, kwam langzaam, heel langzaam op gang. Het „grand spectacle coupé” 
bleef uit, en daarvoor in de plaats organiseerde zich het stille, taaie, onromantische 
geploeter van de verzorgingsgroepen, de persoonsbewijsvervalsers, de bonkaarten- 
verspreiders. En wellicht kwam deze wijze van verzet beter overeen met het karakter 
der Duitse bezetting: ook van die kant nog geen fantastische, indrukwekkende ge
beurtenissen, maar de geleidelijke, langs administratieve weg zich voltrekkende uit
holling, op ieder denkbaar gebied, van een overweldigd land. Alles zonder twijfel 
rampzalig — maar zo langzaam, zo onhoorbaar zich voltrekkend, dat het leven van 
alledag gewoon scheen voort te gaan. Het hoger plan van waaruit de illegale pers 
iedere maatregel trachtte te zien, was voor de meesten onbereikbaar en het genadeloze 
licht, dat zij over iedere door haar als on-Nederlands gebrandmerkte handelwijze 
deed schijnen, kon niet iedereen verdragen. Soms voer een diepe huiver door de massa
— zo bij de moord op de eerste vijf gijzelaars (No. 41) — en dikwijls hoorde men 
langs de openbare weg vloeken, ja snikken van woede als de overvalwagens hun 
lading van weerloze Joden opslokten, maar de trams en de treinen bleven lopen, en 
de bioscopen waren er niet leger om. Steeds weer werd de zelfgenoegzaamheid der 
Nederlanders door de illegale pers gehekeld, in talloze artikelen wezen de bladen erop, 
dat men niet alleen maar op de bevrijding moest zitten wachten, maar zelf iets doen, 
iets op het spel zetten om der wille van de toekomst.

Zij, die zo schreven, in het bewustzijn het geweten van het volk te vertegenwoor
digen, stelden hun normen hoog, te hoog voor zeer velen — maar het was goed, dat 
ze aldus werden gesteld, dat menigeen zijn denken en gedrag kon toetsen aan deze 
principiële maatstaf. In de herfst van 1942, toen de stellig verwachte Geallieerde 
invasie was uitgebleven, toen in de grote steden avond aan avond en huis aan huis de 
Joodse Nederlanders werden „opgehaald”, gevangen in de fuik van een perfecte 
registratie, toen de bepalingen op de arbeidsinzet verscherpt werden en een nieuwe, 
doodse winter te wachten stond — toen bleek met grote duidelijkheid, dat de illegale 
pers een taak had, die groeide met de gebeurtenissen, en een zin, die zich verdiepte 
met het toenemen der ellende. Zij wees de werkgevers op hun zware verantwoorde
lijkheid (No. 42), zij prentte het snel verglijdend beeld van een razzia nog eens in de har
ten, zij schrikte steeds weer de burgers op uit hun dommel van alledag, en geselde zon
der respijt de functionarissen hoog en laag — spoorjongensensecretarissen-generaal,
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leden der rechterlijke macht en kerkelijke voorgangers. Dat de schrijvers in hun woord
keus niet altijd gelukkig waren, dat zij van — soms noodzakelijk gebleken — tactiek 
geen begrip hadden en dat alle gevoel voor de fijnere psychologische nuancering 
teloorging in hun laaiende emotionaliteit — het is hun euvel geduid, toen als nu, 
maar daartegenover stond, dat velen zich staalden aan deze onverbiddelijkheid en 
anderen weer troost putten uit zo menig woord van ontferming.

Doch in diezelfde tijd, waarin de uiterlijke gebeurtenissen zich meer en meer toe
spitsten, en tenslotte culmineerden in de grote crisis van Februari 1943, waarover 
nader, — verwierf de illegale pers zich een nieuwe dimensie met het verschijnen van 
het positief-Christelijke blad Trouw, een afsplitsing van Vrij Nederland. In het eerste 
nummer reeds gaf de redactie in een tweetal artikelen zichzelf en de lezers rekenschap 
van de op „Goddelijk gebod” berustende beginselen van haar verzet (No’s. 53, 54). 
In het licht van haar opvattingen kon men de oorlog zien als een apocalyptisch ge
beuren, en het verzet als een daadwerkelijke belijdenis van liefde voor de Christus. 
Het was deze onwankelbare overtuiging, die aan de roepstem om practische hulp
verlening, aan de menselijke toorn over onrecht en afstomping, een klank verleende, 
die uit diepte van eeuwen scheen te stijgen.

Het verschijnen van Trouw viel in een tijd van grote beroering. Niet alleen was 
zoëven de NSB in het openbare leven ingeschakeld, belangrijker voor Nederland was, 
dat de „totale oorlog” zich openbaarde in een reeks maatregelen, die gericht waren 
op het hart van het volk. Van alle kanten zetten de Duitsers de aanval op de manne
lijke bevolking in. Nederlandse instanties werden hierbij op grote schaal betrokken: 
departementen, bevolkingsregisters en arbeidsbureaux, politie, burgemeesters en recto- 
res magnifici. „De strijd tot het uiterste wordt ons opgedrongen”, schreef Vrij Neder
land in een groot hoofdartikel op 21 Januari 1943; „Het is goed zo” , vervolgde het blad:

” . . . .  Thans heeft de geestelijke elite van ons volk de kans gekregen te bewijzen, dat ze 
er werkelijk is en wij bezweren U, dat ons volk gezond genoeg en waardig genoeg is om U 
met eerbied en vreugde te erkennen, zodra het merkt, dat ge er zijt.”

Met de administratieve overweldiging ging een toenemende terreur gepaard, die 
een voorlopig hoogtepunt vond in de razzia’s op studenten, scholieren en jonge 
arbeiders in de dagen van 6—10 Februari. Dit alles werkte uiteraard ontzaglijk in op 
de stemming en atmosfeer, doch moedeloosheid heerste er niet. Enerzijds was reeds 
na de landing der Engelsen en Amerikanen in Noord-Afrika (November 1942) het 
geloof aan de goede afloop vaster geworden, en nu in de Februaridagen werd de 
verlossing al naderbij gevoeld: de Duitse rouw om Stalingrad was onze vreugde. En 
anderzijds, onder de gruwzame druk kreeg het verzet een tegelijk bezielder en on
buigzamer karakter. Hele bevolkingsgroepen gaven het voorbeeld van solidariteit: 
de artsen, de studenten. Ook aan de illegale pers ging dit verschijnsel niet onopgemerkt 
voorbij: zij registreerde integendeel nauwkeurig de trillingen in de atmosfeer en 
trachtte ook hierin leiding te geven.

Boven het grote artikel Soldaat o f slaaf, dat wij als nummer 55 in de bloemlezing 
opnamen, verantwoordde de redactie zich aldus:
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„Vrij N ederland heeft ditm aal een ietwat heftiger karakter dan voorheen. D at kan ook 
niet anders. De afschuwelijke wandaden van Duitsers en NSBers, die ten dele bij het hele 
volk bekend zijn, hebben eiken waarachtigen N ederlander het bloed van afgrijzen in de 
wangen gejaagd. H et is thans duidelijk dat onze vijanden ons bestaan als volk in  dodelijk 
gevaar brengen. Een geestelijke afweer is onvoldoende gebleken. Wij zullen ons m etterdaad 
moeten verzetten op alle mogelijke manieren. D it is onze moeilijke m aar onafwijsbare taak. 
En daarover handelt dit num m er.”

Hetzelfde Vrij Nederland bevatte een aantal berichten en korte stukjes, kenmerkend 
voor de Duitse methoden, kenmerkender nog voor de verscherping van het verzet. 
Zo werd er b.v. melding gemaakt van de ontruiming van het Joodse krankzinnigen
gesticht Het Apeldoornsche Bos, en van de ingebruikneming van het concentratie
kamp Vught (zie ook No. 52), maar tevens wijdde de redactie een korte beschouwing 
aan een nieuw verschijnsel in het Nederlandse openbare leven: de politieke terecht
stelling. Juist in die weken waren verscheidene aanslagen gepleegd op hoge NSB- 
functionarissen. Ook bleek in welk een mate de illegale pers het geweten van het 
Nederlandse volk vertegenwoordigde: tot in de herfst van 1944 discussieerden Vrij 
Nederland, Trouw, Het Parool en het links georiënteerde studentenblad De Vrije 
Katheder over de ethische problematiek, die van het bedrijven dier daden de conse
quentie was. Werkelijk „populair” is de politieke moord in Nederland nooit geworden. 
Meer en meer stegen echter de andere vormen van guerilla in aanzien: aanslagen op 
Gewestelijke Arbeidsbureaux, bevolkingsregisters, distributiekantoren. Als een legen
darische heldendaad zou een van deze wapenfeiten, de door een aantal bekende 
intellectuelen beraamde en uitgevoerde aanslag op het Bevolkingsregister te Amster
dam in de herinnering blijven voortleven.

„Geestelijke afweer is onvoldoende gebleken.. . . ” had Vrij Nederland geschreven. 
Dit was niet geheel juist gezegd. Natuurlijk kon met geestelijke afweer alléén niet 
worden volstaan. Maar het was een schakel, onmisbaar tussen de actie van Duitse 
zijde en de reactie der goede Nederlanders. In de verwarrende hoeveelheid en onder 
het overstelpende gewicht der gebeurtenissen moest men de grote lijn blijven onder
scheiden, zich kunnen bezinnen op aloude normen, duidelijk beseffen wat er op het 
spel stond. Zonder geestelijke bereidheid, die voedingsbodem voor iedere daad, ver
mocht individu noch gemeenschap iets tegen de overmacht. Uit verschillende bronnen 
werd de groeiende verzetsmentaliteit gevoed: de illegale pers kon in perioden als 
deze, hoe haar gezag ook toenam, de steun van andere getuigenissen niet ontberen. 
Zij was niet bij machte alléén tot alle lagen en schakeringen der bevolking door te 
dringen. Het is haar invloed dan ook ten goede gekomen, dat zij het zich van de 
aanvang af als een plicht rekende om alle kanselboodschappen den Nederlandse ker
ken op te nemen en op die wijze tot de verbreiding van deze zo belangrijke manifesta
ties ook in niet kerkelijke kringen bij te dragen. Het is kenmerkend, dat deze texten 
onverkort en zonder toelichting van de zijde der redactie werden weergegeven: 
hun inhoud en woordkeuze spraken een taal, die door niemand kon worden mis
verstaan.

Ook de stem van de regering weerklonk in de illegale pers. Nog voor de aanvang der
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Februari-razzia’s had minister-president Gerbrandy vanuit Londen een oproep ge
richt tot het overheidspersoneel, die besloot met de woorden:

„G een N ederlander kan thans meer in twijfel verkeren om trent zijn plicht. Koningin, 
Regering en Vaderland vragen, neen eisen Uw vastberaden deelneming aan de bevrijding van 
ons grondgebied.”

En enige weken later werd in alle Katholieke kerken een herderlijk schrijven voor
gelezen waarin onomwonden werd verklaard, dat medewerking aan de Duitse mensen
roof in geweten ongeoorloofd was.

Het waren uitingen als deze, die het volk gespannen, maar ook vastberaden 
maakten. De opgejaagde emoties vonden rust, doch ook richting en kracht bij deze 
manifestaties van onverzettelijkheid. In de maanden die volgden, rijpte de bewogen
heid die voorwaarde was voor een waarlijk grootse demonstratie van afschuw tegen 
de Duitse methoden. De bekendmaking van de Wehrmachtsbefehlshaber Christiansen 
op 29 April 1943 waarbij de Nederlandse oudmilitairen in hernieuwde krijgsgevangen
schap werden opgeroepen, gaf hiertoe de laatste stoot. Hoewel de illegale pers hierop 
sterk had aangedrongen, was er geen voorbereiding, geen organisatie (No. 58). 
Daardoor vermocht deze spontane uitbarsting niets tegen de Duitse machtsmiddelen; 
maar tegelijk was juist daaraan haar aangrijpend karakter te danken. Bij de illegale 
pers, die veel gerechtvaardigde critiek leverde op de onvolkomenheden, die de staking 
deden verlopen, brak toch steeds weer de ontroerde bewondering door de zakelijke 
critiek heen. Nog op 28 Mei 1943 schreef Het Parool:

„W elk een schitterend schouwspel van moed en offervaardigheid! Welk een spontane wil 
om het juk  van de bezetter van zich te w erpen! Het waren ogenblikken waarin we vrijer 
ademden dan we in jaren gedaan hadden; enkele momenten was de angstpsychose door
broken en voelden wij ons geen onderdanen van een schrikbewind, m aar moedige mensen, 
voortgestuwd door een onzichtbaar onderling verband.”

Beter kon de glorieuze stemming van die opstand niet worden samengevat.
Het was een vreemde periode, die Nederland na de Meistaking tegemoet ging: 

het vierdejaar der bezetting is moeilijker te karakteriseren dan wat er aan voorafging 
en wat daarna nog zou komen. Het was een sombere tijd, waaraan alleen de herinne
ring aan de Meistaking en de toenemende hoop op invasie enige glans verleenden. 
Vergeefs poogde Seyss-Inquart in zijn grote redevoering, op 19 Mei 1943 te Hengelo 
gehouden, die herinnering te bezoedelen, die hoop te ridiculiseren. Vrij Nederland 
constateerde naar aanleiding daarvan in een artikel, getiteld: Wat nu? (III, 10):

„O ok Seyss-Inquart heeft zich met onze vraag bemoeid. Wij behoeven en willen hem niet 
antwoorden. Tussen hem en ons zijn de doden, de gefolterden, onze vernietigde vrijheden en 
onze wereldbeschouwing.”

Het blad zette verder uiteen, dat de strijd, die tegen de nazificering gestreden 
moest worden, thans voorbij was:

„D e grote beslissende vraag van het ogenblik is o f ons volk er nog zal zijn op de dag van 
de bevrijding. O f onze mannen en zonen niet verspreid zullen liggen over de gebombardeerde 
steden in  D uitsland en de verwilderde gebieden van het Oosten. O f de lichamelijke weerstand 
van onze kinderen blijvend geschaad zal zijn. O f de geestelijke en zedelijke gezondheid van
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ons volk niet voor meer dan een generatie blijvend verknoeid zal zijn. O f het D uitsland ge
lukken zal ons volk mee te slepen in de wereldnacht. M ocht dit D uitsland gelukken, dan zal 
de grootste overwinning ons niet meer baten.”

Het blad zag als de belangrijkste, ja enige taak, die de Nederlanders restte, maar 
die dan ook gold voor iedereen: het bewaren van de volkskracht langs de weg der 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Om dit te kunnen doorzetten moest men beschikken 
over hoge eigenschappen: zelftucht, karakter, persoonlijke moed. Zouden velen aan 
deze eisen kunnen voldoen? Was de houding van het Nederlandse volk wel bevredi
gend?

In het uit Uniekring voortkomende blad Je Maintiendrai was deze vraag nog 
geen maand na de staking uitvoerig aan de orde gesteld en ten dele ontkennend 
beantwoord.

Dat in het begin, na de Duitse inval, het totale karakter van de oorlog door de 
leidende persoonlijkheden in Nederland niet werd onderkend, ja, dat zij drie jaar 
nadien, en na alles, wat er was gebeurd, nog loyaal en correct meenden te moeten 
handelen, had uiteraard een ongunstige invloed op de massa gehad:

„D at kan niet anders. Talloze arbeiders gingen en gaan naar Duitsland, veel te veel jongelui 
zijn ingelijfd bij de arbeidsdienst, landgenoten arresteren elkaar, breken elkanders huizen af, 
men werkt voor D uitsland, verdient aan D uitsland, enz. enz. ”

Ondanks dit alles eindigde het artikel niet met een pessimistische noot: een kente
ring ten goede was zichtbaar. De offervaardigheid zou echter nog veel groter moeten 
worden! En het was begrijpelijk en nodig, dat de illegale pers het als haar eerste 
plicht zag, juist op deze wonde plek, dit gebrek aan persoonlijke moed, steeds weer 
met de grootste ernst en nadruk te wijzen. Zou niet, zo was haar gedachtengang, 
een beter inzicht in de betekenis van elke nog zo onbelangrijk schijnende maatregel 
de weg tot energie en offervaardig handelen kunnen, ja moeten vrijmaken?

De illegale pers, oordelend volgens de normen waarnaar zijzelf zich sinds jaren 
had gericht, de werkelijkheid in het licht van haar geestesgesteldheid beschouwend, 
vermocht niet te erkennen, dat het ganse leven even genuanceerd was als voorheen, 
dat geenszins voor iedereen gelijke voorwaarden golden, dat men niet aan elk individu 
dezelfde eisen mocht stellen. Als zij van deze erkenning had kunnen uitgaan, — maar 
wie sprong ooit over zijn eigen schaduw? — dan had zij haar bestaansgrond, en hier
mee zichzelf opgeheven. Haar levensvorm was de non-coöperatie, haar wapenspreuk 
het absolute verzet, haar kleuren waren het zwart en wit der in een zending opgaanden. 
Het was dus onvermijdelijk, dat zij het als vanzelfsprekend zag, anderen volgens 
deze onverbiddelijke maatstaf te beoordelen, en even natuurlijk, dat er velen, al te 
velen onder de maat bleven, die in een kleiner perspectief bezien, niet onverstandig 
of gevoelloos dachten en handelden. De illegale bladen zagen ook niet, wilden niet 
zien, hoe de meesten, maatschappelijk gekluisterd als zij waren, niet altijd anders 
konden, dat hun houding niet altijd door slapheid, egoïsme of gebrek aan durf werd 
bepaald, maar door onvrijheid — en dat het hun dus slechts ten dele kon worden 
toegerekend, dat zij dieper en dieper in de fuik geraakten.
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Een enkele maal brak de wanhoop van die zomer van 1943 — de tijd van de mas- > 
sale Jodenrazzia’s, van steeds toegespitster arbeidsinzet, van confiscatie der voor het 
moreel onmisbare radio’s — brak die wanhoop door in de illegale pers, en liet zij 
voor een ogenblik haar hoge, critische houding varen, om nog slechts tolk te zijn van 
het gevoel van lijden en verlatenheid, dat het volk in hevige mate beving. Het scheen, 
alsof de oorlog nooit een einde zou nemen! En waar bleven de Geallieerden, Churchill 
had toch zelf beloofd, dat er grote dingen zouden gebeuren voor het vallen der herfst
bladeren? Aan de magische klank van deze belofte klampten velen zich vast, teneinde 
niet te verstikken in de atmosfeer van terreur (No. 68). De illegale pers, toenemend 
in betekenis en groei na de inbeslagneming der radiotoestellen, wees er in een aantal 
artikelen, die tot het beste behoren van wat zij het licht heeft doen zien, met 
kracht op, dat men niet slechts de hulp van buitenaf moest verwachten, maar 
meer nog alle weerstand die nodig was, uit de eigen ziel en geest moest putten 
(No. 72).

Mèt de doelstellingen der Duitsers was uiteraard ook de tendens der illegale pers 
verschoven. Het was de bezetter niet meer om de nazificatie van ons volk te doen
— die opzet was onmiskenbaar ontspoord — voortaan zouden zij ten bate der Duitse 
oorlogvoering geëxploiteerd moeten worden, deze weerspannige Nederlanders. Dit 
te doen begrijpen en te verijdelen had de illegale pers zich sinds de Meistaking tot 
plicht gesteld. Het hiertoe noodzakelijke verzet moest uit een door geen tegenslag 
of dwang te breken geestkracht spruiten. Niet voor niets plaatsten Het Parool en 
Trouw koppen boven hun artikelen als: De tanden op elkaar, Volharden tot het einde. 
Het was ook in hun werkelijkheid-van-illegaal-blad wel doorgedrongen, dat zij slechts 
een élite tot in de bancirkel van het actieve verzet konden bezweren — voor de grote 
massa der lezers was het al een zware opgave zich niet te laten verpletteren, zich staande 
te houden in de orkaan van terreur, die in de loop van de winter 1943-44 aanwakkerde
— zich staande te houden ondanks alles wat hun aan zekerheden was ontnomen (Zie 
b.v. no. 77).

Deze vorm van zelfhandhaving die een heel volk moest redden, viel velen nauwe
lijks minder moeilijk dan het „echte” verzet, dat met zijn toenemende reeks van 
overvallen toch altijd de compensatie van avontuurlijke spanning, de troost van 
kameraadschap gaf. Maar doorzetten als men niets te doen had! Volhouden als men 
geëvacueerd was of ondergedoken! Zich niet laten knauwen als de Duitsers in het 
kader van de constructie van de Atlantikwall, akker na akker lieten verdrinken! — 
dat was voor velen een zware, al te zware eis. Dan traden vermoeidheid, afge- 
stomptheid (No. 78), prikkelbaarheid tegen bedreigden en hulpbehoevenden (No. 
74) in de plaats van de zo noodzakelijke onbuigzaamheid. Dan werkte de dood van 
zoveel der allerbesten slechts de verbittering en het mismoedig defaitisme in de hand, 
hoe nadrukkelijk de illegale pers de doden ook tot voorbeeld stelde (No. 80, 82). Dan 
sloot men de ogen voor het mooie resultaat, dat de illegaliteit behaald had met haar 
langzame, systematische torpedering van Rauter’s Tweede Distributiestamkaart. En 
zo nam men, uitgehold door innerlijke moeheid, tenslotte op last van de bezetter de
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spade in de onwennige hand en ging versperringen en Deckungslöcher aanleggen die 
de Geallieerden in hun opmarsch zouden moeten stuiten (No. 83).

Het was inmiddels eind Mei 1944 geworden. Negen maanden tevoren was met 
de val van Mussolini en de capitulatie van Italië de „as” gebroken; toen had iedereen 
het einde wel heel nabij gedacht. Nu waren winter en lente voorbij, met zware stormen 
kondigde de zomer zich aan — zou hij eindelijk de langverbeide invasie brengen? 
Het ging overal „goed” — in Rusland, in Italië — maar hier in Nederland drukte de 
bezetting zwaarder dan ooit. Niemand besefte, dat het na de invasie nog veel gruwe
lijker zou worden dan voorheen, dat het volk een winter voor de boeg had, waarin 
zich alle ellende van de ganse bezetting zou gaan samentrekken en verdichten tot 
een ondoordringbare duisternis, waarbij vergeleken de zomer van 1944 een feest 
van verwachting scheen. Verwachting die zich stralend ontvouwde op dien histori- 
schen 6den Juni om haar hoogtepunt te vinden in de bezetenheid van Dolle Dinsdag 
(5 September 1944) — diezelfde Dolle Dinsdag toen in Vught, Scheveningen en andere 
plaatsen in Nederland de schoten der executiepeletons knalden en zo een eigen, sinis
tere noot toevoegden aan deze unieke symphonie van vreugde, verwarring, haat en 
ontsteltenis.... Zij waren tegelijk het voorspel van ongehoorde verschrikkingen. 
En niemand die dit voorvoelde, niemand die waarschuwen kon! Ook de illegale pers 
liet zich voortsleuren in de stroom van mateloos optimisme: een groot aantal bevrij- 
dingsnummers, waarop alleen nog maar de juiste datum behoefde te worden inge
vuld, lag in die dagen gereed. Zij zijn nimmer uitgekomen.. . .  Wat er wel verscheen 
waren bulletins, berichten over de ware of vermeende vorderingen der Geallieerden, 
de terugtocht en de paniek der Duitsers, de wilde vlucht der NSB. Geen artikel, geen be
schouwingen, alleen maar korte telegrammen, over elkaar heenbuitelend als de gebeur
tenissen zelf. Pas in de ijzige, verlammende stilte die volgde op de mislukte luchtlandin
gen bij Arnhem, in de laatste dagen van September dus, hervatten de illegale bladen hun 
veelzijdige taak van voorheen. Zij zou onzegbaar moeilijk zijn in de komende maanden.

Toen de luchtlandingen bij Arnhem op 17 September plaatsvonden, legden tegelijk 
allen die bij de Nederlandse Spoorwegen betrokken waren op bevel van de Neder
landse Regering te Londen het werk neer. Tot de bevrijding zouden zij het niet meer 
hervatten. Dit staken van een van ’s lands meest vitale bedrijven had niet slechts 
maatschappelijke consequenties, doch versterkte ook de toenemend doodse atmos
feer, waardoor Nederland in de herfst van 1944 werd bevangen. Dit gold in het bij
zonder voor het landsdeel boven de grote rivieren, en daar weer bij uitstek in de grote 
steden. Maatregel na maatregel droeg er toe bij, het stadsbeeld alle kleur en levendig
heid te ontnemen. De havenwerken van Amsterdam en Rotterdam werden opge
blazen— Nederlandse arbeiders verleenden hieraan hun medewerking (No. 107). 
Gas en electriciteit werden afgesneden. Alle bedrijven kwamen stil te liggen. Waar 
tot nu toe nog leven was en althans een schijn van bloei, heerste van dag tot dag 
dieper verval. En ook de mensen vervielen: de honger en de kou deden hun intrede, 
er was geen brandstof, geen kleding — de algehele armoede spreidde zich vaal over 
hen uit. En van dag tot dag werd alles troostelozer.
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Wat kon de illegale pers nog doen in deze chaos, waar alle waardigheid verstikt 
werd in de strijd om de meest elementaire levensbehoeften? Had het nog zin, op te 
tornen tegen deze desolate atmosfeer waarin normen en principes zo geheel anders 
waren dan voorheen? — Zouden dergelijke vragen al opkomen, de illegale bladen, wier 
verscheidenheid toenam, wier oplagecijfers groeiden, wisten zichzelf onmisbaarder dan 
ooit. Die grote steun, de radio, was de meesten geheel ontvallen; alle verbinding 
tussen het land en de buitenwereld was practisch afgesneden; in Nederland zelf was 
het verkeer van plaats tot plaats moeizaam en omslachtig als in vroeger eeuwen.

De drieledige taak der illegale pers tekende zich in deze benarde omstandigheden 
scherper dan ooit af. Zij moest voor actueel en betrouwbaar nieuws zorgen, opdat 
het gerucht, de vijand van het moreel, niet oppermachtig zou heersen; haar betekenis 
als informatiebron nam met het verstrijken der maanden meer en meer toe. In de 
tweede plaats had zij tot taak, door goede, reële artikelen het bewustzijn levend te 
houden, dat de toekomst van vrijheid en onafhankelijkheid niet meer zo ver af was 
als het onder de druk der omstandigheden soms zou kunnen lijken. En ten derde 
rustte op haar de plicht, ondanks de moedeloosheid over het vastgelopen Geallieerde 
offensief, de angst voor de winter en de zorg om de naaste omgeving, de weerbare 
geest onder de bevolking levend te houden, zodat deze niet bezwijken zou als er nieuwe 
zware eisen aan haar moed en uithoudingsvermogen zouden worden gesteld.

In de eerste maanden was de illegale pers niet bij machte aan het door haar ge
stelde doel te beantwoorden: de gebeurtenissen stormden over Nederland heen, alles 
meeslepend in diepte en duisternis, en daartussen verklonken haar woorden als in 
een lege ruimte. Wat vermochten artikelen tegen de honger en het gevaar? Ten hoogste 
kon er in sommige bladen met nadruk op gewezen worden dat het verband, door de 
Duitsers gelegd tussen spoorwegstaking en voedselnood, op valse gronden berustte 
(No. 108). Een navrant stemmingstukje als no. 112 is voor de latere lezer belangrijker 
dan voor de afstompende tijd- en lijdensgenoot. Machteloos stond de illegale pers 
ook aanvankelijk in haar strijd tegen een ander verschijnsel: de mannenjacht. Geen 
Nederlander was meer veilig in de herfst, het was onmogelijk geworden, zonder een 
gevoel van onrust langs de openbare weg te lopen. En op sommige dagen waren er 
hele steden omsingeld en afgezet, teneinde te worden uitgekamd... .zo op 10 en 11 
November Rotterdam, waar 50.000 mannen werden weggevoerd. Snijdend veroor
deelde Vrij Nederland de houding der bevolking op die dagen (No. 109): dit was niet 
slechts daaruit te verklaren dat het blad krachtens zijn verzetsfunctie hard en onver
biddelijk moest zijn in een tijd van dreigende ondergang, maar ook uit het feit dat 
het zijn intrinsieke machteloosheid tegenover een catastrofe van een dergelijke omvang 
diep besefte. Had het bestaan der illegale pers werkelijk zin en betekenis gehad —• zo 
zou men tussen de regels kunnen lezen — als na vier en een halfjaar van onafgebroken 
vermanen en prediken, verkondigen en oproepen, de weerbaarheid der bevolking zo 
ontstellend gering bleek te zijn, haar wil tot verzet zo zwak? De teleurstelling en wan
hoop om dit beiderzijds falen maakte de toon van pamflet en artikel verbitterder dan 
gerechtvaardigd scheen. De maatschappelijke ontreddering, de krampachtige strijd
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om het persoonlijk behoud, waarin ieder zichzelf het naast was, tastten onvermijdelijk 
de ruggegraat van het volk aan: bij een snelle overrompeling, uitgevoerd door een 
gewapende macht op een door spanning en onderdrukking van jaren ondermijnde 
massa, trad dit verzwakkingsverschijnsel uiteraard het duidelijkst aan de dag.1

Heel anders ging het met de laatste poging der Duitsers om de Nederlandse 
kracht voorgoed te breken: de z.g. Liese-Aktion (eind December 1944) waarbij de 
mannen van 17 tot 50 jaar voor werkzaamheden ten behoeve der Duitsers werden 
opgeroepen. Ditmaal slaagde een deel der illegaliteit er in de situatie meester te wor
den. Overal werden oproepen en regeringsverklaringen aangeplakt met aansporingen 
om zich niet te melden, met waarschuwingen dat medewerking aan deze nieuwe 
deportatiemaatregelen strafbaar was. En daar bleef het niet bij: in de tien dagen die 
verstreken tussen de eerste proclamatie van Liese en de aanvang van de aanmeldings
termijn, werden heel wat bevolkingsregisters overvallen en geplunderd; op de avond 
van de 5de Januari 1945 brandde het aanmeldingsbureau in de Marnixstraat te 
Amsterdam af! Deze acties, spruitend uit het besef dat het om het voortbestaan van 
het volk ging, wekten in de massa weer iets van het voor een krachtiger houding zo 
onmisbare zelfbewustzijn. De besluitvaardigheid van een kleine groep schraagde het 
moreel van duizenden. Maar er waren ook nog al te velen die weifelden, aarzelden: 
zou het misschien niet goed zijn toch maar een Ausweis aan te vragen, men kon nooit 
w eten.. . .?  Hier kon de illegale pers ingrijpen. Nu hoefde zij zich niet mesr te uiten 
in machteloze wanhoop, zoals na de Rotterdamse razzia toen zij zich voor een vol
dongen feit, een voltrokken vonnis geplaatst zag. De overtuiging brak weer door dat 
de strijd niet tevergeefs was geweest, dat niet alles verloren was, dat er een goede 
kern behouden kon worden, mits men nu de moed niet liet zinken. Het was prachtig 
dat de aanmeldingsbureaux in de lucht vlogen; dat voorbeeld gaf velen kracht; maar 
voor de illegale pers bleef de taak weggelegd, het moreel der twijfelaars te sterken, 
iedereen er van te doordringen dat het rennen om een Ausweis verderfelijk was voor 
enkeling en gemeenschap, dat het z.g. realisme van enige hoge ambtenaren en werk
gevers in deze toegespitste omstandigheden, in deze strijd op leven en dood, zinloos 
was en misplaatst.

Met het bevel der regering achter zich en de daden der Knokploegen voor ogen, 
gesterkt ook door het langzaam herlevend zelfbewustzijn van een deel der bevolking 
en door het aanvankelijk uitblijven van Duitse tegenmaatregelen, hervond de illegale 
pers haar oude zekere toon:

„D e verzetsbeweging in N ederland heeft zich unaniem op het standpunt gesteld, dat elke 
vorm  van medewerking aan de Arbeitseinsatz, ook het aanvragen van Ausweise door am bte
naren o f werkgevers, ontoelaatbaar is. In het heetst van den strijd die zij voert voor ons volk, 
eischt zij van eiken N ederlander aanvaarding van dat standpunt. Op grond van haar verleden 
heeft zij daartoe het recht.”2

1 Zie over dit probleem: B. A. Sijes: De Razzia van Rotterdam, blz. 240-1. (Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie, Monografieën no. 4).
2 H et Parool, no. 81, 16 Januari 1945.
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En reeds een week later kon hetzelfde blad schrijven:
„D e strijd van het Nederlandse volk tegen de Duitse aanslag op de m annen woedt ver

bitterd voort. De eensgezinde en solidaire weerstand die de Duitschers ontmoeten, m aakt 
zelfs hun meest geraffineerde methoden krachteloos. In de dagen waarin de nood en de honger 
bijna ondragelijk zijn, blijkt ons volk nog over de kracht te beschikken voor een compromis
loos verzet. Deze massale demonstratie van een ongebroken moreel is verheffend en tegelijk 
beslissend voor ons toekomstig bestaan.”  1

En toch, hoe oneindig moeilijk waren ze voor ieder Nederlander, die laatste 
maanden! Er waren lichtpunten: de opmars der Russen, het vastlopen van het Duitse 
tegenoffensief in de Ardennen, het mislukken der Liese-Aktion, de verdeling der 
„Zweedse broden”, het aanbreken van een nieuwe lente waarin een herleving der 
Geallieerde activiteit kon worden verwacht. . . .  dit alles gaf hoop, het hield velen 
staande in het slopende gevecht om behoud. Maar hoe vaak woog wat daartegenover 
stond, zwaarder, al te zwaar: de stijgende hongersnood, de vervuiling, de verzwakking 
die men om zich heen zag, de algehele ontluistering van het dagelijks leven, de ver- 
pauperisering naar lichaam en geest. Deerniswaardig was de toestand inzonderheid 
van West-Nederland in de eerste maanden van 1945. Er reden geen treinen, trams of 
auto’s, een enkele uitzondering daargelaten. Hele landstreken stonden blank van het 
water; verlaten en geplunderd vele huizen, fabrieken, spoorwegemplacementen. Grote 
hongerstoeten trokken langs de wegen, om bij de boeren gebruiksvoorwerpen voor 
voedsel te ruilen. Af en toe moesten zij dekking zoeken voor de boordwapens der 
Geallieerde vliegtuigen. Dikwijls zakten mannen, vrouwen en kinderen uitgeput, 
stervend, in elkaar. Hoe lang moest dit nog duren, hoe ver zou het uithoudingsver
mogen der bevolking gaan? Beklemd wachtte men op de komst der bevrijders. Eens 
moest het toch zover z ijn ...

Tot de sombere stemming dier maanden droeg zeker niet in de laatste plaats de 
in andere vorm herlevende terreur der Duitsers bij, die, hun nederlaag voor ogen, en 
in dodelijke vrees voor de steeds actiever wordende illegaliteit, de ene „represaille
maatregel” na de andere namen: zij haalden grote groepen mannen uit de gevange
nissen, en knalden hen zonder verder omhaal neer. Honderden werden op deze 
wijze omgebracht na de aanslag op Rauter bij „Woeste Hoeve” . Naar aanleiding van 
deze verschrikkingen gaf Het Parool een speciaal nummer uit, waarin Pieter ’t Hoen 
schreef dat het antwoord van het Nederlandse volk op het bloedbad slechts kon zijn: 
feller actie, meer verzet:

„In  een strijd op leven en dood moet men toeslaan, hard toeslaan. En wij mogen dit niet 
meer uitsluitend overlaten aan een handje illegale specialisten. Ons hele volk moet toeslaan. 
. . . .  Voor eiken gevallen strijder moeten zich honderd, duizend nieuwe krachten aanmelden. 
Voor eiken Nederlandschen man, die zichzelf respecteert, is er nu nog m aar een mogelijkheid: 
te treden in de rijen van het ondergronds verzet. Het betekent tevens, dat het verzet tegen den 
vijand opgevoerd moet worden tot een hoogte, die het to t nu toe nog niet bereikt heeft.”

Deze verbeten wil om ondanks alle ontzetting het werk voort te zetten, spreekt 
ook uit het aangrijpende stukje dat we als no. 114 opnamen. Hierin wordt tevens

1 H et Parool, no. 82, 23 Januari 1945.
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erkend — en dat dit nog tijdens de bezetting kon gebeuren, pleit voor de eerlijkheid 
en het inzicht van de schrijver — dat het uiteindelijk niet de objectieve betekenis van 
het verzet was, die bij dit werk de doorslag gaf; de waarde ervan werd bepaald door 
de persoonlijke motieven: de oorsprong heiligde èn doel èn middelen.

Wat ons nog rest, is de atmosfeer te schetsen in het koude voorjaar dat aan de 
komst der Geallieerden voorafging. Het aantal illegale bladen nam met de week toe, 
al naar gelang de voedselvoorraden krompen. Nergens echter werd beter dan in 
Vrij Nederland uitdrukking verleend aan de hopeloze benauwenis, het snakken naar 
vrijheid en menswaardig leven, de verbittering ook over de vertraagde opmars der 
Canadezen die tot de Veluwerand genaderd waren, en over de capitulatie-onder- 
handelingen met dezelfde vijand tegen wie de illegale pers sinds jaar en dag de strijd- 
zonder-compromis had gepredikt (No. 116). Goddank dat het niet zo lang meer 
duurde, er was al zo veel gevergd van het uithoudingsvermogen der Nederlanders. 
Met de Meii aand herleefde de hoop; de voedseldroppings droegen er het hunne toe 
bij om er iets feestelijks aan te verlenen. Enige dagen later werden onder onbedaarlijk 
gejubel de Canadezen ingehaald. Nederland was na vijf jaar vrij. Nu was er plaats 
voor dankbaarheid, opluchting, vreugde.. . .

Wij zouden dit chronologisch overzicht èn onze bloemlezing kunnen besluiten 
met de geestdriftige klanken van de vele bevrijdingsnummers die stad en land over
stroomden. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven nog eenmaal Vrij Nederland aan 
het woord te laten met een bevrijdingsartikel waarin de weemoed om de doden, de 
angst voor het onbekende, en bovenal de grote vertedering om iets dat nu onher
roepelijk verloren was, de boventoon voerden. Het leek ons beter en oprechter zo.
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II

In het eerste deel onzer inleiding zagen wij hoe de illegale pers zich ontwikkelde 
in haar reacties op de tegen de bevolking gerichte maatregelen der bezetters. Het was 
noodzakelijk en geoorloofd daar het begrip „illegale pers” als een eenheid te hanteren. 
Gaan wij echter over tot een nadere beschouwing van de inhoud der artikelen die 
betrekking hebben op minder directe problemen, dan valt een grote verscheidenheid 
inzake uitgangspunt, levensopvatting en toekomstverwachtingen te bespeuren; dan 
blijkt dat het verschijnsel illegale pers uiteenvalt in een aantal afzonderlijke bladen, 
ieder met een eigen signatuur en karakter.

Bij het bespreken van deze verscheidenheid moet uiteraard in het oog gehouden 
worden, dat het wezen van de illegale pers hierdoor niet bepaald werd. Haar oorsprong 
en grondgedachte was: de bezetter is onze vijand die op alle mogelijke manieren be
streden moet worden. Over de Jodenvervolgingen, de arbeidsinzet, de collaboratie 
van werkgevers en functionarissen aan de hiermee in verband staande maatregelen, 
liepen de opvattingen nimmer uiteen; verzet daartegen was een levensvoorwaarde; 
hoogstens kon er gediscussieerd worden over de doelmatigheid en soms de morele 
toelaatbaarheid van de gevolgde methoden. Tengevolge van de wisselwerking tussen 
principes en practijk waren de opvattingen daarover binnen het kader van eenzelfde 
groep wel eens aan schommelingen onderhevig. Zo was De Waarheid, het orgaan der 
illegale CPN, tot 22 Juni 1941 een tegenstander van militaire sabotage; na die datum 
propageerde zij haar vurig; zo ook had het Christelijke Trouw oorspronkelijk grote 
bezwaren tegen de door Knokploegen uitgevoerde overvallen op distributiekantoren; 
later plaatste het blad zich volledig achter deze strijdmethode. Al naar gelang de in 
eigen kring wisselende opinies stonden dus de bladen inzake deze materie tegenover 
elkaar. Maar het belangrijkste bleef toch de eensgezinde overtuiging van de absolute 
noodzaak van verzet. De illegale pers had als het ware twee gezichten: het ene daarvan 
bleef de Duitsers toegewend, het andere de bevolking. Bij de interpretatie der Duitse 
maatregelen mocht niet gewikt of gewogen worden; iedere zweem van aarzeling zou 
als zwakheid uitgelegd worden. Het opmerken van schakeringen was ontoelaatbaar, 
het kleinste spoortje van objectiviteit verwerpelijk. „Neen” zei de illegale pers tegen 
iedere nieuwe Duitse maatregel, „onverbiddelijk neen” .

Terwijl dus de strijd naar buiten op een ongebroken front werd gevoerd, bood de 
innerlijke ontwikkeling een andere aanblik. Dit had meer dan één oorzaak. In de 
eerste plaats bleek reeds in het halfjaar na de capitulatie, dat de opvattingen over 
het karakter van de oorlog en de motieven voor de aangenomen verzetshouding al 
naar gelang de levens- en maatschappijbeschouwing der illegale groepen sterk uiteen
liepen. In de loop der oorlogsjaren ondergingen deze motieven dan nog de invloed 
der gebeurtenissen enerzijds, der onderlinge discussies anderzijds. In de tweede 
plaats was het beleden standpunt niet slechts bepalend voor de verzetshouding en 
soms voor de te volgen methoden, maar eveneens voor de denkbeelden over de op
bouw der naoorlogse samenleving. Binnen het raam van de in de illegaliteit bestaande
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denkschema’s dwongen de gebeurtenissen en de reacties van de bevolking daarop de 
illegale pers uiteraard wel eens tot geestelijk manoeuvreren. Zo was het in de eerste 
jaren soms noodzakelijk om standpunt en uitlatingen der Nederlandse regering in 
Londen te verdedigen tegen de verbittering of het wanbegrip der bevolking. De Duitse 
propaganda mocht via deze zwakke plek niet binnendringen. Nog in Juni 1943 
schreef De Geus onder studenten in de aanhef van een artikel De regering te Londen 
en wij:

„H et is een precair onderwerp dat wij willen behandelen. Precair, om dat de vijand m ateriaal 
voor zijn propaganda eraan zal kunnen ontlenen.”

Het blad voelde zich echter sterk genoeg om de waarheid te spreken, en zich in 
zijn gevolgtrekkingen tegen het eigen volk te keren: openlijk werd toegegeven, dat 
men, ook bij de betere elementen, een zekere geprikkeldheid kon waarnemen, en 
opmerkingen horen als: „Die daar in Londen hebben makkelijk praten”, wanneer er 
door de Regering iets concreets werd gedecreteerd ten aanzien van het bezette gebied. 
Tegen deze houding achtte het blad zich verplicht stelling te nemen, echter nu niet 
uit overweging van tactiek — dit bleek reeds uit de probleemstelling — doch uit een 
gefundeerde overtuiging. In datzelfde jaar echter spitsten de tegenstellingen tussen 
de Nederlandse regering en de verzetsbeweging zich toe, waarover straks nader; en 
met het verstrijken der maanden en jaren en het verdwijnen van het gevaar voor 
nationaal-socialistische infiltratie in Nederland, nam de gewoonte toe, bij monde van 
de illegale pers openlijk critiek op de regeringsmaatregelen te uiten. Van de aanvang 
af stond de persoon van de Koningin buiten dit alles: met grote nadruk werd er in 
het eerste jaar op gewezen dat haar vertrek zinvol en gerechtvaardigd was.

„Voorzover wij nog niet alles kunnen begrijpen” , 

schreef Vrij Nederland in September 1940,
„vertrouwen wij dat het besluit onzer Koningin een goed besluit is geweest. W at het ver

stand in  oogenblikken van hoogspanning niet dadelijk kan verwerken, zet het gevoel op de 
rechte plaats. En waar men de dingen in de juiste verhouding heeft leren zien, daar is het 
hart dankbaar, dat het niet behoeft te verliezen de aanhankelijkheid en de trouw, die het 
to t nu toe heeft gekend.”

Dat het Huis van Oranje na de oorlog in triomf terug keren zou, dat was een 
zekerheid waaraan niet werd getwijfeld of getornd. Alleen was de staatsrechtelijke 
positie der vorstin in latere jaren wel eens het voorwerp van discussie.

„A an den enen kan t” , 

merkte Je Maintiendrai in October 1943 op,
„hoort men spreken over een versterking van het gezag, dat Oranje uit de volheid van zijn 

eigen Recht in  handen zal n em en .. . .  A an den anderen kant wordt zulk een autoritair 
bewind on-Nederlandsch genoem d.. .  .en wordt gesproken over een „sociaal” o f „dem ocra
tisch” koningschap en over een bevestiging van de troonopvolging door een volksstemming.”

Terecht concludeerde het blad aan het eind van zijn historisch-theoretische be
schouwing over deze kwestie:



INLEIDING 37

„W anneer de leuze van een „sociaal koningschap” wordt aangeheven, gaat het in de grond 
niet om  staatsrechtelijke veranderingen, dan spreekt daaruit de behoefte, niet aan een onge
naakbare vorstin, die eenzaam op de hoogte van haar positie troont, m aar aan een Lands- 
moeder, die alle noden van haar volk kent, met de vreugden en smarten van elke groep daarin 
medeleeft, en daarvan telkens weer blijk geeft.”

Het merendeel der illegale bladen droeg tot de bezinning op deze Oranjeliefde bij; 
geheel afwijkend echter was het standpunt der links-revolutionnaire bladen, wier 
visie uiteraard samenhing met hun ganse maatschappijbeschouwing. Begin Maart 
1941, kort na de Februaristaking, schreef Spartacus, een revolutionnair-socialistisch 
blad dat in een aantal grote bedrijven werd gelezen:

„H et nationalisme van de bourgeoisie wil door de Engelse overwinning de Nederlandse onaf
hankelijkheid met Oranje bereiken. G raag ziet die bourgeoisie moeilijkheden ontstaan voor 
de Duitse machthebbers. Zij heeft er daarom  vrede mee dat de arbeiders staken, de koorts
achtige voorbereiding van de invasie in Engeland in de war sturen, met hun voorbeeld Duitse 
proleten in uniform onwillig maken om zich voor H itler en het Duitse kapitalisme te laten 
afslachten. Ook op dit terrein mogen Hollandse arbeiders de kastanjes uit het vuur halen voor 
hun werkgevers en de Hollandse bezitters.

Spartacus wil geen enkele vorm van uitbuiting en onderd rukk ing .. . .
Spartacus buigt niet voor koningen en keizers.
Spartacus is er afkerig van als Hollandse proleten bevangen raken door de Oranjeroes. De 

wereld kan zonder koningen en keizers leven. . . .
De dure versiering van het staatsgebouw met het koningschap had slechts deze betekenis: 

de brede massa dom te houden, de brede massa in  zichzelf te verdelen, waar eenheid de voor
naamste bron is van haar kracht. ,

De arbeidersklasse neemt de grootste risico’s in  de strijd tegen de oorlog. Bij haar kan niet 
de bedoeling voorzitten zich in naam  van Oranje opnieuw te laten bezwendelen.”

Wij zien hier dus wel een geheel andere visie op het karakter van de oorlog dan 
in bladen als de vaderlandse Geuzenactie, het Christelijk-nationale Vrij Nederland, 
de zeer persoonlijke Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen, een voorloper van het onafhanke
lijke Parool en de tot de universitaire jeugd sprekende Geus onder Studenten. De laatst
genoemde bladen zagen de bezetting als een nationale ramp, waaraan het door de 
Duitsers beleden nationaal-socialisme een karakter van geestelijke dreiging verleende. 
Met militaire macht, van Engeland uit, zouden de bezetters verslagen en verdreven 
worden. Dan zou men, wijzer geworden door de bittere lessen der bezetting, de voor
oorlogse problemen met nieuwe kracht en rijper inzicht aanvatten. De schrijvers 
wilden getuigen van hun diep beseft Nederlanderschap, en anderen van de daaraan 
inhaerente waarden doordringen.

Van geheel andere praemissen uit gingen de redacties van Spartacus en De Vonk, 
het orgaan van de Internationale Socialisten Bond, te werk. Deze beide, omstreeks de 
jaarwisseling 1940—41 voor het eerst verschenen bladen stelden zich op de basis van 
de klassenstrijd: slechts een revolutie zou uitkomst kunnen brengen, de onderdrukte 
massa’s in Duitsland moesten in beweging komen, dan zouden ook de arbeiders in 
de andere oorlogvoerende landen tot actie overgaan en zowel aan de oorlog als aan 
het kapitalisme door machtige opstanden een einde maken.

De Communistische Partij, die in November 1940 met het eerste nummer van 
De Waarheid uitkwam — het hoofdartikel, haar credo, namen wij in de bloemlezing
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op (No. 9) — huldigde tot Juni 1941 de zienswijze, dat weliswaar de bezetters zo snel 
mogelijk verdreven moesten worden, maar dat de Nederlandse arbeiders met de 
imperialistische oorlog tussen Duitsland en Engeland niets te maken hadden. Neder
land zou zichzelf moeten bevrijden en een naar Russisch voorbeeld ingerichte Sowjet- 
staat worden. Na de Duitse inval in de Sowjetunie had een verschuiving in de Neder
landse publieke opinie plaats, die zich duidelijk in de illegale pers weerspiegelde. 
De Waarheid schreef op 26 Juni 1941 een groot artikel onder de titel Samen met de 
Sowjet-Unie voor de verplettering van de nazimacht waarin op triomfantelijke toon 
betoogd werd, dat de oorlog in een nieuwe fase was getreden. „De plaats van ons 
volk is thans naast het volk van de Sowjetunie.” Zowel De Waarheid als De Vrije 
Katheder, een studentenblad dat van verwante denkbeelden uitging en vooral in 
Amsterdam veel werd gelezen, pleitten na het verdrag tussen Engeland en de Sowjet
unie krachtig voor het vormen van een binnenlands eenheidsfront. En in het vaandel 
waarachter deze aaneengesloten gelederen zouden marcheren, stond geschreven 
„Nationale bevrijding — constitutioneel koningschap — volksdemocratie” . Dat waren 
de leuzen waaronder de CPN het Nederlandse volk ten strijd en ter overwinning 
wilde voeren, met het voorbeeld der zich tot het uiterste verwerende Sowjetunie voor 
ogen en een tot in haar fundamenten vernieuwde maatschappij als toekomstideaal.

Met grote reserve ten aanzien van de politieke doelstellingen der Sowjetunie 
reageerde Vrij Nederland (II, 1), dat naar eigen taxatie „95% van het Nederlandse 
volk” vertegenwoordigde:

„Wij zijn nooit ingenomen geweest met het Bolsjewisme. Wij zien in het Bolsjewisme een 
even groot, misschien wel groter onheil voor het welzijn der volken als in het nationaal-
socialisme. M aar het nationaal-socialisme heeft ons de gruwelen van de oorlog gebracht........
Wij hebben in  de eerste plaats met het nationaal-socialisme a f  te rekenen. Indien de hulp 
van Rusland, dat zelf de oorlog niet heeft gewenst, ons daarbij van dienst kan zijn, dan wijzen 
wij die hulp niet af. N a de overwinning, wanneer het Bolsjewisme zou trachten zijn macht 
over Nederland uit te strekken, zullen wij het bestrijden met dezelfde verbetenheid waarmee 
wij het nationaal-socialisme bestrijden.”

Geheel anders gericht bleef ook nu, in samenhang met hun ganse maatschappij
beschouwing, de opvatting der links-revolutionnaire, anti-Stalinistische groepen. Zij 
verwachtten slechts uitkomst van een algehele ineenstorting zowel van het Sowjet- 
regime als van de Hitler-heerschappij. De hele oorlog door duurden de discussies 
over dit probleem voort: het oefende invloed uit op de denkbeelden over de toe
komstige structuur van Europa en de plaats van Nederland daarin, en wierp zijn 
schaduw op het hele complex van vraagstukken dat met de komende opbouw van 
een nieuw Nederland verband hield en waarvan de sociale vernieuwing het kern
punt vormde. Terecht betoogde Vrij Nederland dat Duitsland en Rusland „ons voor 
onontwijkbare problemen plaatsen” : al naar gelang de oorlog verder voortschreed, 
zagen de bladen die het als hun taak waren gaan beschouwen de publieke opinie te 
helpen vormen, zich gedwongen tot het afleggen van rekenschap ten aanzien van 
hun standpunt in de grote veranderingen die zich voltrokken. Juist door dit her
haaldelijk bepalen of vernieuwen van hun geestelijke positie worden de meeste bladen
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van onze bloemlezing gekenmerkt, en naast hun verzetshouding ontlenen zij daaraan 
hun algemeen belang. Zij ontstonden uit de verwarring en de verslagenheid van die 
sombere jaren, en zij trachtten leiding te geven bij het zoeken van een uitweg uit de 
chaos en bij het tasten naar nieuwe zekerheden. Zij plaatsten de mens weer in het 
middelpunt van hun aandacht: ieder voor zich moest leren beseffen, dat hij niet het 
ontworteld en willoos voorwerp was van een onbegrijpelijk gebeuren, maar de drager 
van gedachten die de toekomstige wereldorde zouden helpen vormen; het besef der 
menselijke waardigheid moest opnieuw met kracht worden gewekt en hooggehouden. 
Vrij Nederland, dat zich herhaaldelijk met deze materie bezig hield, zag in December 
1942 (III, 5) de situatie van de enkeling en de remedie voor zijn ellende aldus:

„D e negentiende eeuw schiep den eenling, ontbond hem van elke maatschappelijke ver
antwoordelijkheid en ontnam  hem daarmee tevens elke troost en maatschappelijke steun. 
H et nationaal-socialisme en het communisme hebben dezen eenzame en stuurloze ontdekt en 
buitgemaakt, zij zetten hem opnieuw in een verband, dat is waar, m aar het verband van de 
cel, de dwangarbeid, het verband van de slavernij en de dood in  plaats van het leven en de 
vrijheid. . .  W anneer Europa werkelijk leven wil en niet sterven in de klauwen van de demonen 
die het zelf opgeroepen heeft, zal het de macht van de staat aan ethische norm en moeten 
binden, de vrijheid en waardigheid van de persoon tegen de staat en de machine moeten 
bescherm en. . . .

Ons doel ligt in  den ander.”

„De gelouterde mens” als pionier van een betere maatschappij — dat was de 
centrale gedachte dezer schrijvers — daaraan ontsproot de felle veroordeling van 
bekrompenheid, slapheid en zelfzuchtige angst, zoals blijkt uit de steeds opnieuw 
door verscheidene bladen hervatte campagne tegen het antisemitisme, dat juist tijdens 
de gruwelijkste vervolgingen gesignaleerd werd.

„N u  echter, nadat grote delen van ons volk spontaan voor de Joden in de bres zijn getreden 
en velen hun vrijheid op het spel zetten, om deze landgenoten voor-de mensonterende depor
tatie te kunnen behoeden, horen wij to t zelfs van meest onverwachte zijde, stemming maken 
tegen de Joden” ,

schreef De Vrije Katheder in December 1943 (IV, 7). Het blad was van oordeel dat 
dit berustte op het generaliseren van misslagen van enkele Joden; veel ernstiger achtte 
het de reactionnaire opvattingen inzake de naoorlogse positie van de Joden: deze 
kanker wortelde dieper:

„H et is opmerkelijk hoevelen van hen, die bovengenoemde mening zijn toegedaan, tevens 
de voorstanders zijn van de staat van beleg na de oorlog, van de beperking van de volksinvloed 
op de regering o f van andere vormen van beknotting der fundamentele democratische rechten” .

En nadat reeds de stilte des doods gedaald was over het grootste deel van Neder
lands Jodendom, kon men nog de stemmen der illegaliteit vernemen, die vermaanden 
en waarschuwden tegen deze Duitse infectie, dit schandelijke euvel, dat, door een 
slecht geweten versterkt, voortwoekerde tot onder de besten (No. 74).

Het was een van de bitterste vruchten der bezetting dat hier een scheiding, een 
diepe kloof gemaakt werd waar er vroeger geen was; en de sporen van wat de Duitsers 
in het bewustzijn der Nederlanders hadden aangericht, zouden ook na de bevrijding 
niet meer uit te wissen zijn. Zij schaadden het ideaal van vernieuwde menselijke waar
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digheid, dat wij als de kerngedachte van een bepaalde elite hebben leren kennen. Deze 
gedachte nu kwam niet slechts in negatieve zin tot uitdrukking, in het bestrijden van 
verkeerde opvattingen en van ressentimenten, doch zij gaf tevens het aanzien aan 
verscheidene politieke, sociaal-economische en culturele toekomstplannen — ont
staan uit nood en enthousiasme, geformuleerd en beleden in het bijzonder door bladen 
als Vrij Nederland. Het Parool, Je Maintiendrai, Christofoor, De Ploeg, De Vrije Kunste
naar, De Vrije Katheder. Van hun onderling uiteenlopende, doch door één stroom van 
idealisme gedragen denkbeelden over de noodzaak van een nieuwe gezindheid, over 
een nieuwe beweging waarvan de menselijke persoonlijkheid draagster en middelpunt 
zou zijn, geeft de bloemlezing sprekende voorbeelden (No’s. 64, 90, 124). Dat deze 
dromen in de verwarring der naoorlogse werkelijkheid grotendeels tot ondergang 
waren gedoemd, doet niets af aan hun intrinsieke waarde. Zonder het vertrouwen in 
de toekomst waarvan zij getuigenis aflegden en dat zij op hun beurt weer versterkten, 
zou de hardheid der laatste bezettingsjaren voor velen welhaast ondragelijk zijn ge
weest. De hooggestemden die dit alles in lange artikelen vastlegden, en zij die het 
lazen en er in kleine kring over discussieerden, lééfden op hun geloof aan een nieuw en 
beter Nederland — een geloof dat werd gevoed uit de beste herinneringen aan het 
verleden, uit de ervaringen van het verzetswerk en uit de vreugde om het streven naar 
blijvende eenheid en samenwerking dat allerwege merkbaar werd. Dat iedereen deze 
eenheid tot stand zou willen brengen vanuit eigen gezichtshoek, en op eigen principes 
gebaseerd, dat een „mythische verbondenheid” (zoals De Ploeg in Augustus 1944 
zich uitdrukte) nooit verwezenlijkt zou kunnen worden, was onvermijdelijk — en 
even natuurlijk was het, dat de meeste profeten der „wedergeboorte van het politieke 
denken” (Vrij Nederland) juist dit niet konden of wilden zien, evenmin als zij de in de 
bestaande partijen en groeperingen schuilende tegenkrachten naar waarde en sterkte 
konden schatten. Immers, naarmate de oorlog voortschreed, bezonnen deze oude 
formaties, die op een traditie van tientallen jaren konden bogen, zich op vorm en 
inhoud hunner doelstellingen, toetsten deze aan het tijdsgebeuren en bezielden de na 
dit onderzoek overblijvende kern met nieuw leven. Zij wilden goed toegerust de moei
lijkheden van de komende vredestijd het hoofd kunnen bieden — maar tengevolge 
van deze vroege en grondige voorbereiding was een botsing met andersdenkenden 
reeds tijdens de oorlogsjaren onvermijdelijk.

Het platform waarop deze politieke strijd werd uitgevochten was de illegale pers. 
Daarnaast verschenen — uiteraard ook illegaal — pamfletten en brochures die deze 
onderwerpen aan de orde stelden. Reeds in 1942 publiceerden De Vonk en het Marx- 
Lenin-Luxemburg-front hun programma’s. De discussies over de wederoprichting 
van de Roomskatholieke Staatspartij, de Anti-Revolutionnaire partij en de Sociaal- 
Democratische Arbeiderspartij namen in de latere jaren een toenemende plaats in het 
politieke denken in (No’s. 86, 99, 105). Dit alles vormde een duidelijke inbreuk op 
veler verwachtingen van samenwerking op brede basis en in een sfeer van uit leed 
geboren wederzijds begrip. Daar stond tegenover dat, alle reële en onuitwisbare ver
schillen ten spijt, ook in deze programma’s de geest van de tijd was doorgedrongen,
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en het streven naar samenwerking zich onmiskenbaar deed gelden; het leven zelf had 
de levensbeschouwing verruimd. Zo verscheen in 1943 de brochure Om Neerlands 
Toekomst, die een duidelijk beeld gaf enerzijds van de wil tot breder contact, ander
zijds juist van de onherroepelijkheid van het eenmaal ingenomen standpunt.

Deze tweespalt werd nog duideüjker geaccentueerd door de bijzondere ontwik
keling die eveneens in 1943 een aanvang nam. De oorlog had in dat jaar zijn keerpunt 
bereikt. Het was dientengevolge noodzakelijk om zich niet slechts met het algemene 
probleem van de naoorlogse samenleving bezig te houden, maar tevens de talloze 
practische kwesties van uiteenlopende aard, die de bevrijding met zich zou brengen. 
De Nederlandse regering te Londen nu achtte het haar taak in grote lijnen de oplos
singen van een aantal dezer vraagstukken uit te stippelen en aan te geven. Zij had door 
middel van de illegale pers, van documenten die haar langs geheime weg bereikten, 
en van persoonlijke mededelingen uit de mond der Engelandvaarders de stemmingen, 
noden en gedachten van het bezette gebied trachten te peilen; het innerlijke, wezen
lijke der door de Nederlanders ondergane emoties en de daaruit voortspruitende ver
wachtingen moest haar echter krachtens haar positie van „buitenstaander” ontgaan. 
Het grauwe, gedrukte bestaan, zoals het zich van dag tot dag voortsleepte, zij kon het 
vermoeden, zij kon het niet waarlijk herbeleven. En toch moest de regering, hoe 
moeilijk dat in de gegeven situatie ook was, ingrijpende besluiten nemen van practische 
aard. De inhoud en vorm dezer besluiten en de uiteenlopende reacties en spanningen 
die zij in de Nederlandse publieke opinie verwekten, bewezen ten eerste onmiddellijk, 
dat er een niet te loochenen vervreemding bestond tussen „Londen” en de Neder
landse illegaliteit — beiden overtuigd van hun goed en reëel inzicht, beiden bevoor
oordeeld door hun afzonderlijke ervaringen — en bovendien werd het door dit alles 
duidelijk, dat binnen het kader der verzetsbeweging de eenheid een tijdelijke, een 
strijdeenheid was, die onder de springvloed der naoorlogse vraagstukken zou be
zwijken.

Nog was het niet zover, nog was de wil tot het gezamenlijk bevechten van de vijand 
ongebroken, ja krachtiger dan ooit, toen reeds de toekomstige tweedracht zich weer
spiegelde in de beschouwingen, door de illegale pers aan de Koninklijke redevoeringen 
van 24 April en 2 September 1943 gewijd.

„E r zal aanvankelijk een regering nodig zijn” , 

had de Vorstin bij de eerste gelegenheid gezegd,
„die met krachtige hand het bewind voert, echter met vermijding van alles wat zweemt 

naar dictatuur. Ter handhaving van orde en rust, en niet in de laatste plaats ter bescherming 
van allen, die van goeden wille zijn, zal de staat van beleg aanvankelijk noodzakelijk zijn.”

Op deze woorden reageerde de illegale pers nog zonder gealarmeerdheid, al sprak 
Het Parool als overtuiging uit:

„dat de huidige Regering, die de bezetting van nu welhaast drie jaren alleen van horen 
zeggen kent, ten enenmale de „feeling” mist, die haar aanspraak zou kunnen geven op het 
volksvertrouwen.”
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In enthousiaster bewoordingen uitte zich Vrij Nederland (III, 11), dat juist in dit 
verband van de „wedergeboorte van het politieke denken” gewaagde, die het en in 
Londen en in Nederland meende te bespeuren.

Op 2 September echter van hetzelfde jaar sprak de Koningin weer en zei:
„ Ik  wil U thans enkele mededelingen doen, om trent hetgeen er hier wordt voorbereid voor 

het tijdstip Uwer bevrijding en om trent de eerste te treffen maatregelen, voor zover zulks moge
lijk is, om dat ook de vijand mijn woorden beluistert. Een aanzienlijk aantal landgenoten is 
opgeleid voor de uitvoering van de reeds eerder door mij genoemde staat van beleg. Zij zullen 
onder de leiding van een militair, belast worden met de uitoefening van het militair gezag. 
D it m ilitair gezag zal op het uur der bevrijding aanwezig zijn.”

Militair gezag!
„Een volk, dat drie a vier jaa r door militairen en hun trawanten is geringeloord, terwijl 

het tevoren gewend was aan een strikt civiel bestuur” ,

oordeelde Het Parool op 27 September,
„hunkert naar de terugkeer van zijn oude gezagsvorm en gevoelt nog minder dan van huis 

u it voor een „m ilitair bestuur” , dat doorgaans opvalt door tekort aan begrip voor vrijheid 
en door een neiging to t „afdoen” zonder enige rekenschap of overleg met het volk vertegen
woordigende instanties.”

En, emotioneler nog, Vrij Nederland:
„W ij zijn een mondig volk! Wij hebben drie en een h a lf ja a r onrecht, dwang, dictatuur en 

„M aul halten” achter de rug. De besten van ons volk offerden goed en bloed voor de dem o
cratische rechten en vrijheden, waarover de propaganda uit Londen zo fel en hartroerend 
spreken kan. Ons volk is bezorgd voor deze rechten en vrijheden; het is onze oogappel, 
ons kostbaarst bezit! N u , . . . .m a a r  ook straks.”

Om de zo duidelijk gebleken onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen, sprak de 
Koningin op 23 November nog eens over dit tere, moeilijk in exacte details te om
schrijven onderwerp, en verzekerde met nadruk, dat het militair gezag zou gehoor
zamen aan de regering en aan een plaatselijk burgerlijk gezag. „Zo moet het!” riep 
Het Parool tevreden. Dubbel tevreden omdat hiermee de onjuistheid der beschuldi
gingen werd aangetoond, o.m. vanuit OD-kringen onder het motto „nationale een
heid” aan het adres der critische bladen als Het Parool en Vrij Nederland geuit. Niet 
zonder zelfgenoegzaamheid reageerde Trouw.

„D e homogeniteit tussen onze Koningin en haar volk blijkt ook hier duidelijk. Wij ver
trouwden dit, wij wisten dit, ook zonder dat H .M . de K oningin dit zo nadrukkelijk kwam 
verklaren.”

En toch, al spoedig zou blijken dat de gevoelens van onzekerheid ten aanzien van 
de bedoelingen onzer regering niet geheel tot zwijgen zouden kunnen worden gebracht. 
Het grote en gecompliceerde vraagstuk, aangeduid met de algemene term „Overgangs
tijd” , borg talloze, al dan niet samenhangende nevenkwesties in zich, waarover tot 
het einde de discussies niet verstomden.

De opvattingen over ieder dezer vraagstukken ontstonden uit het besef, dat, ener
zijds, alles wat de bezetting aan negatiefs met zich had gebracht, alles wat schadelijk 
en gevaarlijk was gebleken voor de Nederlandse samenleving, zo snel mogelijk geli
quideerd diende te worden, opdat het niet de naoorlogse maatschappij zou door
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dringen en vergiftigen; anderzijds moest er voor gewaakt worden dat er in die liqui
datie zelf geen negatieve elementen zouden sluipen: er moest besloten en gehandeld 
worden volgens beproefde normen, doch tenslotte mochten ook de positieve winst
punten der bezetting, de nieuwe door lijden gestaalde gedachten en gevoelens, hierbij 
niet verloren gaan. Dat het moeilijk zou zijn bij dit proces het juiste evenwicht te 
bewaren, bleek zonneklaar uit de artikelen gepubliceerd in verband met in die latere 
jaren opgeworpen kwesties als: berechting van oorlogsmisdadigers, annexatie van 
Duits grondgebied, hervatting van het openbare leven met al zijn instellingen en 
organen, bevrijding van Indonesië en herziening van Nederlands betrekkingen 
daarmee.

Al deze kwesties waren uiteraard van groot belang: de bloemlezing geeft enige 
voorbeelden van de dienaangaande heersende opvattingen. Doch het kernpunt van 
alles, terugkerend in de gedachtenwisselingen over vrijwel ieder probleem, was de 
conceptie der democratie, in de ruimste zin des woords. In de loop van de strijd tegen 
de bezetter hadden de negatieve affecten, zoals wij reeds uiteenzetten, zich omgezet 
in positieve tendenties: men streed niet alleen meer tégen iets, men wist ook waarvóór. 
Was dit „waarvoor” eerst vaag, op den duur won het aan substantie, en uiteindelijk 
werd het begrip „democratie” de magneet, die de losse gedachtendeeltjes aantrok. 
En dit was dan niet te verstaan als het wat formele en versleten staatsbestel van de 
vooroorlogse tijd! Zij zou enerzijds de dynamiek herkrijgen die haar kenmerk was 
een eeuw geleden, toen in haar naam de mensen opstonden tegen al wat vermolmd 
"was en tot vergaan gedoemd scheen — anderzijds zou zij een ruimer betekenis en een 
dieper zin krijgen dan ooit te voren, doordat zij niet slechts op de staatsvorm maar op 
gans het maatschappelijk leven zou worden betrokken, en gedragen door de van eigen 
waarde bewuste, door leed gerijpte „nieuwe mens” . Van deze gedachte, langzamerhand 
uitgekristalliseerd en in vele schakeringen onder woorden gebracht, was bij voorbeeld 
het Manifest van Vrij Nederland en Het Parool een karakteristieke uiting (No. 100).

Het waren ook deze denkbeelden, die enerzijds aan de genoemde discussies met 
Londen ten grondslag lagen, anderzijds in functioneel verband stonden met twee 
vraagstukken die in de mening der illegale pers steeds groter plaats innamen en ten
slotte, tot één versmeltend, alle andere overheersten. Deze twee vraagstukken waren:
1. het probleem van het nieuwe leiderschap
2. de kwestie van de naoorlogse status der illegaliteit.

In de loop der bezettingsjaren groeide in Nederland het besef dat vele oude leiders 
van staat en samenleving gefaald hadden in een tijd die verdubbelde waakzaamheid 
en plichtsbetrachting eiste tegenover een volk dat zich van leiding verstoken voelde. 
Zeer duidelijk bracht Trouw in October 1943 (I, 12) dit bewustzijn onder woorden:

„O ns volk z ie t . . .  .scherp. H et heeft heel goed in de gaten wie het in de kou hebben laten 
staan en wie niet. Het kent de mensen heel goed die plaatselijk, gewestelijk en landelijk, voor 
de oorlog leiding gaven en vaak een zeer principiële leiding en die in korter o f langer tijd na 
10 Mei volkomen ingezakt z ijn . . . .  Leiding geven is een recht. M aar het is nog meer een 
plicht. Wie dien plicht verzaakt, verbeurt zijn recht. D at is iets wat een volk en volksgroep,



44 INLEIDING

die zich op een ogenblik in  de steek gelaten ziet, met grote scherpte gevoelt. Zij zullen bij den 
ommekeer zulke tijdens de bezetting gemankeerde leiders dan ook niet kunnen verdragen.”

In het voorjaar van 1944 begon een tweevoudige discussie zich te ontwikkelen, 
die met de door Trouw geschetste atmosferische ontwikkelingen in verband bleek te 
staan. In April verscheen een groot artikel in Vrij Nederland (IV, 11), getiteld Het 
probleem van het toekomstig leiderschap in Nederland. Hierin werd betoogd, dat de 
illegalen ten onrechte als een groep heethoofdige avonturiers werden beschouwd; 
dat deze verkeerde opvatting te wijten was aan houding en oordeel diergenen, die 
hun post verlieten; dat hun bezorgdheid over de „zelfoverschatting der illegaliteit” 
derhalve misplaatst was, en dat deze laatste volkomen gerechtigd was zich met het 
probleem van het toekomstig leiderschap bezig te houden. In de conclusie proeft 
men dan reeds de samenhang tussen de beide boven aangeduide kwesties:

„W il Europa weer vlot komen, dan zal men, naast allerlei andere noodzakelijke dingen, 
voor een radicale Personalwechsel niet moeten terugschrikken. N aast de keuring op bekwaam
heid zal de toetsing van de houding in  oorlogstijd een hanteerbaar kriterium  zijn dat voor de 
toekomstige leiding van ons volk, naast kennis ook karakter w aarborgt.”

Een bezonnen blad als De Ploeg (nummer 10) vond dit een bedenkelijke wijze om 
het probleem te stellen:

„Wij achten de sfeer die om deze zaak geschapen w o rd t.. .bepaald gevaarlijk. . . .m en kan 
op dit terrein niet voorzichtig genoeg zijn.”

En tenslotte, met nadruk:
, , . . .  .voor het behoud van de zuiverheid zowel in de illegaliteit als in de politiek is het zaak, 

dat zij gescheiden blijven. Vermengd zouden zij beiden hun karakter verliezen.”

Op hetzelfde gebied bewoog zich het gesprek tussen De Geus onder Studenten en 
De nieuwe Wijnzak, „een blad voor werkers en verzetters” . In een artikel van 11 Juli 
1944 schreef De Geus, dat:

„m en van de zijde der illegale wereld bezig is een scherpe scheiding te maken tussen de 
illegale werkers en de andere Nederlanders, een scheiding die geforceerd en willekeurig zou 
zijn.”

Het blad was van mening, dat door het vormen van een „concentratie van illegale 
werkers”, de zuivere verzetsmentaliteit vertroebeld worden zou; voorts zou de dan in 
het leven geroepen splitsing niet aan de politieke realiteit beantwoorden, want:

„Politiek gesproken bestaat er geen band tussen de illegale werkers. H un taak  lag in  het 
verzet en eindigde m et het verzet. Een aandeel in de volksvertegenwoordiging waar het 
manifest van Vrij Nederland en H et Parool van spreekt, kom t aan de illegaliteit als zodanig 
niet toe.”

Tenslotte meende het blad, dat niets de illegaliteit sneller onpopulair zou maken 
dan „een organisatie van „oudstrijders” En ook Het Parool schreef nog in Augus
tus 1944:

„H et is natuurlijk onjuist de illegale strijders voor te stellen als een homogene groep, die 
straks een zelfstandige en geheel nieuwe politieke koers in zal slaan. Integendeel, zij zullen 
zich, elk naar eigen inzicht, verspreiden over de verschillende partijen.”
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Het blad bepleitte in het belang van een gezonde naoorlogse politiek „een weder
zijds aanvaarden van de oudere en de jongere generaties” . Wat zich in deze zomer 
begon af te tekenen, was dus enerzijds de zelf-ontdekking der illegaliteit als factor 
van belang in het Nederlandse leven, — een belang waarop vooral door de vooruit
strevende, radicale elementen de nadruk werd gelegd — en anderzijds de verdeeld
heid die met dit nieuw verworven inzicht gepaard ging, en die weer twijfel en onzeker
heid bij een aantal progressieven wekte. Er zou een stoot van buiten af nodig zijn, om 
in een deel der illegaliteit het gevoel van eigen kracht te bevestigen; doch diezelfde 
stoot maakte de meningsverschillen dieper, de verdeeldheid van opvatting onher
roepelijk. Deze ontwikkeling zou uiteindelijk de kracht der verzetsbeweging aantasten, 
en haar betekenis voor een naoorlogs Nederland grotendeels te niet doen.

De stoot van buitenaf werd door de Nederlandse regering gegeven: in Juni 1944 
spraken de Koningin en de Minister-president de wens uit, dat een coördinatie van 
alle ondergronds werkende groepen tot stand zou worden gebracht. Naar aanleiding 
van dit Londens telegram werd er vergaderd door vertegenwoordigers van meer dan 
20 verzetsorganisaties. De geschiedenis van de „contactcommissie” en van de „Grote 
Adviescommissie der Illegaliteit” , voortgekomen uit dit eerste algemene samenzijn, 
kunnen wij in het kader van onze publicatie niet behandelen. Wel is voor ons van 
belang, dat zich reeds op die eerste vergadering drie groepen van organisaties for
meerden: een linker-, een rechter- en een middensectie. In de sombere herfst van 1944 
trad het conflict aan den dag, dat de tragische ondergang der Nederlandse verzets
beweging als ideële eenheid zou bezegelen. De beslissende discussie werd geopend 
naar aanleiding van een verzoek uit bevrijd gebied, om een deputatie uit de GAC 
naar het Zuiden te zenden, teneinde, zodra de gelegenheid zich voordeed, advies 
uit te brengen aan Hare Majesteit. Uit een omvangrijk stuk, door de linkergroepen 
tot alle organisaties gericht, bleek onmiskenbaar, hoe zeer het bewustzijn van eigen 
waarde zich verdiept had in de radicale sectie, doch hoe zeer tevens het besef was 
doorgedrongen, „dat het onmogelijk zou zijn, de gehele Nederlandse illegaliteit op een 
gemeenschappelijk platform te verenigen”. Er klonk in dat betoog, waarop wij 
straks nader terugkomen, een mengeling van trots en bitterheid:

„Bij de discussies bleek, dat verschillende leden van den G roten Raad van mening waren, 
dat het ongewenst is de Nederlandse illegaliteit een groot aandeel te geven in het verstrekken 
van adviezen aan de Regering. H et ligt voor de hand, dat deze adviezen niet uitsluitend 
illegaal-technische en verzetsaangelegenheden zullen betreffen, m aar dat de regering zich op 
dat belangrijke ogenblik in het bestaan van ons volk door een deputatie van de illegaliteit 
doet voorlich ten .. . .  Wij zijn, met onze regering in Londen van mening dat het wel degelijk 
zin heeft de illegaliteit stem in het kapittel te geven bij de voorbereiding van allerlei rege
lingen die voor de toekomst van ons volk van het grootste belang zijn en dat het aan de 
regering moet worden overgelaten, wie zij als adviseurs zal kiezen.”

Na een lange uiteenzetting over de betekenis der illegaliteit en over verschillende 
aspecten der naoorlogse problematiek besloot het stuk:

„D e Nederlandse illegaliteit is in  deze bezettingsjaren de voorhoede van het Nederlandse 
volk geworden. Zij zou, als de oorlog ten einde is, in  haar taak  te kort schieten indien zij 
zich onthield van mede te werken aan den bouw van nieuwe verhoudingen, een bouw welke
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voor ons volk van niet minder gewicht zal zijn dan de strijd tegen den D uitsen bezetter in  de 
afgelopen jaren  is gew eest.. . .  M et collegiale groet: Christofoor, JM , H et Parool, RVV, De 
Vrije Katheder, De Vrije Kunstenaar, Vrij Nederland, De Waarheid.” 1

Een reactie op dit stuk vormde de beginselverklaring en het commentaar van 
„Trouw-groepen” , dat wij in de bloemlezing opnamen, waarvan vooral de slotpas
sages de onherroepelijkheid der splitsing duidelijk deden uitkomen (No. 120):

„D e bedoeling van deze verklaring is niet, dat de ondergetekende organisaties van mening 
zouden zijn dat de illegaliteit zich nu of na den oorlog met de politiek zou bemoeien. Integen
deel. De bedoeling is echter wel, duidelijk te maken dat de principiële doelstellingen van dit 
deel der illegaliteit het ten enen male verhinderen zal dat de illegaliteit als geheel zou kunnen 
dienen als dekmantel voor het streven om N ederland na de oorlog een bepaaldelijk links- 
radicale richting uit te sturen.”

De zo duidelijk geformuleerde tegenstellingen namen in de loop van de honger
winter niet af. Het licht der naderende bevrijding maakte de schaduwen dieper. Nog 
eenmaal echter, kort voor het einde, zou een manifestatie van de „gezamenlijke 
verzetsbeweging” iets van de oude sfeer doen herleven: dat was de in Vrij Nederland 
gepubliceerde verklaring De strijd om de bevrijding van Indonesië (No. 125). Een 
samenbundeling van alle krachten zou naar het oordeel der ondertekenaars nodig 
zijn voor de bevrijding van ons grondgebied en voor de vrijmaking van de bevolking 
ginds.

Nog was het de oorlog, de geest van het eensgezind verzet, die in deze verklaring 
tot uitdrukking kwam — een verklaring die betrekking had juist op een vraagstuk 
dat een der rampzaligste onzer naoorlogse jaren is geworden en welks oplossing zich 
tot een bron van verdeeldheid voor ons volk heeft ontwikkeld. Wellicht doet dit 
stuk ons daarom aan als een grafschrift der illegaliteit, en roept het ons juist om die 
reden Heine’s woorden in de gedachte:

' „ . . .  . was gut und gross,
und schön, das nimmt ein schlechtes Ende.”

1 Mr. H . W. Sandberg: Witboek van de Grote Adviescommissie der Illegaliteit, p. 34 en vlg.
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III

Na onze uiteenzetting over de houding der illegale pers ten aanzien van de maat
regelen der Duitsers en over de door haar vertegenwoordigde standpunten inzake 
algemene vraagstukken, rest ons tenslotte de taak, na te gaan wat haar wezenlijke 
kenmerken zijn, welke functie zij heeft vervuld in bezet Nederland en wat dienten
gevolge haar waarde is voor de geschiedenis. Het is moeilijk over deze dingen te 
schrijven, daar ons materiaal ons op dit punt grotendeels in de steek laat: en toch is 
het noodzakelijk deze vragen op te werpen en te trachten ze althans bij benadering te 
beantwoorden. Telt men alle, ook de slechts eenmaal verschenen bladen mee, dan is 
Nederland 1130 illegale bladen rijk geweest. Wel een hoeveelheid, die het verschijnsel 
tot iets bijzonders stempelt en tevens het bewijs levert dat er „in een behoefte voorzien 
werd” . Ook hierbij deed het verloop van de bezettingsjaren zijn invloed gelden en 
wijzigde zich de aard van deze honger naar voorlichting.

In het begin, in de nacht der hulpeloze verslagenheid toen men geen waar van 
onwaar kon onderscheiden en iedere voorlichting ontbrak, hielp de illegale pers, 
zelf nog in het tastend aanvangsstadium, een pad vinden uit het niets: zij wees op de 
noodzaak van nationaal zelfbewustzijn, juist nu de onafhankelijkheid verloren was. 
Deze fierheid, zo begreep zij, bood niet slechts houvast, maar zou ook een onmisbare 
factor zijn bij het moedig onder ogen zien van de toestand; met klem waarschuwde 
zij dan ook tegen het koesteren van ongegronde illusies aangaande de bedoelingen der 
Duitsers. Alleen laffe naturen konden zich vastklampen aan de wankele troost „dat 
het zo’n vaart wel niet zou lopen” ; en anderzijds, waren de ogen eenmaal geopend voor 
het ware karakter der Duitse bezetting, dan zou het weer minder moeilijk vallen de 
juiste houding te vinden en trots de afstand tot de overweldigers te bewaren.

Deze wisselwerking tussen waardigheid en inzicht te hebben begrepen blijft de 
roem der oudste bladen. Brachten zij hun gevoelens nog op enigszins onzekere wijze 
tot uitdrukking, de latere pers nam het zuivere grondthema over met krachtiger 
intonatie en liet het doorklinken tot het einde.

Tot Mei 1943 — de maand van de staking, van de totale arbeidsinzet, van de 
verovering van Tunis —• en tevens van de confiscatie der Nederlandse radiotoestellen 
■— bleef de functie van de illegale pers, voornamelijk en in ruime zin beschouwd, die 
van een strijdorgaan. Nederland moest worden behoed tegen de nationaal-socialis- 
tische penetratie, die hart en verstand dreigde te vergiftigen. Na die gedenkwaardige 
maand, toen een keerpunt in de oorlog en een opstand in bezet gebied de Duitsers 
tot het nemen van straffe maatregelen noopten, begon de illegale pers eveneens de 
taak van de radio over te nemen.

Tegelijkertijd voltrok zich in samenhang met het onmiskenbare feit dat de nazi- 
propaganda in Nederland geen resultaat van betekenis zou boeken, allengs een ge
deeltelijke wijziging in toon en inhoud der artikelen. Meer en meer plaatsruimte 
Werd voor beschouwelijk voorgedragen toekomstplannen beschikbaar gesteld. Van 
welke aard en strekking deze toekomstdenkbeelden waren, hebben we in het vooraf



48 INLEIDING

gaande deel uiteengezet. Uiteraard is hier geen sprake van een breuklijn; de contrasten 
mogen niet absoluut gezien worden. Het feit alleen al dat zij bestond, maakte de 
illegale pers tot een instrument en een stimulans van het verzet, en tot het laatst bleef 
zij waakzaam en strijdbaar; anderzijds werden ook in de eerste jaren contemplatieve 
stukken geschreven en plannen voor na de bevrijding gemaakt. Wij willen hier slechts 
een algemene strekking aangeven die ruimte laat aan de duidelijk waarneembare 
verschillen in nuances. Het wezenlijk belang nu der illegale pers bestaat naar onze 
overtuiging in haar functie van strijdmiddel — al is dit van een zeer uitzonderlijk en 
samengesteld karakter.

Wij zagen reeds dat de opstelling van het eerste Geuzenbericht de eerste verzets
daad tevens is geweest. Later ontwikkelden zich de vele andere vormen van illegaal 
werk soms binnen het raam van een organisatie die zich oorspronkelijk slechts met 
het schrijven, redigeren, drukken en verspreiden van bladen had beziggehouden. 
Het ging daarmee zoals zovele illegale werkers hebben getuigd: het bleef eigenlijk 
nooit bij één tak van verzetsarbeid, men kwam als vanzelf van het een tot het ander. 
Maar temidden van deze vormen van ondergrondse activiteit, ja eigenlijk daarboven 
bleef het illegale woord zijn uitzonderlijke plaats innemen. Het bereikte alle Neder
landers en sprak ook tot de eenvoudigs ten; alleen al het feit dat zijn verschijnen moge
lijkheid en regel was, had een opwekkende uitwerking; het ontnam weliswaar illusies 
inzake het heden, doch stelde er het geloof in de toekomst voor in de plaats; het 
begeleidde alle gebeurtenissen en maatregelen met zijn commentaren, waarschuwingen 
en raadgevingen; het veroordeelde de dwalenden, sterkte de weifelaars en troostte de 
geslagenen; het vervulde, tenslotte, met zijn op standvastigheid gegrondveste strijd- 
houding, in zijn manende alomtegenwoordigheid, deze functie: een gewetensstem 
van het Nederlandse volk te zijn.

Dat de illegale pers zelf althans doordrongen was van dit hoge besef van haar 
taak, blijkt duidelijk uit een aantal uitlatingen die nog aan de orde zullen komen. 
Hierbij echter deed zich een eigenaardig verschijnsel voor, dat wij ter verkrijging van 
een ander inzicht in deze materie aan een nadere beschouwing moeten onderwerpen.

Van den aanvang af was het verzet, gelijk wij zagen in het eerste deel, het werk 
geweest van een beperkte groep. Deze kleine groep leefde het leven der bezetting 
„bij kookpunt” : tot het uiterste gespannen, leidde zij een bestaan op de snede van 
het zwaard; dat hadden allen gemeen die binnen de sfeer der illegaliteit vertoefden. 
Doch binnen deze groep onderscheidden zich weer diegenen die het zich tot taak 
hadden gesteld, de situatie van het Nederlandse volk in woorden te verhelderen: zij 
moesten „bij kookpunt begrijpen” , de tragiek van het verzetsleven ondergaan en 
tegelijk door het begrip beheersen en overwinnen.1

Wat zij moesten opbrengen, wilden zij opgewassen zijn tegen dit bestaan, was een 
tweevoudige moed: de moed tot de tragiek en de moed tot het begrip. Deze levens
vorm vereiste de inzet van het leven, zoals alle verzetswerk deed, doch tegelijk moest

1 Vgl. E. D u Perron over M alraux’ La condition humaine, in De smalle mens, blz. 214.
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men zich en ieder ander met onverbiddelijke scherpte dagelijks rekening en verant
woording afleggen — men moest handelen in de atmosfeer van het constante doods
gevaar, doch zonder de troost van de bedwelming die met het overige werk gepaard 
ging.

En omdat niemand in de Poolnacht van luciditeit en doodsdreiging kan leven 
zonder de beschutting van de droom, schiepen zij zich uit hun beginselen en hun 
strijdvaardigheid een eigen wereld met eigen wetten, zij maakten de ijle sfeer van dit 
■— laten wij het woord, zij het met schroom, uiteindelijk aanvaarden — dit heroisch 
bestaan bewoonbaar door het tot de normale, noodzakelijke sfeer te verklaren, en 
de daarin geldende wetten dus bindend voor iedereen.

In dit licht moet men dan ook mijns inziens een uitlating bezien als deze (Vrij 
Nederland I, 12):

„Vrij N ederland vertegenwoordigt 95% van het Nederlandse v o lk .. .  . Vrij Nederland is
een uitdrukking van de nationale volkswil. En om dat die wil onw rikbaar en hecht is, zal V.N.
blijven voortbestaan.”

De groep kon slechts voortleven bij de gratie van een gelijkstelling met het geheel; 
doch uiteindelijk was het juist deze noodzakelijke identificatie die een verwijdering 
en een niet meer te overbruggen afstand schiep tussen hen die dit schreven en hen die 
het lazen. Getuige een verklaring als zoëven geciteerd van een kenmerkend en on
vermijdelijk illusionisme, zij was anderzijds niet ingrijpend genoeg om een bepaalde 
uitwerking te hebben op de massa der lezers. Dit werd echter anders zodra degenen, 
die meenden hun opvattingen met de maatschappelijke werkelijkheid te zien samen
vallen, absolute eisen gingen stellen aan deze lezers en via hèn aan heel het Neder
landse volk. Van hun eigen onwrikbaar standpunt uit gezien was het begrijpelijk en 
rechtvaardig wat zij eisten; maar zij zagen over het hoofd, en moesten dit uit zelf
behoud wel doen, dat wat als levenshouding mogelijk en zelfs noodzakelijk was in 
hun kring, de „république des camarades” , de gemeenschap van vogelvrijen, als 
regel onuitvoerbaar was in de maatschappij.

Als voorbeeld diene het volgende: Toen in Augustus 1942 bij monde van het reeds 
eerder geciteerde Manifest bij de wederinvoering der slavernij opgeroepen werd tot 
massaprotest en stakingsacties, gebeurde e r . .. .niets. De maatschappelijke gebonden
heid der bevolking en de vrees voor de Duitse terreur stonden als een onoverkomelijke 
barrière tussen de hete gevoelens van verontwaardiging en het overgaan tot absolute 
daden.

Het manifest had zichzelf gesignaleerd als „alarmerend begin van een nieuwe 
periode” — en het leven van alledag ging verder alsof er niets aan de hand was. 
„ Doch die Verhaltnisse, sie sind nicht so” . . . .  En de mensen, die steeds opnieuw deze 
en andere vurige oproepen lazen, haalden de schouders op en zeiden: „Wat kan ik er 
aan doen? Ik heb mijn eigen zorgen en verantwoordelijkheid” . Op den duur werden ze 
geprikkeld, wrevelig, ironisch: „Die kwajongens van de ondergrondse bladen hebben 
makkelijk schrijven.. . . ” En ze verscheurden het blad waarnaar ze elke keer op
nieuw toch weer met spanning hadden gegrepen, omdat het de stem van hun eigen
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geweten was; ze verstikten die stem of póógden dit althans te doen, want in hun eigen 
hart bleef hij doorklinken... .en ze gingen, verongelijkt en in gedrukte stemming, 
naar hun werk of naar de bioscoop. Hun wrevel ontkende de gelijkstelling tussen 
de wereld der illegale pers en hun eigen wereld.

Welk een verbittering moest deze onvermijdelijke reactie van het lezend publiek 
wekken bij hen die zich, om te kunnen voortbalanceren op hun smalle pad dat eigenlijk 
geen pad meer was, aan de illusie van de volkomen gelijkheid dier werelden vast
klampten ! De schrijvers van het illegale woord droomden en waren zich dit wel bewust, 
omdat enerzijds de droom hun behoud en anderzijds het begrip hun raison d'être was. 
In één en hetzelfde nummer (III, 5) schreef de redactie van Vrij Nederland — het 
blad dat wij in dit verband bij voorkeur citeren omdat het deze wrange problematiek 
het helderst weerspiegelt — twee artikelen wier innerlijke tegenstrijdigheid voor ons 
duidelijk in het oog springt:

„Wij weten ons de stem van duizenden, die thans nog zwijgen, wij zijn de geheime polsslag 
van ons volk, dat in  ons zijn eigen hart voelt kloppen. W anneer wij U  oproepen to t verzet 
hoort Gij niet ons m aar de stem van Uw eigen volk, Uw eigen stem, ons gemeenschappelijk 
verleden, ons gemeenschappelijk geloof, ons heimwee en onze hoop. Wij zijn er, om dat Gij 
er zijt.”

Hier ziet men aangrijpend in zijn bewogen formulering die als een belijdenis ook 
nu nog klinkt, de drang zich met de lezers, mét heel het lijdend volk te identificeren. 
Doch enige bladzijden verder slechts, in een stuk over de arbeidsinzet, breekt het 
besef van gescheidenheid onverbiddelijk door:

„En de Kerk zwijgt en ziet toe.
En de arbeiders gaan elke morgen rustig naar hun werk.
En de werkgevers sturen hun personeelslijsten in alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
En de ambtenaren blijven bezweren dat ze zulke goede vaderlanders zijn.
En de burgerij zucht dat het zo erg is, m aar thuis bij de kachel en met de hand op de porte- 

m o n n aie .. . .  Hoe lang nog?”

Steeds opnieuw speelde zich dit proces af: het gedreven worden naar de samen
smelting met het geheel, naar het eenzijn met gans het bezette gebied — en dan weer 
de ontgoocheling, het teruggeworpen worden in eigen atmosfeer. Naarmate de oorlog 
voortschreed, werd het gevoel van eenzaamheid en verbittering schrijnender. Men 
wist zich weer op het punt waarvan men met hoop in het hart was uitgegaan. Men 
was en bleef een kleine groep, onherroepelijk gescheiden van het volk, dat men mee 
had willen slepen in de kolk van het actieve desperado-bestaan en in de sfeer van 
acute wanhoop, uit hoop op de toekomst geboren. Zonder dat volk had het leven in 
de „Poolnacht” geen zin, en toch lukte het niet de kloof te overbruggen omdat de 
maatschappelijke gebondenheid de mensen machteloos maakte tegenover de maat
regelen der Duitsers. Tweemaal werd de gebondenheid spontaan doorbroken, maar 
deze vlagen van opstand, in Februari 1941 en in Mei 1943, verliepen in een ander 
klimaat dan de illegale pers zich had gedacht. Er was niets georganiseerd, niets voor
bereid, en onder de losbrekende terreur zonk de moed die zo kortstondig op heerlijke 
wijze tot leven kwam, weer snel ineen. De noodzaak tot voortzetting van het dagelijks
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leven kreeg de overhand op de doodsverachting. Nooit werd juist dat verwezenlijkt 
Wat de illegale pers als ideaal voor ogen stond, waar zij onvermoeibaar op hamerde: 
de georganiseerde opstand, de systematische, in finesses doorgedachte en chronisch 
uitgevoerde sabotage (No. 58).

Met welk een felheid en scherpte maakte de illegale pers steeds opnieuw de natio
nale lamlendigheid tot mikpunt van haar sarcastische, woedende, vertwijfelde uit
vallen. Hoe bitter laakte zij — onze bloemlezing geeft er vele voorbeelden van — de 
traagheid des harten, die naar haar mening slechts het voortbestaan van het Neder
landse volk ondermijnde, doch die in werkelijkheid evenzeer een uiting was van 
levenswil en van drang tot maatschappelijk zelfbehoud.

De evangelische houding die de illegale pers als dwingende eis stelde, en volgens 
welke het lichaam om derwille van de ziel verloren kan en moet gaan, was onver
vulbaar als zij op een collectief betrokken zou worden. Slechts het individu kon 
hiernaar streven.

Het is juist de tragiek van de illegale pers geweest, dat zij dit krachtens de voor 
haar onmisbare luciditeit wel moest erkennen, doch daar haar behoud van de samen
hang met het geheel der bevolking afhankelijk was, niet bij machte bleek naar deze 
erkenning te denken en te leven. Slechts als men dit alles in overweging neemt, is 
het te verklaren dat de illegale pers in bezet gebied, zolang de oorlog duurde, door 
niemand op de volle waarde geschat kon worden: te nauw was men zelf betrokken bij 
de hier vluchtig aangeroerde vraagstukken. Dit gold vanuit een andere gezichtshoek 
ook voor degenen die in andere uitingsvormen van het verzet leefden; zij achtten dit 
doorlopend afleggen van rekenschap wel eens overbodig, vonden het zelfs niet geheel 
verantwoord, daar zichzelf en anderen voor op het spel te zetten. Het hulpwerk, de 
overvallen, de spionnage en de droppings maakten in hun ogen de zin van het verzet 
uit, en aan deze activiteit moest dan ook de voorrang worden verleend. De illegale 
pers echter vermocht het verzet slechts te zien als een ondeelbaar geheel van gezindheid 
en daad.

De schoonste vorm vond deze overtuiging in het stuk dat de in het tweede deel 
genoemde „linkersectie” zond aan alle overige organisaties. Het is een stuk dat pas 
zijn ware betekenis krijgt als men het beziet tegen de bovengeschetste achtergrond. 
Kennelijk is het geschreven door iemand uit de kringen der illegale pers, die hierin 
tot uitdrukking bracht wat men, bijna aan het eind van de tocht gekomen, onderging 
bij een terugblik. En het was onvermijdelijk juist in het besef dat de eenwo rdingmet 
het volk gefaald had, dat men de waarde van eigen optreden, de juistheid van eigen 
beleid in epische termen formuleerde en tot in de toekomst deed reiken:

„Zij (de illegaliteit) hield in de somberste uren van ons volksbestaan het geloof in de over
winning levend en zij riep het volk bij ontelbare gelegenheden op, om geen gevolg te geven 
aan dubbelzinnige Duitse bevelen, die onveranderlijk steeds ten doel hadden het Nederlandse 
volk op de een o f andere slinkse wijze dienstbaar te maken aan de belangen van de Duitse 
oorlogvoering. De illegaliteit was tijdens den gehelen bezettingstijd het zuurdesem in het 
leven der natie. Zij predikte het geestelijk en pleegde het daadwerkelijk verzet. De illegale 
werkers hielden ons volk voortdurend de hoge standaard voor van onverzoenlijke weigering 
om  aan vijandelijke maatregelen mede te werken; zij trachtten door hun zelfopofferend voor
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beeld dien standaard hoog te houden. Telkens als er een nieuwe aanslag op ons volksleven 
werd beraam d, hees de illegaliteit het stormsein. Zij riep op to t verzet en zij zocht naar de 
wegen om  dit verzet mogelijk te maken: zij waarschuwde tegen medewerking aan de regis
tratie van werkkrachten of krijgsgevangenen, zij verzorgde tevens de grote groepen onder
duikers, door distributiekantoren te overvallen teneinde hen aan bonkaarten te helpen. Aldus 
werden bijna 200.000 Nederlandse werkkrachten aan deportatie naar Duitsland en daardoor 
aan de oorlogsproductie van het Derde Rijk onttrokken. Zij redigeerde, drukte en ver
spreidde een groot aantal illegale bladen, w aarin aan de nationaal-socialistische propaganda 
tegengif geboden werd, m aar w aarin tevens de belangstelling en het verantwoordelijkheids
gevoel levend werd gehouden voor de toekom stvraagstukken, voor de grote politieke en 
sociaal-economische problemen.

Wij schrijven dit niet, om de Nederlandse illegaliteit to t voorwerp van blinde verheerlijking 
te maken — er zijn ook in  haar kringen vele, soms tragische fouten gemaakt. M aar het is 
nuttig  en gerechtvaardigd om vast te stellen, dat het beleid der verzetsbeweging in het alge
meen juist is geweest. Zou men dan nu willen beweren, dat diezelfde illegaliteit, nu het niet 
om nationale levensvragen van het heden, m aar om  dringende toekom stvraagstukken gaat, 
niet in staat zou zijn om een oordeel uit te spreken en aandeel te nemen in  de geestelijke 
leiding van ’s lands zaken? Wij wijzen een dergelijke bewering met klem van de hand. Voor 
ons kan er geen twijfel aan bestaan, dat de gehele illegaliteit het recht heeft haar stem ter 
officiële plaatse te laten horen. N iet alleen waar het verzetsaangelegenheden betreft — 
ook bij levensvragen voor de toekom st van ons volk, waarvan de behandeling geen 
uitstel gedoogt.”

Deze belijdenis had zijn oorsprong gevonden, wij vermeldden dit reeds eerder, in 
een telegram van de Koningin, van Londen uit gericht tot de Nederlandse verzets
beweging. Merkwaardig genoeg, en bij nader inzien toch zo begrijpelijk, hadden 
slechts buiten bezet Nederland sommigen genoeg geestelijke bewegingsvrijheid om 
de door ons beschreven heroïek aan te voelen, al verhinderde de afstand die deze 
vrijheid schiep, juist weer een helder inzicht in het problematische dier heroïek. De 
wijze waarop de illegale pers in Londen ontvangen en gevierd werd, verschilde op
merkelijk van de appreciatie, de miskenning soms, die haar in eigen land, waar zij 
toch onontbeerlijk was, ten deel viel. Als zij ergens de brengster van een blijde bood
schap is geweest, dan was het juist daar, waar men haar het minst scheen nodig te 
hebben. . . .  en waar, belangeloos en in oprechte bewondering, velen van haar inhoud 
als van een openbaring kennis namen. Het was de illegale pers die de visie van deze 
groep op bezet Nederland kleurde, die de werkzaamheid van Radio Oranje een andere 
richting gaf, en waarvan men de invloed tot in sommige redevoeringen van de Ko
ningin duidelijk terugvindt.

Doch juist doordat de illegale pers slechts één facet vermocht te weerspiegelen 
van het leven in bezet gebied, doordat zij de bestaande contrasten op de meest toe
gespitste wijze moest zien en beschrijven, droeg zij in hoofdzaak slechts in schijn bij 
tot de toenadering tussen Londen en Nederland. In werkelijkheid heeft zij door haar 
onontkoombare eenzijdigheid de afstand helpen vergroten. Toen de Koningin en 
haar ministers, toen later ook heel de Nederlandse emigrantenkolonie huiswaarts 
keerden, meende menigeen onder hen een Nederland aan te zullen treffen naar het 
beeld dat hij zich aan de hand der artikelen uit de illegale pers had gevormd. De 
werkelijkheid moest wel anders zijn. De sociale realiteit van de oud-Joodse samen
leving laat zich ook niet aflezen uit de boeken der Profeten.
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Aan het eind van ons betoog gekomen, merken wij dat juist dit laatste beeld bij 
het schrijven voortdurend onder de oppervlakte van ons bewustzijn heeft gezweefd. 
En hieraan denkend ook alleen kunnen wij de historische waarde van het verschijnsel 
Illegale pers bevatten: wat zij krachtens haar natuurlijke en sociale beperktheid voor 
ons kan weerspiegelen, is niet in de eerste plaats het leven van dag tot dag — dat 
vindt men er slechts ten dele in terug — doch vooral het leven zoals het door een 
kleine groep in heldhaftigheid werd ondergaan en in voortdurende inspiratie gevormd 
en dat zin en richting ontleende aan de met hartstocht en strengheid beleden normen, 
die de leden dezer gemeenschap stelden voor zichzelf en voor heel het Neder
landse volk.

R. S. ZlMMERMAN-WOLF
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A. VAN DE CAPITULATIE TOT DE HERFST VAN 1942

No. 1: Geuzenactie, bericht no. 2
[18 Mei 1940]

De Geuzenactie1 is ingezet op 15 Mei 1940 te Amsterdam. Ons eerste bericht heeft 
nu al zelfs Nijmegen bereikt. Nederland zal zijn vrijheidsberoving niet voor zoete 
koek opeten. We weten wat ons te wachten staat. Al onze voorraden zullen worden 
weggehaald, voedsel, kleding, schoeisel. Spoedig krijgen we het bonnenstelsel voor 
alles en nog wat en daarna kunnen we zelfs op de bonnen niets meer krijgen. Onze 
jonge mannen zullen worden gedwongen elders te gaan werken voor den overwel
diger. We krijgen stellig spoedig een nieuwen Alva met bloedraad en inquisitie (of 
een Quisling). Maar de Geuzenactie zal ons geleidelijk organiseren en eenmaal zullen 
we, evenals in de tachtigjarige oorlog onze vrijheid heroveren. Moed en vertrouwen. 
Ons land zal geen onderdeel van Duitsland worden!

De Geuzenactie bestaat uit het volgende: Schrijf elk bericht twee of meer keer 
volledig over met verdraaide hand. Doe ongemerkt elk papiertje (ook dit exemplaar) 
toekomen aan een betrouwbaar Nederlander, die weer hetzelfde doet als gij. Onder
breek deze actie nooit, ook al krijgt ge soms een bericht voor de tweede maal. Overal 
stellen we geheime agenten aan. Spoedig hoort ge meer. Laat ieder deze Geuzen- 
plicht doen!

Eén voor allen, allen één!
Dit bericht is uitgezonden op 18 Mei 1940.

Auteur: B. IJzerdraat

No. 2: Circulaire no. 1 van het comité „In Verdrukking Eén”
[29 Juni 1940]

Nederlandse mannen en vrouwen!
Welke zijn de plichten der Nederlandse mannen en vrouwen voor nu en voor 

de toekomst?
Vast te houden onwrikbaar en met de uiterste toewijding aan de drie dingen, die 

ons als mens en als Nederlander alleenlijk kunnen redden en wel aan:
God, Koningin en Vaderland.

1 Het eerste bericht is verloren gegaan. De organisatie der Geuzen is de oudste illegale groep. Zij 
stond onder leiding van B. IJzerdraat en werd begin 1941 door de Duitsers opgerold. Op 15 M aart 
1941 werden 15 leden gefusilleerd.
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In de eerste plaats aan God, den Potentaat der Potentaten, die het lot van mensen 
en volken bestuurt en die aan het hoofd van ons volk heeft gesteld:

Koningin Wilhelmina.
Die voor eiken Nederlander de personificatie is van wat er voor goeds en onver- 

delgbaars in ons volk aanwezig is.
Merk op hoe de vijand het vergif in onze zielen tracht te brengen door te pogen 

volk en Koningin van elkander te scheiden.
„Nederlanders let op Uw Zaak” en onderken de toeleg, want door het symbool 

van ons volksbestaan te laten ontluisteren, ontluistert men tegelijkertijd het Vaderland,
dat nu benauwde tijden doormaakt en zeker nog oneindig meer smaad en ver

nedering te wachten staat, maar dat weer vrij zal worden, indien elke burger zorgt, 
dat dwang en arglist afstuiten op het ondoordringbaar pantser van eerbied voor God, 
Koningin en Vaderland.

Geen ogenblik mag in onze harten opkomen twijfel aan het herwinnen onzer 
staatkundige onafhankelijkheid en van de vrijheid van geweten en van denken.

Doordringt uwe kinderen met de beginselen van Christendom en humaniteit, 
opdat de wolven in de schaapsvacht geen vat op hunne zielen kunnen krijgen.

Organisatie van mannen van dezelfde overtuiging moet plaats vinden, doch de 
beste wijze waarop zulks moet geschieden is nog niet vastgesteld; voorshands houde 
elke Vaderlander voeling met aan hem bekende 100 % Vaderlanders en make zich 
aan elkaar bekend door als bij toeval het motto van ons comité te gebruiken.

Een kader moet alvast door celvorming ontstaan.

Namens het comité „In Verdrukking Eén” 
De Schrijvers 

w.g. Anne Hendrik Kooistra 
W. P. Speelman1

No. 3: Ons doel: Vrij Nederland
Geuzenactie, [zomer 1940]

Nederland v rij............... ons enig doel!!!!!!!!!!
Elke Duitscher eruit; de N.S.B.er en zijn soortgenoten in een sterk concentratie

kamp, of beter nog aan de galg.
Geen Nederlander die anders w il.............Geen gesol „met opbouwerij” zoolang

wij geen baas zijn in eigen huis en hof.
Juist dat gebazel van Opbouw Zus en Zoo, en opbouw tot walgen s toe, doet de 

Duitscher lachen in zijn vuistje, want dat leidt immers de aandacht af van de ware

1 Deze jongem annen speelden een leidende rol in de illegaliteit. Beiden zijn door de Duitsers 
gefusilleerd.
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toestand en maakt Alva / /e n  zijn vriendjes mogelijk hun verraders en onderdrukkers- 
greep om ons volk te klemmen. Zelfs als we uit de opbouwroes ooit wakker zouden 
worden omdat de Duitsche klauw pijn gaat doen dan is het te laat, zijn we volkomen 
weerloos. Net zoo weerloos als het koedomme Duitsche volk zelf is geworden onder 
heerschappij van Gods meest afvallige en ontaarde schepsel Adolf Hitler. Nu moeten 
de Duitschers zelf maar weten wat ze van hun kinderen en van zichzelf willen laten 
kneden en bakken, maar Nederland zullen ze uit!!!!!!

We kunnen onze eigen boontjes wel doppen en heel wat beter dan de Duitscher 
het ooit in zijn eigen land heeft gekund. Dit wordt zelfs toegegeven door eiken Duitschen 
soldaat, die niet alle menschelijkheid uit zijn eigen ziel heeft geblaat met het blunderlied 
„Wir fahren gegen England”.

Zulke Maatschapen willen wij nooit worden!!!!!!
Wij danken hartgrondig voor Hitler’s nieuwe orde. Wij zijn al zwaar onpasselijk 

van den Opbouw met bonnen en punten, die onze beschermersTYP. ons opdrongen, 
na hun afbraak (zie Rotterdam) met bommen en tanks.

Weg de Duitschers uit al onze provincies, weg met zijn oorlogswagens van de 
wegen, weg met zijn verderfstrooiers uit onze lucht, weg met zijn afweergeschut uit onze 
weiden, weg met zijn leugenpropaganda uit onze redactiebureaux, weg met zijn 
stelende handen uit onze voorraadschuren en fabrieken.

W eg ...........W eg ..............de Duitscher
en weg de Rost van Tonningens, de Musserts en de Meyers1. . . .  de Kruyts2 en de 

Zwertbroeks 3 . .  . weg de zoete Nationale Unie . . . .  die ons tracht te lokken en lijmen 
langs een zoet paadje naar een lief bosje, naar het kamp van Seys Inquart, die al die 
„nationalerigheid” graag aanwakkert, omdat hij zoo goed de waarde kent van — „zaai 
verdeeldheid als ge wilt heerschen”. We hebben op het ogenblik niets aan opbouw of 
nieuwe orde.

Er zit ons een duivel op den nek en die moet er voor alles eerst af. Vechten tegen 
dien Satan, dat is onze eenige en heilige plicht, vechten tot hij of wij er bij neervallen. 
En mocht het ons gegeven zijn die kwelgeest kwijt te raken dan is nog het opbouwen 
niet aan de beurt. Want opbouw en rokende puinhopen is waanzinnig werk. Dan 
moeten we eerst ruimen, puinruimen, puin en andere stinkende rommel, dan moeten we 
N.S.B., Zwart Front en N.S.D.A.P. en die hele kliek ruimen. Liefst net zoo rein als 
het was, en bovendien grondig gereinigd van alle vuil, dat in verborgen hoekjes 
waarin Mussertzv/ammen en Arwj/paddestoelen konden woekeren, omzwermd door 
Mejermotten en Assenbourghluizen. 4

Slechts één doel sta ons voor ogen. Geen zes of zeven soorten opbouw die allen 
niet anders kunnen zijn dan magere klimplantjes, steun zoekend aan, en levende

1 Arnold Meyer was stichter en leider van het N ationaal Front.
2 M ajoor C. J. K ruyt was leider der NSNA P (N ationaal Socialistische Nederlandse Arbeiders- 
partij)-Kruyt.
3 G. J. Zwertbroek speelde een rol in N ationaal Front, later in de NSNAP, journalist.
4 M. V. E. H. J. M. G raaf de M archant et d ’Ansembourg, Oud-Kamerlid voor de NSB, tijdens 
de bezetting Commissaris van de provincie Limburg.



VAN CAPITULATIE TOT HERFST 1942 57

bij de genade van een Duitsche gifboom, die de wereld tracht te overschaduwen.
Eenheid. . . ,  geen verdeeldheid bij de Genade van den Overheerscher, juist die 

eenheid is zijn grootste vijand. Herinner U, hoe de plotseling tot uiting komende 
Nederlandsche eenheid op Anjerdag1 de Duitschers nachtmerries bezorgde, zoodat zij 
in hun belachelijke angst het dragen van bloemen verboden. Er mocht weer eens zoo 
een uiting van eensgezindheid losbreken!!!!!

Auteur: B. IJzerdraat

No. 4: Na den Duitschen inval v
Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen, no. 1, [25 Juli 1940]

Precies, zooals men het verwachten kon, is het geschied. Zonder voorafgaand 
ultimatum, zonder oorlogsverklaring is het Duitsche leger ons land binnengevallen. 
In het holst van den nacht stortten de Duitsche luchteskaders zich op onze vlieg
velden en brandden de Duitsche tanks en vlammenwerpers onze grensversterkingen 
plat. Een paar uur later rolde de Duitsche wals over Groningen, Gelderland en 
Brabant, dood en verderf brengend over de vreedzame bevolking, die wreed wakker 
geschud werd uit het argelooze neutraliteitsslaapje, waarin het kabinet De Geer haar 
sinds September 1939 gewiegd en gesust had.

In dezen nacht van den 9den op den lOden Mei werd plotseling duidelijk, dat de 
gevoerde neutraliteitspolitiek een ondoelmatig middel was geweest om het land 
buiten den oorlog te houden en het te behoeden voor een Duitschen inval. Deze 
Politiek was gebaseerd op de illusie, dat het land door voorzichtig laveeren, door een 
pijnlijk nauwgezette afzijdigheid en door het vermijden van aanstoot, onzijdig zou 
kunnen blijven. Deze illusie was een ernstige miskenning van doel en inzet van den 
huidigen oorlog. De strijd gaat in de eerste plaats om de hegemonie in Europa en in 
een verder stadium om de wereldheerschappij. Waarom zou Duitschland, dat naar 
deze wereldheerschappij streeft, ons land daarbij buiten geding laten? Tot een der
gelijke veronderstelling was te minder reden, omdat ons land en België het aange
wezen en natuurlijke doormarschgebied zijn voor een Duitsch leger, dat om de 
Maginotlinie heen Frankrijk wilde binnenvallen. Daarom stond het bij voorbaat 
vast, dat Duitschland onze neutraliteit nooit zou eerbiedigen, ondanks alle plechtige 
verzekeringen en heilige beloften, die men in de Wilhelmstrasse over deze kwestie 
placht af te leggen. De paniek van 11 November 1939 en de crisis van 14 Januari van 
dit jaar waren reeds een gevolg van het toen te Berlijn bestaande voornemen Neder
land en België binnen te rukken. Alleen de ongunstige weersomstandigheden hebben 
ons toen gered. Maar dit was slechts uitstel en geen afstel.

Dat bleek den lOden Mei. De gevolgen van de ongelukkige neutraliteitspolitiek 
kwamen toen aan het licht. Men had opzettelijk nagelaten de noodzakelijke coör

1 Verjaardag van Z .K .H . Prins Bernhard, dem onstratief gevierd.
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dinatie tusschen het Belgische en Nederlandsche verdedigingssysteem tot stand te 
brengen, zoodat b.v. onze Peeldivisie in de lucht kwam te hangen en de Nederlandsche 
troepen, die uit Limburg terugweken en achter de Maas op Belgisch gebied dekking 
zochten, op sommige punten door de Belgen beschoten werden. Tegenover den gron
dig voorbereiden aanval van het Duitsche leger moest een geïmproviseerde Belgisch- 
Nederlandsche samenwerking gesteld worden, waarvan natuurlijk zoo goed als niets 
terecht kwam. De Belgisch-Nederlandsche coördinatie had op z’n laatst in September 
1939 geregeld moeten worden, maar de dierbare neutraliteitsficties, die men in den 
Haag koesterde, waren hiervoor een onoverkomelijke belemmering.

Samenwerking met onze natuurlijke bondgenoten tegen de Duitsche bedreiging, 
namelijk Frankrijk en Engeland, was evenmin gezocht. Men had integendeel alles 
opzettelijk verzuimd, wat een snelle hulpverleening van die zijde had kunnen bevor
deren, alles terwille van het neutraliteitsmisverstand. Toen de nood aan den man 
kwam, moest de geallieerde hulp dan ook geïmproviseerd worden. Was het wonder, 
dat deze improvisaties faalden tegenover de perfecte Duitsche legerorganisatie, waar
van men wist dat zij sinds 1933 voorbereid was op dezen slag? Weliswaar verschenen 
er den lOden Mei — op het dringend verzoek om hulp uit den Haag — reeds Fransche 
troepen in Noord-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen, waar nota bene het transport 
naar Walcheren met een ongelukkige veerpont moest geschieden. Denzelfden dag 
reeds verschenen er ook tientallen Britsche vliegtuigen boven ons land, maar ook 
deze hulp — die weliswaar op sommige plaatsen zeer effectief is geweest — kon door 
gebrek aan voorbereiding niet den gewenschten omvang nemen. De veiligheid des 
lands was opgeofferd aan de illusie der neutraliteit.

In vijf dagen tijd was het pleit beslist. Want behalve de bittere gevolgen van het 
gevoerde buitenlandsch beleid moesten wij de consequenties van de verwaarlozing 
onzer bewapening ondergaan.

Een volk van acht millioen zielen kan zonder twijfel een leger van 800 000 man 
op de been brengen. Wij hadden echter slechts 400 000 man.

Zware grensforten hadden wij in het geheel niet.
Daarvoor had men het geld nooit beschikbaar willen stellen. Toen prof. Goudriaan 

vijf jaar geleden voorstelde een Maginotlinie langs onze Duitsche grens te bouwen, 
lachte men hem uit. De regenten, de bankiers en het patriciaat, die hier van ouds 
de lakens uitdeelden, weigerden de noodzakelijke millioenen voor dit doel uit te 
trekken.

Vliegtuigen waren er evenmin. Naar schatting hadden we een kleine 400 toestellen, 
maar nauwelijks 15 % hiervan was van voldoende kwaliteit om den strijd tegen de 
Heinkels en Messerschmitts te kunnen aanbinden. De rest bestond uit oude houten 
kisten, die nauwelijks 200 kilometer per uur haalden en de dappere kerels, die er 
mee de lucht in gestuurd werden, gingen een zekeren dood tegemoet. In Fokker en 
Koolhoven bezaten wij niettemin twee moderne vliegtuigbouwers. Wanneer men hun 
fabrieken intijds samengevoegd en het noodige kapitaal voor massaproductie geïn
vesteerd had, dan hadden wij in Mei zeker een 2000 eerste klas toestellen tegen den
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Duitschen invaller in het vuur kunnen brengen. Maar dit alles was verzuimd. De 
schrielheid van onze rijke standen was de oorzaak.

De overige luchtverdediging was even miserabel. Er was een schreeuwend tekort 
aan luchtafweergeschut. Verdienstelijke vaderlanders, die het gevaar reeds lang zagen 
aankomen, hebben indertijd in verschillende plaatsen geldinzamelingen gehouden 
voor den aankoop van luchtafweerbatterijen. Maar het geld kwam slechts traag en 
onvoldoende binnen. De krententellers hielden hun toonbanklade dicht en in de 
hoofdstad des lands b.v., waar ongeveer honderd millionnairs wonen, moest men 
meer dan een jaar lang bedelen om een millioen bijeen te krijgen; er moest zelfs een 
reclamebureau aan te pas komen om het publiek ertoe te brengen in de zak te tasten 
en toen er ten langen leste met ontzaglijk veel moeite 900 000 gulden verzameld was, 
heeft het gemeentebestuur de ontbrekende duizendjes er in godsnaam zelf nog maar 
bijgelegd. Als ik me niet vergis, waren de batterijen er nog niet allemaal, toen de 
eskaders van Hermann Goering boven de stad ronkten . .  .

Tanks hadden we heelemaal niet. Men beweerde steeds, dat die hier te lande met 
het oog op de bodemgesteldheid niet te gebruiken waren. De Duitsche inval heeft 
de onjuistheid van die bewering voldoende aangetoond. Anti-tankgeschut was er 
lang niet voldoende. In Limburg b.v. stonden op een grensstrook van vier kilometer 
lengte slechts twee anti-tankkanonnen opgesteld. Tegen de Duitsche tank-tactiek, die 
men toch uit den oorlog in Polen had kunnen leeren kennen, konden dergelijke 
formaties slechts de uitwerking van een kinderpistooltje hebben.

Het eenige, wat we hadden, was onze waterlinie en onze moed. Maar helaas was 
deze waterlinie een strategische stelling uit den tijd van Vauban en Coehoorn, waar
mede men een paar eeuwen geleden stand kon houden tegen Condé en Turenne, 
maar die in onzen tijd ondeugdelijk moest blijken tegen de legers van generaal Keitel. 
Deze waterlinie was een rattenval, waarin we onszelf opsloten en ons per presenteer
blad aanboden aan de Duitsche vliegers. En onze moed? Ja, die was prachtig. De 
vliegers, de mariniers, de matrozen en vele troependeelen hebben als mannen ge
vochten. Maar knarsetandend en vloekend in machtelooze woede moesten zij ervaren, 
dat zij tegenover den Duitschen vijand stonden, zooals de Abessiniers indertijd tegen
over de Italianen. Door de zuinigheid en het tekort aan Europeesch inzicht van de on
telbare ministeries Colijn en het kabinet De Geer waren hun de wapenen onthouden, 
die noodig waren om den aanrander te kunnen weerstaan. De brave dorpspolitici in 
Den Haag, die niet begrepen wat er in de wereld aan den gang was en die niet wilden 
luisteren naar de drin gen de adviezen van de verantwoordelij ke militairen hielden de hand 
op de portemonnaie; daarom moesten we tenslotte na vijf dagen reeds capituleren.

De vijf dagen, die over het lot van ons leger beslisten liggen thans meer dan twee 
maanden achter ons. Het land ligt onder Duitsche bezetting. De vraag is nu in de 
eerste plaats, welke houding hierbij aangenomen moet worden.

Feitelijk heeft de groote massa van ons volk op deze vraag reeds antwoord ge
geven. Zij heeft dit gedaan, door een volstrekte afzijdigheid tegenover den bezetter
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in acht te nemen. Van links tot rechts heeft men instinctief gevoeld, dat er maar één 
opvatting mogelijk is, namelijk „geen contact, geen samenwerking met den over
weldiger” . Het land en de geheele wereld staan voor een reeks van brandende vraag
stukken, maar deze kunnen niet opgelost worden, zoolang niet-Duitsch gebied zich 
nog in Duitsche macht bevindt. Elke samenwerking met den bezetter, die verder gaat 
dan het minimum, waartoe het internationale recht verplicht, is heulen met den vijand, 
is landverraad.

Er zijn intusschen lieden, die niet schromen zich daaraan schuldig te maken. In 
hoofdzaak zijn dit de N.S.B. en de prostituees.

De N.S.B. was sinds jaar en dag de Duitsche partij hier te lande. Verscheidene 
harer leden hebben zich voor allerlei soorten van Duitsche spionnage ter beschikking 
gesteld. Zij hielpen Nederlandsche uniformen naar Duitschland te smokkelen en zij 
poogden in allerlei functies binnen te dringen om de geheimen van staat, leger, vloot 
en luchtmacht in handen te krijgen. Een paar dagen voor den Duitschen inval ver
klaarde de leider van de N.S.B., dat hij met gekruiste armen zou toezien, indien 
Duitschland toe zou slaan. Deze verklaring was kennelijk door Berlijn geïnspireerd 
en zij had ten doel, de nerveusiteit hier te lande aan den vooravond van den inval 
nog te doen toenemen. Een deel zijner aanhang ging nog verder. De schobbers ver
leenden hand- en spandiensten aan den overweldiger en zij stonden na onze capitulatie 
met opgeheven hand langs den weg om de zegevierend binnenrukkende veroveraars 
met heil-geroep, bloemen, vruchten, sigaretten en chocolade te verwelkomen. Toen 
de heer Mussert na onze nederlaag weer uit zijn schuilplaats te voorschijn dorst te 
kruipen, haastte hij zich een vergadering te beleggen, die hij besloot met den strijdkreet 
van den Duitschen indringer, Heil Hitler! En thans is deze Mussert met zijn kornuiten 
Rost van Tonningen en Woudenberg bezig in opdracht van zijn Duitsche meesters 
allerlei Nederlandsche vereenigingen, instellingen en organisaties de tanden uit te 
trekken en de testikels af te snijden, zoodat zij geen gevaar meer zullen kunnen op
leveren voor den bezetter. Met huichelachtige lorrepraatjes trachten deze Duitsche 
agenten ons volk te paaien, maar de groote massa hier te lande is gelukkig niet zoo 
afgestompt, dat zij de beteekenis van deze flikflooierij niet zou inzien.

Dat er een handjevol vrouwen en andere prostituees zijn, die zich afgeven met 
den overweldiger is bedroevend, maar niettemin normaal. Het is de gewone gang 
van zaken in een land, dat bezet wordt door een vreemd leger. Tusschen 1914 en 1918 
zag men hetzelfde verschijnsel in België. Na den Duitschen aftocht hebben deze 
vrouwen de gevolgen van haar gedrag moeten ondergaan. Ook dat is normaal.

Verbijsterend is intusschen de houding, die het grootste deel van de Nederland
sche pers na de capitulatie heeft aangenomen. Met hangende ooren en fleemend 
kwispelstaartend melden de dagbladredacteuren zich dagelijks bij den een of anderen 
Duitschen perscommissaris, die hun mededeelt, wat er geschreven moet worden. De 
besluiten van de vijand, de redevoeringen van de vijandelijke leiders en de portretten 
van vijandelijke officieren, politici en chefs worden vol eerbied gepubliceerd en dit 
alles wordt voorzien van serviele, Duitsche en on-Nederlandsche lafheid en baatzucht.
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De krantenbezitters, die de gewoonte hadden zich op te werpen als de leiders van de 
openbare meening, gedragen zich als een kudde bibberende zakenmannetjes, die tot 
elke concessie aan den indringer bereid zijn, wanneer deze hen slechts in het bezit 
laat van hun onsmakelijke zaakje. Terwille van het rendement van het in hun onder
nemingen gestoken kapitaal verkoopen zij onze nationale eer. Als men hun verwijten 
maakt, weten zij niet anders te doen dan zich te beroepen op hun zakenbelang. 
Hebben onze jongens, die den strijd tegen den indringer met wapenen in de hand 
streden, zich afgevraagd wat er van henzelf, van hun gezinnen en hun zaken terecht 
zou komen? Zij zetten hun leven op het spel voor de toekomst van land en volk. 
Maar de krantenbezitters hebben daar blijkbaar niets van geleerd. Het rendement 
van hun zaakje is blijkbaar hun heiligste ideaal. Men ziet hier, welk een ontzaglijk 
gevaar er in schuilt, dat elk heerschap dat over genoeg geld beschikt, een krant kon 
uitgeven onder de hier te lande bestaande regeling van de vrijheid van drukpers.

Al deze lieden, die op welke wijze dan ook samenwerken met den bezetter, heulen 
met den vijand. Zij zullen daarvoor moeten boeten, zoodra het land weer vrij zal zijn.

Want de dag zal komen, dat de Duitsche indringer het land zal moeten verlaten. 
De dag zal komen, dat het Nederlandsche volk zelf zal uitmaken, hoe het zijn eigen 
volksleven zal willen inrichten. Het tijdperk der democratie, welks voornaamste 
kenmerk was dat rijke kooplieden, bankiers en patriciërs het land naar hun hand 
konden zetten is voorbij. De tijd van de Duitsche overheersching, van de zelfmoorden, 
het landverraad der Duitsche knechten, de leegplundering onzer opslagplaatsen en 
van het massregeln onzer bevolking zal eveneens voorbij gaan.

Niet buigen, niet bukken, niet samen werken met den vijand! Moed en vertrou
wen ! De toekomst is aan een vrij Nederlandsch volk in een vrije volkerengemeenschap.

Pieter ’t Hoen
Auteur: F. J. Goedhart

No. 5: Open brief aan den heer Rijkscommissaris van het onrechtmatig bezette Neder
landsche gebied, naar aanleiding van diens uitgestoken hand
Berichtendienst 1940, [zomer 1940] 1

Heer Rijkscommissaris van het onrechtmatig bezette Nederlandsche gebied!
Te trotsch zijn wij, heer Rijkscommissaris, om u toe te spreken in uw eigen taal, 

trotscher dan de hoogleeraar,2 die liever uw dank aanvaardde voor zijn in het Duitsch 
gestelde vleierijen, dan te spreken als een man en in de taal van zijn moeder.

1 Het Comité „Vrij N ederland” , dat onder leiding stond van de auteurs van dit pamflet, had niets 
met het blad van die naam  gemeen. De organisatie, die zich o.a. met spionnage bezighield, werd 
begin 1941 opgerold.
2 Bedoeld wordt prof. dr G. A. S. Snijder, die het initiatief nam  to t de op 28 September opgerichte 
Nederlandse Kultuurkring.
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Het is uw uitgestoken hand,1 die ook ons, Nederlanders, aanleiding geeft u iets 
te zeggen, iets dat u wellicht reeds bekend is, maar waarvan wij het toch op prijs 
stellen het u ronduit en duidelijk zelf mede te deelen. Welnu dan, heer Rijkscommis
saris, wij wenschen dat u beseft met alle vezels van uw aan Hitler verkochte ziel, 
dat wij uw hand niet aannemen. Wij wijzen haar af met allen afschuw, dien een Neder
lander in zich voelt opwellen voor de toegestoken hand, wanneer hij in de andere 
een dolk weet.

Onrechtmatig, onder barbaarsche bedreigingen, met bruut geweld en met bedrog 
en verraad hebben de Duitsche horden ons land aangerand. En gij, die de zaak van 
deze horden tot de uwe gemaakt hebt, begrijpt niet waarom wij uwe hand niet vatten? 
Weet dan, mijnheer de Rijkscommissaris, dat iedere Nederlander diep doordrongen 
is van het besef dat met de aanranding van zijn land en van zoovele andere kleine 
cultuurvolken de grootste misdaad begaan is, welke ooit een volk ten opzichte van 
een ander volk heeft gepleegd. En deze misdaad is door zijn wijze van uitvoering 
tevens de gemeenste.

Jawel, mijnheer, de gemeenste tevens, want niet alleen het onrecht van de aan
randing zelf staat onuitwischbaar gegrift in onze harde koppen, maar ook dit: moeten 
wij de hand reiken aan u, die heult met degenen die onze soldaten, vrouwen en kin
deren als dekking gebruikten tegen ons verweer? Die zich nog steeds verschuilen 
achter de ziekenhuizen, kerken en scholen van onze steden en dorpen? Die de militaire 
uniform bezoedelden door het verraderlijk carnaval? Wij hebben een goed geheugen 
voor deze dingen en naast het getuigenis van onze frontsoldaten hebben wij onze 
herinnering aan de naar Duitschland verkwanselde uniformen.

Uw hand, hóe zouden wij haar kunnen drukken? De hand, in eerbied opgeheven 
voor den duivel van Berchtesgaden, die bevel gaf een open stad te bombardeeren: 
Rotterdam. De naam van deze stad is ons een symbool, het kort begrip van onzen 
grooten afschuw.

Het lust ons niet in te gaan op uw holle frazen over cultuur. Hoe verwrongen of 
uw denkbeelden in dit opzicht zijn wordt wel bewezen door het feit dat wij volgens 
u respect dienen te hebben voor een overweldigende militaire macht. Neen, mijnheer, 
daar zijn wij te cultureel voor.

Op één beleediging, die u ons met uitgestoken hand in het gezicht slingert, willen 
wij echter ingaan. Het is die, waarmede gij gewaagt van onze versplintering. Geloof 
niet, mijnheer de Rijkscommissaris, dat wij ons schamen over ons politiek verleden. 
Denk niet, ons hiermede in een zwakke zijde te tasten. In vrijheid hebben wij allen 
gebouwd aan den bonten tempel onzer natie, een tempel, die in al zijn verscheidenheid 
langzaam maar met zekerheid en van binnen uit groeide tot een vaste eenheid, waarbij 
wij nochtans ons hoogste nationale goed, de vrijheid van elk individu, wisten te hand
haven. Mocht uw oog, gewend aan de kadaverdiscipline in uw rijen, al onwennig 
staren op deze verscheidenheid, tracht dan te bedenken, dat al zou de verscheidenheid

1 Seyss-Inquart had bij die gelegenheid gewaagd van een door hem uitgestoken vriendenhand.
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hier groot zijn, de afgescheidenheid nooit zoo diep was als in uw land. Daarom is 
bij ons de politieke moord nooit tot systeem verheven, het systeem, dat wij bij u 
kunnen volgen van den moord op Rosa Luxemburg, via die op Rathenau, Ertz- 
berger en Dollfuss, tot den Bartholomeusnacht van Hitler.

Nee, wij schamen ons niet. U zijt het, die zich hebt te schamen, èn om uw poli
tiek verleden èn om uw daden van thans.

U verwacht, dat wij u de hand reiken, u, die medeplichtig zijt aan het verdrijven 
van onze Koningin! U, die bewuste leugens verspreiden doet over de zoogenaamde 
onwettigheid van de Nederlandsche Regeering. U, die Nederlanders welke karakter 
toonen, zooals Generaal Winkelman en zoovele anderen, op de beproefde Duitsche 
methoden onschadelijk maakt. U, die een politiek O-W-er-dom kweekt van de meest 
rotte vruchten van onzen stam, door landverraders tot uw rechtstreeksche handlan
gers te maken. U, die bewuste leugens verspreidt over zoogenaamde knevelarijen van 
Duitschers in Nederlandsch Indië. U, die de door onzen arbeid verzamelde nuts- 
goederen rooft, die noodig zijn voor het in stand houden van onze cultuur.

Neen, mijnheer de Rijkscommissaris van het onrechtmatig bezette Nederlandsche 
'  gebied, wij wenschen uw uitgestoken hand niet te zien en niet te grijpen, want zij is 

met het bloed van onschuldigen bevlekt.
Wij verachten uw aanbod als het meest verfoeilijke wat wij hadden gedacht te 

ontmoeten.
Wij walgen van uw Duitsche bluf, die zich reeds overwinnaar van Europa waant.
Berecht uw zaak eerst op het slagveld en kom dan terug, als overwinnaar of als 

verslagene.
Maar erken eerst de onrechtmatigheid van den Duitschen inval in ons land en 

in de andere kleine landen, en toon die erkenning met een daad.
Vóór dien tijd spreken wij niet met u!

Auteurs: A. A. Bosschart en mr R. P. s’Jacob

No. 6: Wij zijn nog altijd in oorlog!
De Geus, no. 1, [4 October 1940]

Al moesten wij de 1 le Mei het Noorden en Oosten van ons land verlaten, al moge 
de 14e Mei na de verwoesting van Rotterdam de vesting Holland in handen van den 
vijand zijn gevallen, al moge tenslotte enige dagen later ook Zeeland zijn opgegeven, 
wij zijn in oorlog en wij blijven het!

Wij blijven in oorlog met Duitsland, totdat het verpletterd zal zijn. Tot dat ogen
blik is iedere Duitser de vijand van ons volk, tot dat ogenblik is iedere vrijwillige 
medewerking, iedere hulp aan hem, verraad aan het Vaderland en zijn bondgenoten. 
Daar zijn mensen, die het gemakkelijker vinden dit te vergeten, die achter het mom 
van werkelijkheidszin hun lafheid trachten te verbergen, lafheid die niet minder 
groot is, al zijn zij zich niet van haar bewust.
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Werkelijkheidszin! Er bestaat slechts één werkelijkheid! En die is: dat Neder
lands Europees gebied, ondanks een strikte, achteraf misschien te strikte neutrali
teitspolitiek, door Duitsland onder de voet is gelopen, zelfs zonder enige militaire 
reden, behalve als men het bemachtigen der Nederlandse voedsel- en materiaal- 
voorraden waarmee het gehele Duitse westfront zeker drie maanden gevoed kon 
worden, een militaire reden noemt. Werkelijkheidszin! Dat is: te begrijpen, dat deze 
catastrofe niet is het falen van de democratie, maar integendeel het aan den lijve 
voelen, wat dertig eeuwen van geschiedenis, wat de geschriften en uitingen van de 
nazi’s zelf ons hadden kunnen leren: dat wat nu gebeurt het uiteindelijk doel en de 
noodzakelijke consequentie van iedere nazi-„ideologie” is: de „frische fröhliche 
Krieg”, het slagveld, volgens von Papen (1933) met de moedervreugde te vergelijken.

De „werkelijkheidszin” is trouwens niet de enige vaagheid, die heden opgeld doet: 
daarnaast hoort men praten van „de vernieuwing door 10 Mei” , van „ingrijpende 
wijzigingen” , en last not least van het eeuwige „bouwen” , bouwen aan alles waaraan 
bouwen öf overbodig öf volkomen ontijdig zou zijn.

Kritiek op de oude toestand is er natuurlijk genoeg te leveren, al blijkt het voor 
het merendeel van hen die tegenwoordig met die kritiek paraderen, onmogelijk om 
die te concretiseren; nog afgezien van het feit dat deze critici bijna zonder uitzonde
ring behoren tot hen, die zich voor 10 Mei het felst verzetten tegen de wijzigingen 
en nieuwe instelling, die het „nieuwe Europa” nü volgens hen eist. Vage kritiek is 
altijd gevaarlijk door haar demagogische werking, is echter volkomen misplaatst, en kan 
slechts dienen om den vijand in de kaart te spelen, nu wij volop met hem in oorlog zijn.

Eenzelfde geesteshouding, eenzelfde ellendig gebrek aan tact spreekt uit de kwa
lijke uitingen, die van een zogenaamde objectiviteit zouden moeten doen blijken: 
„Dacht je nu heus, dat die Engelsen zulke engelen zijn?” , „Ach, ze liegen toch alle
maal!”, „Hij slaagt er toch maar in!” .

O, wij Nederlanders zijn zo objectief! Dat denken wij tenminste: het is dezelfde 
pseudo-objectiviteit van den historicus, die alle bronnen van gelijke waarde schat, en 
zijn opvatting over de oudste tijden baseert op het Oera-Linda-Boek! Het is een 
„objectiviteit” , die enkel geboren wordt uit angst, angst de verantwoordelijkheid 
voor eigen daden en eigen oordeel te moeten dragen. Het is deze „olympische 
onpartijdigheid” , die Greshoff zo prachtig hekelt in zijn „Steenen voor Brood” .

„Indien inderdaad de wereld in een onafzienbare en menschonteerende ellende 
gestort is door de kwaadaardige waan van enkele lieden, dan worden wij, in hoe 
geringe mate ook, medeplichtig, wanneer wij die lieden niet achtervolgen met een 
haat, welke tot in het diepste van ons wezen doordringt en dit tot aan hun ge
welddadig einde. Die halve waardeering, dat beverig zoeken naar verzachtende 
omstandigheden, waar Duhamel zich aan schuldig maakt, strookt niet met een 
waarachtige en aloverheerschende liefde voor de waarden, welke hij zegt te ver
dedigen. Het pleit niet voor ons, wanneer wij den man, die onze dochter geschof
feerd heeft, onze zoons gewurgd en ons huis in brand gestoken heeft, als een bewon
derenswaardige natuurkracht, een held, een genie voorstellen. Er bestaat een valsche
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subtiliteit, welke mij tegenstaat. Het is noodzakelijk om bepaalde aangelegenheden 
zoo simplistisch mogelijk te beschouwen, omdat wij, pro en contra op een goud
schaaltje afwegende, onze kracht tot verweer inboeten: een grof en glad stuk pantser- 
staal beschermt ons beter tegen snel vuur dan een kunstig en sierlijk stuk vlechtwerk 
En als het onvermijdelijk is daarbij onrechtvaardig te zijn, welnu dan ben ik onrecht
vaardig en dat zonder een zweem van gewetenswroeging. Want het ergste onrecht 
waartoe een eerlijk man in zijn verontwaardiging in staat is, blijft kinderspel naast 
de verschrikkingen en liederlijkheden zonder welke géén tyrannie zich kan vestigen 
en handhaven. Ik verwijt Duhamel, dat hij schippert in omstandigheden, waarin nu 
juist schipperen het gevaarlijkste en minst eervolle is, wat een man kan doen. Ik stel 
geen prijs op een tegenstander, die niet de moed heeft zijn en mijn éénigen vijand 
openlijk te haten.”

Die vaagheid, die pseudo-onpartijdigheid zijn des te gevaarlijker, nu veler denken 
toch al vergiftigd is door uit het Oosten geïmporteerde leuzen, waartegen hun geest 
niet in staat bleek weerstand te bieden: Hoeveel Nederlanders praten het de Nazi- 
propaganda niet na, dat „Versailles” de schuld is van alles, waarmee zij dan niet 
doelen op een te grote slapheid in bepalingen en uitvoering van dit verdrag, maar 
juist op de „hardheid” ervan. Hoeveel Nederlanders, die een tien jaar geleden niet 
geweten zouden hebben, waar men het over had, spreken nu niet met ernstige be
zorgdheid over „het jodenvraagstuk”, en dat is dan een bezorgdheid in Duitse zin. 
Wie zou de democraten willen tellen, die onbewust hun eigen ideaal verloochenen 
door mee te zingen in het nazi-koor, als dat zijn bombast doet horen over de „splijt
zwam van het parlementarisme” !

Niet minder funest dan deze leugen-leuzen, waarmee ons land al jaren werd ge- 
infiltreerd, is het stelsel van bedrog, door de Duitsers bij hun berichtgeving nu toe
gepast. Want ook al meent men te dier zake op zijn qui vive te zijn, voldoende 
gewapend is men nóóit. Van de duizend leugens blijft er licht één hangen!

„De Geus” richt zich tot de studenten, bij wie men toch in de eerste plaats geeste
lijk weerstandsvermogen en geloof in eigen idealen mag zoeken, en roept hen op, 
het werk van hen die vielen, voort te zetten door : 

de strijdlust levend te houden,
te vechten tegen gevaarlijke vaagheden, tegen ongefundeerde of ontijdige kritiek 

op eigen huishouding, en tegen geïmporteerde leuzen,
en de moed te hebben ook geestelijk partij te kiezen in een oorlog, die meer is 

dan een strijd tussen Engeland en Duitsland!

Auteurs: H. en J. Drion

No. 7: Op een hellend vlak
Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen, no. 10, [8 October 1940]

De houding, die talloze Nederlandse overheidspersonen de laatste tijd tegenover 
den bezetter zijn gaan innemen, baart het Nederlandse volk de grootste zorg.
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Men krijgt de indruk, dat zich na de militaire capitulatie thans ook een geestelijke 
capitulatie aan het voltrekken is, die er toe moet leiden, dat het gehele Nederlandse 
bestuursapparaat een willoos instrument zal worden in handen van den Duitsen 
overweldiger.

Bijna alle secretarissen-generaal van de regeringsdepartementen, het grootste 
deel der burgemeesters, een belangrijk deel van de rechterlijke macht, talloze leiders 
van overheidsbedrijven, verscheidene politie-commissarissen, procureurs-generaal bij 
de gerechtshoven en andere ambtenaren van de staande magistratuur en vele andere 
figuren die in het openbare leven van ons land belangrijke posten bezetten, hebben 
de grenzen, die het volkenrecht in geval van bezetting van het land stelt aan de plicht 
tot samenwerking met den bezetter, verre overschreden. Zij gedragen zich inschik
kelijk tegenover den bezetter, moeilijkheden en botsingen trachten zij uit de weg te 
gaan door bijzondere tegemoetkomendheid, waarbij zij geheel uit het oog schijnen 
te verliezen, dat land en volk een strijd op leven en dood voeren, dat wij nog steeds 
in oorlog zijn met het Duitse rijk. Van het ene compromis komen zij in het andere 
terecht, elke dag opnieuw brengen zij zich tegenover hun eigen volk in een schever 
positie. Zij hebben zich op een hellend vlak begeven. Elk ogenblik kunnen zij verder 
afzakken en in de afgrond storten. Dan eindigen zij als openlijk werktuig van 
den vijand.

Gebrek aan weerstand, tekort aan nationaal eergevoel en aan sociaal verantwoorde
lijkheidsbesef blijken — enkele eclatante uitzonderingen niet te na gesproken —■ 
kenmerkend voor ons bestuursapparaat te zijn. Talloze hoogwaardigheidsbekleders 
gedragen zich als laffe opportunisten. Zij hangen de huik naar de wind, gaan mee
huilen met de wolven in het bos en pappen aan met den vijand. Zij verbergen zich 
daarbij achter de afschuwelijke eigenschap, die „onze” pers de typisch Hollandse 
nuchterheid pleegt te noemen, maar die in de grond van de zaak niets anders is, dan 
een platvloers realisme, dat culmineert in de handelsnorm: „Wat levert het me op?” 
Door de handel is ons volk groot geworden. Zijn wij thans bezig aan onze handels
geest te gronde te gaan?

Het laakbare gedrag van zoveel voorname figuren uit ons bestuursapparaat is 
pijnlijk en beschamend, maar verrassend is het niet. In het algemeen is dit apparaat 
bezet door creaturen van de regerende families en de dienaren denken meestal in 
dezelfde geest als de meesters. De zelfgenoegzame rust niet laten verstoren en moeilijk
heden uit de weg gaan. Dat was altijd een van de voornaamste stelregels van onze 
regenten en patriciërs. De erbarmelijke neutraliteitspolitiek van het kabinet- De Geer 
was een klassieke uiting van hun geestesgesteldheid. Zij wilden met rust gelaten 
worden, hun rijkdommen kalm en waardig genieten en voor opkomende internatio
nale gevaren — zoals b.v. het naar de wereldheerschappij strevende nationaal- 
socialistische Duitsland — sloten zij liefst zolang mogelijk de ogen. Toen het gevaar 
zo dicht voor ons stond, dat men zijn ogen niet meer gesloten kon houden, toen zeiden 
onze regenten, dat zij met de hele zaak niets te maken wilden hebben. Zij bleven 
neutraal. Nadat ons land intussen door den Duitsen veroveraar onder de voet ge
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lopen was, bleef de heer De Geer met zijn ministers voortgaan in Londen neutra
liteitspolitiek te voeren. Hij hield een paar radioredevoeringen die op het niveau van 
een Zondagschoolles stonden; hij wist niets beters te doen dan te jammeren over de 
geschonden neutraliteit en hij verklaarde nogmaals plechtig, dat hij zich tegenover 
Duitsland niets te verwijten had.

Van een strijdvaardige houding, van een energieke poging om ons volk te galva
niseren, van een oproep tot volhouden, tot verzet tegen den vijand, was natuurlijk 
geen sprake.

De bijna uitgedoofde energie van onze zelfzuchtige regenten is daarvoor niet meer 
toereikend. Zij bewenen hun verloren gegane neutraliteit en het daarbij behorende 
gelukzalige, rustige, perspectiefloze maar rijke leven en hun dienaren, die in het 
bestuursapparaat in het land achter zijn gebleven, kunnen zich maar niet wennen aan 
de gedachte, dat land en volk met Duitsland in oorlog zijn. Hun trage geest verwijlt 
nog in de illusies der neutraliteit. Beseffen zij de consequenties van hun houding 
niet?

Het ergst maken het wel de secretarissen-generaal van de regeringsdepartementen.
Het Ministerie van Sociale Zaken b.v. — dat onder het bewind van Colijn en 

De Geer zo’n benepen taakopvatting had, dat het beter het Ministerie van het Diaconie
mannetje genoemd had kunnen worden — werkt innig met den vijand samen bij het 
deporteren van Nederlandse arbeiders naar vijandelijk gebied; het levert bovendien 
Nederlandse werkkrachten voor de aanleg van Duitse oorlogswerken in ons land 
(loopgraven, vliegvelden enz.).

Het Ministerie van Onderwijs is sinds de verjaging van dr. Van Poelje b.v. bezig, de 
verduitsing van ons onderwijs voor te bereiden. Binnenkort kunnen regelingen voor 
lager-, middelbaar- en hoger onderwijs tegemoet worden gezien, die ten doel hebben 
het verwerven van kennis van de Franse en Engelse cultuur tegen te gaan en het leren 
van Duits tot een algemene gewoonte te maken. Onze jeugd zal gedwongen worden 
tot in het oneindige te zingen en te marcheren en voor de rest moet zij blindelings 
leren gehoorzamen, waartoe kindermishandeling en draconische willekeur bij 
het onderwijs ingevoerd zullen worden. Voor het overige zullen onze kinderen door 
de Duitse staat opgezet worden tegen hun eigen ouders, waarvoor de beruchte kinder
en onderwijzersspionnage op de scholen ingevoerd zal worden. Men kan zich voor
stellen, hoe druk „onze” secretaris-generaal van onderwijs het heeft.

De overige departementshoofden hebben dezer dagen de aandacht op zich ge
vestigd door de schandelijke brief, die zij aan den Gouverneur-Generaal van Neder- 
lands-Indië gezonden hebben. Men weet, dat alle Duitsers in Indië geïnterneerd 
werden nadat het Duitse leger ons land binnen was gevallen. Deze maatregel was een 
gebiedende noodzakelijkheid, omdat iedere Duitser in het land waar hij gastvrijheid 
geniet, op grond van uit Berlijn gegeven instructies plotseling op kan gaan treden 
als spion, franc-tireur e.d. Na de bezetting van ons land heeft Berlijn voor deze 
Indische interneringen wraak genomen en honderden landgenoten, die geen enkel 
bijzonder gevaar voor het Duitse rijk opleverden, gevankelijk naar Duitsland weg
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gevoerd. Maar dat was nog niet voldoende. Berlijn eist bijna dagelijks de invrijheid
stelling van de Duitsers in Indië. Blijkbaar heeft men deze geïnterneerden hard nodig 
om hulp te kunnen verlenen bij de Japanse machinaties in het Verre Oosten tegen 
ons land, Engeland en de U.S.A. In Batavia is men gelukkig zo verstandig 
gebleken niet op de Duitse eisen in te gaan. Onder deze omstandigheden hebben de 
secretarissen-generaal het oorbaar geoordeeld een brief aan den G.G. te zenden, 
waarin zij zich op het Duitse standpunt stellen en met klem aandringen op onmiddel
lijke invrijheidstelling van de Duitse geïnterneerden. Mede namens hun collega’s 
hebben jhr. Snouck Hurgronje en jhr. Six dit schandelijke document ondertekend. 
Voor deze daad bestaat geen enkele verontschuldiging. De heren zijn afgezakt tot 
de functie van een ordinair werktuig in handen van den Duitsen veroveraar.

Ook de houding van onze justitie geeft aanleiding tot grote bezorgdheid. In Den 
Haag en Arnhem heeft men zich eenvoudig door Seyss Inquart leden van de N.S.B. 
als procureur-generaal laten opdringen.1 Hier had samenwerking geweigerd moeten 
worden. De ijver waarmee de justitie overigens reeds maandenlang bezig is om 
fatsoenlijke landgenoten te vervolgen, die op rondborstige wijze hun mening over 
de landverradersbende van de N.S.B. gezegd hebben is volkomen misplaatst. Het kan 
toch nooit de taak van de Nederlandse justitie zijn om de lieden, die voor de oorlog 
ten gunste van Duitsland spionneerden, uniformen smokkelden, lichtkogels ont
staken, die tijdens de Duitse inval hun armen kruisten en verder uit dakvensters 
en dakgoten op onze eigen jongens schoten en die thans, na de capitulatie, frère et 
compagnon met den indringer zijn, in bescherming te nemen?

De burgemeester van de hoofdstad, de heer De Vlugt, is helaas ook een van de 
gezagsdragers, die ver beneden hun taak blijven. Met pijnlijke verbazing heeft de 
Amsterdamse bevolking het moeten aanzien, hoe dr. De Vlugt, omringd door zijn 
wethouders, zich op een mooie Zondag naar het Amsterdamse Museumplein heeft 
begeven om daar een parade van de vijand met zijn aanwezigheid op te luisteren. Dr. De 
Vlugt begaf zich zelfs bij die gelegenheid naar den man, die door den vijand aangewezen 
is om ons land onder de duim te houden, om hem eerbiedig te begroeten. Van deze 
ontmoeting is een foto in de bladen verschenen, waarop iedereen heeft kunnen zien 
hoe onderdanig de burgemeester van de eerste stad des lands zijn rug kromt en den 
indringer hulde brengt, als gold het ons eigen staatshoofd.

Het Nederlandse gezag wordt in Amsterdam op straat belachelijk gemaakt door 
de Duitse militairen, die hardhandig ingrijpen, wanneer Amsterdamse politie-be- 
ambten de relletjesmakers van de N.S.B. tot de orde trachten te roepen. Waar blijft 
het geharnaste protest, dat dr. De Vlugt daartegen had moeten indienen bij de Duitse 
autoriteiten? Waarom liet dr. De Vlugt, de Amsterdamse politie werkeloos toezien, toen 
op de verjaardag van prins Bernhard fatsoenlijke burgers op straat aangerand werden 
door het gepeupel van de N.S.B.? Hoe kon het ongelooflijke feit zich voordoen, dat 
de Amsterdamse politie-autoriteiten zich voor het plegen van overleg met de leiding van

1 Bedoeld worden resp. m r W. de Rijke en m r R . van Genechten.
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de N.S.B. in verbinding stelden, toen N.S.B.ers de rustige markt op het Amstelveld 
in rep en roer brachten? Hoe kan dr. De Vlugt het verantwoorden dat N.S.B.ers 
in uniform op het garen- en bandstalletje van een oud vrouwtje op het Amstelveld 
gingen staan dansen zonder dat de politie ingreep?

Waarom laat dr. De Vlugt zijn politie-mannen op straat uitschelden voor „vuile 
Jodenknechten”, zonder dat daartegen opgetreden wordt? Waarom heeft dr. De 
Vlugt de markt op het Amstelveld verboden en is hij daarmede tegemoet gekomen 
aan de verlangens van het geboefte, dat opzettelijk relletjes op touw zette om een 
dergelijk verbod uit te lokken? En waarom speelt dr. De Vlugt in de kaart van de 
vijandelijke propaganda en de Duitse demagogie door zijn rechercheurs opdracht te 
geven tot het invoeren van een registratie van alle Joodse winkels in de hoofdstad?

Amsterdam had reeds eerder de aandacht van het land getrokken door het zgn. 
Mitbürger-incident. Men herinnert zich dat Britse vliegers ’s nachts in een van de 
buitenwijken van de hoofdstad een parachute met een kist neerlieten. Men kon echter 
alleen het valscherm vinden. De kist bleek op geheimzinnige wijze verdwenen. Allerlei 
vermoedens werden geuit. Eén ding stond intussen vast: men moest hier te doen hebben 
met een zaak, die van belang was voor onze oorlogvoering tegen Duitsland. Dat de 
Duitsers alle moeite deden om de kist te achterhalen was dan ook begrijpelijk. Minder 
begrijpelijk was het, de volgende dag een in het Duits en in het Nederlands gestelde 
oproep in de pers te zien verschijnen, waarin tegen beloning opsporing van de kist 
verzocht werd en onder deze oproep, die met het woord „Mitbürger” als aanspraaktitel 
begon, de handtekeningen te vinden van mr. dr. Van Thiel, Nederlands procureur- 
generaal bij het Nederlands gerechtshof te Amsterdam en van den Heer H. J. Versteeg, 
hoofdcommissaris van politie in de Nederlandse hoofdstad! Het had op de weg van deze 
mannen gelegen deze dienst aan den vijand — die een manifestatie tegen eigen land en 
volk, tegen eigen regering en Koningin en tegen eigen bondgenoten was — te weigeren.

Ook de burgemeester van Rotterdam heeft ons volk een paar bittere teleurstellingen 
bereid. De Duitsers geven tegenwoordig op de puinhopen van de Maasstad concerten. 
Als zij daar vermaak in scheppen, kan niemand hen dat beletten. Maar wat heeft 
de Rotterdamse burgemeester bij deze smakeloze Duitse attenties te maken? Zijn 
aanwezigheid bij dergelijke uitvoeringen is ongepast. Reeds eerder had men een foto 
in de bladen kunnen aantreffen, waarop men mr. Oud beminnelijk glimlachend 
naast Dr. Seyss Inquart kon zien bij het afscheid van een groep Nederlandse kin
dertjes, die terwille van de vijandelijke ondermijningspropaganda in ons land naar 
Oostenrijk gebracht moesten worden. Waarom zet mr. Oud luister bij aan Nazi- 
reclamestunts? Was het niet veeleer zijn plicht geweest, zich hierbij volkomen 
afzijdig te houden? Beseft hij niet dat de Duitse propaganda zich uitsluitend van 
deze plaatjes in de kranten bedient, om ons volk wijs te maken, dat de verstand
houding tussen den vijand en de Nederlandse autoriteiten vriendschappelijk is, 
zodat de argeloze krantenlezer in de gelegenheid gesteld wordt, stilzwijgend de 
conclusie te trekken, dat er dus voor den eenvoudigen man in ’t geheel geen aan
leiding meer is om den bezetter niet vriendelijk tegemoet te komen.?
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Beseft mr. Oud evenmin als dr. De Vlugt, dat hij in deze tijden een hoogst ge
wichtige taak heeft, die verre uitgaat boven het besturen van zijn gemeente? Moet 
niet in de allereerste plaats alles gedaan worden, het moreel van ons volk te schragen, 
nu het weerloos overgeleverd is aan de arglistige Duitse propaganda, die krachtig 
ondersteund wordt door de N.S.B., een handjevol ijverige Germanen-zeloten en de 
naar den vijand overgelopen Nederlandse pers?

Tenslotte dien ik nog stil te staan bij de burgemeesterstragedie, die zich te Hil
versum heeft afgespeeld. De door de regering- De Geer aldaar benoemde burge
meester 1 — die zijn benoeming blijkbaar hoofdzakelijk aan zijn adellijke titel en 
zijn lidmaatschap van een bepaalde kerk te danken had, wat overigens heel gewoon 
was onder het hier te lande bestaande regentenbewind — wierp zichzelf kort na de 
capitulatie op als redder des Vaderlands en als de „Hogendorp van 1940” . De 
klagelijke Don Quichotte vergat daarbij echter niet een diepe buiging voor de 
Duitse bezetting te maken. Niettemin moest hij aftreden — na een kort burgemees- 
terloos tijdperk heeft Hilversum nu een nieuwen burgemeester gekregen. De 
Duitsers benoemden als zodanig mr. Von Bönninghausen, een geëxalteerden 
germanophiel en een notoiren N.S.B.er. Deze benoeming is niet minder dan een 
kaakslag voor Hilversum. Wat heeft het gemeentebestuur in antwoord hierop ge
daan? Niets! Het heeft den afgezant van Seyss Inquart plechtig ingehaald en 
hem zelfs samenwerking beloofd! Hadden de wethouders en de gemeenteraad, 
samen met de gemeentebedrijven en met het hoofd van de plaatselijke politie niet 
gemeenschappelijk een openbaar protest moeten indienen bij dr. Seyss Inquart en 
samenwerking met Von Bönninghausen niet vierkant moeten weigeren? Maar 
daarvoor ontbrak de Hilversumse gezagsdragers blijkbaar de moed. De heren zijn 
te nuchter. Maar op al deze nuchterheid zal nog eens een vreselijke ontnuchtering 
volgen.

Men zou alle hoge ambtenaren, alle gezagsdragers, alle mannen die in het 
openbare leven van ons land op verantwoordelijke posten staan, nog eens op 
het voorbeeld van onzen opperbevelhebber, van generaal Winkelman willen 
wijzen.

De brave generaal heeft zich niet afgevraagd of hij wellicht afgezet zou worden 
door den overweldiger, of men misschien op de een of andere wijze wraak op hem 
zou nemen, zijn salaris inhouden of hem van zijn vrijheid beroven. Hij vroeg zich 
alleen af, wat zijn plicht tegenover zijn volk en zijn land was en naar dat richtsnoer 
heeft hij gehandeld. Natuurlijk volgden hierop van Duitse zijde sancties. Maar wat 
zou dat? Daarvoor deinst een man die zijn plicht verstaat niet terug. Vooral nu het 
Duitse partijtje van Mussert ter beloning van bewezen diensten in steeds nauwer 
contact met de Duitse staatsleiding blijkt te komen en er blijkbaar plannen voor
bereid worden, om ons hele land in een dubbele nazi-greep te brengen, is het noodza
kelijk dat alle openbare besturen het been stijf houden en zich schrap zetten. Voor

1 Bedoeld wordt m r K. C. J. H. J. baron de W ijkerslooth de Weerdesteyn.
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hen die zich aan den vijand onderwerpen, zal er na de komende bevrijding in ons 
staatsbestel geen plaats meer zijn.

Pieter ’t Hoen.

Laat deze nieuwsbrief circuleren', schrijf, tik o f druk hem over, maar zorg dat hij 
niet in handen van den vijand en zijn spionnen o f van landverraders valt.

Auteur: F. J. Goedhart

No. 8: Nederlandse Unie

De Geus onder Studenten, no. 2, [ October 1940]

Wij richten ons niet tot hen, die, altijd met nazi-sympathieën behept, zich bij de 
N.U. aansloten als bij een „nette” Nat. Soc. Beweging; al moet hun aantal zeker niet 
onderschat worden. Evenmin tot de opportunisten, die de N.U. beschouwen als een 
All-risk Polis, die tegen een kleine premie gedekt willen zijn voor alle eventualiteiten: 
als Duitsland wint hebben zij aan iets Duits meegedaan, als Engeland wint aan iets 
Nederlands.

Neen, wij wenden ons tot degenen die, de grote meerderheid vormend van de leden 
en aanhangers, de N.U. beschouwen als een politieke noodwoning, menend dat dit 
geen tijd is om niets te doen, om passief te blijven; als een betrouwbaar Nederlands 
blok, waar de zwakkere broeders veilig zijn ondergebracht; en vooral als een mani
festatie tegen de N.S.B.: „De Duitsers moeten toch andere stemmen horen dan die 
van de N.S.B.” „Dit is het enige middel om infiltratie en machtsovername door de 
N.S.B. tegen te gaan” .

Wat is de N. U. en wat wil zij?
Een vraag moeilijk te beantwoorden door de grote vaagheid harer woordvoer

ders vooral wat betreft de weg tot practische verwezenlijking harer plannen. Enige 
positieve punten kan men echter aan de hand van de brochures en de „Unie” vast
stellen. Ten eerste dat zij geheel mistasten, die in de N.U. louter een provisoire nood
woning en iets negatiefs (tegen de N.S.B.) willen zien: voortdurend wordt daar
tegen gewaarschuwd door de leiders en woordvoerders: „Wie zich hier aanmeldt 
uit tegenzin tegen een andere stroming . . . .  is aan het verkeerde adres” (Mr. Homan 
3-8-40); „Onomwonden bevestigend beantwoordde Mr. Homan de vraag of de N.U. 
ook na de vrede zal blijven bestaan” (idem); wat Nat. Front en N.S.B. van de N.U. 
zeggen („Die op uiterst gematigde wijze het nieuwe slechts zolang willen als Enge
land nodig heeft hen er weer van te bevrijden” , „Churchill-Unie”) wordt als het 
mooiste staaltje van grove laster gekenschetst (Unie 8, p. 10). Integendeel, de N.U. 
is principieel voor samenwerking met allen, ook met de N.S.B., als die zijn gescheld 
op de N.U. maar liet varen: men leze de brochures en de Unie 8, p. 2. („Dus ook
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met de N.S.B.? Er valt niet aan te twijfelen voor wie de verklaring van het drieman
schap goed leest”).

Ten tweede: dat de N.U. autoritair is: „Wie zich niet geheel achter het gepubliceerde 
programma kan stellen, houde zich afzijdig” (Mr. Homan 3-8-’40). „Wij aanvaarden 
hun leiding” (Prop. Num. p. 4); bij de jeugdbeweging zal men „streven naar zoveel 
mogelijk en sterke doorvoering van het leiderschap” (Prof. de Quay 3-8-’40); de 
goede leden moeten ook werken „voor iets wat ze niet begrijpen of beter menen te 
weten dan zij die ons leiden” (Unie 9, p. 5). — Ten derde: dat de N.U. uitgaat van 
een Duitse overwinning, het nazi „Nieuwe Europa” hier introduceert en mee wil 
werken met de Duitse autoriteiten: Ook met de Duitsche overheid zal loyaal(!) 
worden samengewerkt”, de taak der N.U. is o.a. „het rijpmaken van ons volk voor 
de nieuwe denkbeelden” (Mr. Einthoven 27-7-’40); „Dat Nederland zich veel meer 
dan voorheen op Duitschland zal orienteeren” (Mr. Homan 3-8-’40); „Op het buiten- 
landsch gebied wil de N.U. positief meebouwen aan een nieuwe Europeesche orde” 
(Unie 9, p. 1). — Ten slotte: dat de N.U. voortdurend afgeeft op ons oude politieke 
leven, op de „ongelooflijke versnippering” en con amore en demagogisch meezingt 
met de Duitse verheerlijking van boeren, jeugd, „volksche Kunst” , coquetteert met 
„Dietsch” en „Volksch” , en pleit voor verplichte arbeidsdienst, één-partijstaat en 
sterke uitbreiding der lichamelijke opvoeding. Kortom allemaal geluiden, die wij 
vóór 10 Mei bij ons, goddank, slechts hoorden in de notoire Nazi-pers.

Moet er „iets gedaan worden”?

Ons land is op het ogenblik als Prometheus, gekluisterd aan handen en voeten, 
en een arend (of is het een gier) vreet het dag op dag de lever weg. In zulk een moment 
maant de Unie tot daden! Welke daden? Er moet toch iets gedaan worden, zegt 
men. Maar wat dan? Laten wij ons één ding voor ogen houden: wij zijn in oorlog 
met Duitsland, en iedere vrijwillige daad die onzen vijand welgevallig zou zijn, is 
verraad aan ons land en zijn bondgenoten. Daar is geen enkele reden om aan te 
nemen, dat hij ons vrijheden zou laten, die hem nadelig zouden kunnen zijn. Wat 
na 15 Mei is ontstaan, is ontstaan op Duitse basis en met Duitse goedkeuring. Dit 
vitium originis kan door geen goede bedoelingen worden uitgewist. Het zou wel 
eens gevaarlijk kunnen blijken onder Duitse leiding en uit Duits metaal wapens te 
smeden, ook al ware het tegen de N.S.B. In tijd van oorlog kan geen enkel streven 
van den vijand met het onze samengaan.

Moet er iets gedaan worden? Neen, dit is bij uitstek de tijd, waarin op politiek 
gebied in het openbaar niets, maar dan ook niets, „gedaan” kan of mag worden. 
Als er iets moet worden gedaan, dan is het tegen ’s vijands wil, dan is het „illegaal” . 
U bent niet van Uw verantwoordelijkheid van Nederlander ontheven met, onder 
Duitse goedkeuring, Uw adhaesiebetuiging en wat geld aan de Unie te zenden. Het 
is ongetwijfeld gemakkelijker en veiliger, maar in dezen tijd zijn gemak en veiligheid 
niet de laatste woorden, waar het gaat om ons Nederlandse leven.
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Een wapen tegen de N.S.B.?

We wisten, hoe weinig men op het woord van Hitler kan bouwen. 'We 
wisten, hoe Seyss Inquart langen tijd, in Oostenrijk, zijn volk en zijn vriend 
Schuschnigg om den tuin heeft geleid. En toch hebben we allemaal, na onze capi
tulatie, aan de mogelijkheid geloofd dat, zelfs als Duitschland ook Frankrijk, 
ook Engeland zou overwinnen, Hitler en Seyss Inquart beiden hun belofte zouden 
houden, en het wezen van staat en volk in Nederland onaangetast zouden [laten. 
Voor de N.S.B. zou er dan, bij die veronderstelling, natuurlijk geen taak zijn. En 
met graagte vertelden we elkaar, hoe, naar de één gezien en de ander gehoord had, 
de Duitse bezetters minachting toonden voor de menschen die hun vaderland ver
rieden.

Tot we, langzamerhand, ontdekten dat we erin gelopen waren, zooals, jarenlang, 
Europese staatslieden erin gelopen waren, en dat Hitler noch zijn trawanten ooit de 
bedoeling hebben gehad hun toezeggingen gestand te doen. De N.S.B.-ers verachten? 
Natuurlijk! Maar Hitler’s politiek is immers alléén tot (althans voorloopig!) wel
slagen te brengen met menschen, die een ieder, ook hij, en alle Duitschers, moeten 
verachten. Zoodat de eene functie voor en de andere na dan ook thans in hun handen 
wordt gegeven. Zal de Nederlandse Unie iets vermogen tegen den zichtbaren wil 
van Hitler Nederland onder het beheer te stellen van de hem verknochte (of ver
kochte) landverraders? De Scandinavische correspondent van de nu nationaal- 
bolsjewistische N.R.C. schreef 13 October: „Alleen door Quisling kan men tot een 
duurzame verzoening met Duitsland komen”. En Mussert’s vrienden laten, na de 
bijeenkomst van hem en zijn bijstanders met Hitler in Berlijn, verluiden dat, zoodra 
zij een vijfde van de Nederlandse bevolking achter zich hebben, of (door chantage 
en dwang) schijnen te hebben, Hitler aan Mussert, of wie van de N.S.B.-ers het van 
hem wint, in Nederland de Quisling-plaats zal geven.

Waarom niet reeds nu, onmiddellijk? Het Nederlandse volk is niet volgzaam en Hitler 
hoopt blijkbaar nog altijd, dat hij in Europa de leiding zal krijgen. In dat Europa zou 
Nederland een hard-zwoegend landbouwvolk moeten worden en zelfs hij weet dat 
landbouw en wanordelijke weerstand zich slecht verdragen. Er moge geen twijfel 
aan zijn dat een goed deel der leden van de Nederlandse Unie het oprecht meent 
met diepen afkeer van de N.S.B., Hitler tolereert deze onderneming slechts omdat 
zij, vooreerst in veel van haar uitlatingen maar vooral in haar vooronderstelling 
zijn definitieve overwinning aan het Nederlandse volk suggereert, maar, en dat 
vooral, omdat hij met de Nederlandse Unie den weerstand van dat volk tegen de 
verradersbent denkt te zullen overwinnen. De Unie heeft de dingen, die Hitler voor 
zijn plannen met Nederland niet kon gebruiken, al moeten prijsgeven: onze onaf
hankelijkheid en ons gebonden zijn aan Oranje.‘Zij zal, op straffe van te verdwijnen, 
straks ook wat verder niet met de N.S.B.-opvattingen strookt moeten verdoezelen. 
En dan komt het gevaarlijke moment, waarop heel die weinig homogene massa naar 
de N.S.B. toeschuift, als een gletscher, bewogen door de zwaartekracht, want zonder
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eigen innerlijke sterkte. Immers onmachtig tegenover het eenige, waartegenover zij 
kracht zou behoeven: den Duitse bezetter.

Tussen democratie en dictatuur
De democratie is in gevaar! Dit feit behoeft op zichzelf geen paniek te veroor

zaken, want het is een essentieële eigenschap van iedere democratie: de democratie 
is altijd in gevaar. De evenwichtstoestand, die zij geeft, is een labiele en daar is éen 
groote geestelijke kracht en een hoog beschavingspeil voor noodig om deze labiliteit 
aan te durven. De val naar de dictatuur kan zich in enkele weken afspelen, waar 
de democratie een verovering van jaren is. Het is een dwaling te denken dat men, 
halfweg op de helling naar de dictatuur stil zou kunnen houden: eenmaal zover, 
moet men haar tot aan de bodem toe afgaan en dat met een steeds toenemende 
snelheid. Tussen democratie en fascisme bestaat geen tussenstadium, geen scha- 
keeringen. Beide moeten en bloc genomen worden. Men kan uit de democratie niet 
het parlement weglichten, zomin als in de autoritaire staat geestesvrijheid mogelijk 
is. Dit niet te zien of niet te willen zien, is misschien het ernstigste verwijt, dat men 
de Nederlandse Unie, ook vele van haar beste leden, zou kunnen maken! Zij zijn 
anti-parlementair, maar zouden niet graag het zoo moeizaam verworven goed van 
onze geestesvrijheid willen prijsgeven. Zij voelen een zekere bewondering voor het 
optreden van „den sterken man”, maar zij deinzen terug voor het begrip dictatuur. 
Met een wonderlijke luchthartigheid verklaart de Unie: „Het gaat er slechts om de 
juiste verhouding te vinden tussen een sterk gezag en een gezonde volksinvloed” en 
zij meent met deze losse opmerking haar tol te hebben betaald aan de democratie.

Zij speelt met de democratie. Niemand, zelfs niet de meest oprechte democraat, 
kan straffeloos het demagogisch apparaat der dictaturen in beweging brengen, ook 
al is het voor doeleinden, die hij goed meent. Spoedig zal hij zelf onweerstaanbaar 
worden medegesleept. Een Augustus heeft de vaart van zijn dictatuur niet kunnen 
stuiten; zullen Mr. van Einthoven en Prof. de Quay, zal Mr. Linthorst Homan dit 
wel vermogen?

Maar zij zijn fatsoenlijke menschen, zult gij zeggen, zij zullen dat niet doen. 
Wel nu, dan zullen zij verdwijnen en door andere, niet-fatsoenlijke verdrongen worden. 
Een Rauschning, en talloze Duitsers met hem, hebben dat ervaren en zien nu van 
uit hun ballingschap hun land ten onder gaan. Men flirt niet straffeloos met nazi- 
leuzen. De fatsoenlijken zullen verdwijnen of worden meegesleurd, en dan zult gij 
niet van Uw verantwoordelijkheid zijn ontheven door te verzekeren dat gij dit niet 
gewild hebt. Er is een graad van kortzichtigheid, die in deze tijden medeplichtigheid 
wordt. Uw protesten zullen gesmoord worden, en de democratie zal sterven aan het 
gif dat gij hebt binnengelaten. „II n’y a pas de camps de travail sans camps de concen- 
tration”, zegt Duhamel. Nu, meer dan ooit, is het gevaarlijk dit te vergeten.

Onze Regering in Londen, die uiteraard meer dan wij afstand kan nemen, wijl 
minder onder directe invloed van het moment, waarschuwde eenige malen tegen de
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Ned. Unie. Laat ieder steeds de woorden van onzen Minister-President Gerbrandy 
in gedachte houden: „Van zó een boom J) kan nooit één goede vrucht komen”. 
Wij eindigen met als waarschuwing twee citaten van Mr. Homan: „Wie zich niet 
geheel achter het gepubliceerde programma kan stellen, houde zich afzijdig”, „Wie 
zich . . . aanmeldt zal de consekwenties moeten dragen!”

A uteurs: H. en J. Drion

No. 9: De weg naar vrede en vrijheid

De Waarheid, no. 1, [7 December 1940]

Wij bevinden ons thans midden in de vreselijkste en grootste volkerenslachting, 
die de wereld ooit heeft gekend. De imperialistische roofoorlog woedt, en ons land 
gaat gebukt onder de nood en de ellende van de Duitse nazi-heerschappij, terwijl 
de bevolking bovendien nog getroffen wordt door de Engelse luchtbombardementen.

Wat velen steeds gevreesd hebben is thans bewaarheid geworden, Nederland is 
een slagveld van Europa, waarboven de verschrikkingen razen van de „moderne” 
luchtoorlog . . . .  Hoe zal dit eindigen? Als het Duitse imperialisme zijn oorlogs
plannen kan verwerkelijken zal Nederland bij het Derde Rijk worden ingelijfd en 
de Nederlandse arbeiders zullen tot slaven zijn gedoemd, dubbel uitgebuit, ter zelf- 
dertijd door de „eigen” kapitalisten en door de Duitse Kapitaal-trusts. Reeds voert 
de bezettings-overheid alle maatregelen door om dit voor te bereiden: wij kennen 
reeds de politieke knechtschap, de Duitse politieterreur, die in massa Nederlanders, 
die ooit Duitse vluchtelingen hielpen, arresteert of onder voorwendsel van repres- 
saille tegen de internering van Duitsers in Indië, talrijke vooruitstrevende intellec
tuelen naar Duitsland sleepte. Wij kennen reeds de weerzinwekkende anti-joodse 
maatregelen en de armzalige „Winterhilfe” ; de verbanning van onze werklozen naar 
Duitsland, de invoering van het Duitse „arbeidsboek” , dat onze arbeiders het laatste 
beetje bewegingsvrijheid ontneemt.

Dat zal blijven en erger worden, indien de Duitse imperialisten hun kans krijgen. 
Doch ook als Engeland winnen mocht, wat zal ons volk er bij winnen?

Het enige resultaat van al het doorgestane leed zou zijn: de terugkeer van het 
Colijnse hardvochtige regime van de Engelsgezinde uitzuigers dat wij zoveel jaren 
lang hebben moeten verdragen.

Hoe de oorlog ook mag aflopen, zolang het imperialisme aan de macht blijft zullen 
de rampen elkaar opvolgen. Oorlog-krisis-oorlog. Daarom is het nodig dat de idee 
in de hoofden van millioenen arbeiders en werkers geboren wordt: „De grote kapitaal
bezitters zijn deze oorlog begonnen, maar wij, arbeiders en arme plattelandsbevolking, 
zullen er een einde aan moeten maken, en daarmee aan het gehele gehate kapitalisme".

1 H et nationaal-socialistische Duitschland. [N oot in het artikel]. I
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Wanneer deze overtuiging rijp wordt en om zich heen grijpt, wanneer millioenen- 
massa’s bereid zijn haar in de daad om te zetten, bereid om voor haar de dood te 
trotseren, liever dan zich door de tegenwoordige heersers te laten afslachten, dan 
is het einde van deze oorlog nabij!

Is dit mogelijk?
Ja, de geschiedenis heeft reeds zulk een voorbeeld gesteld. In 1917 staakten in 

Rusland de arbeiders in de bedrijven, de boeren joegen de grootgrondbezitters weg, 
de soldaten keerden de wapens tegen hen, die hen naar de slagvelden hadden gedreven. 
De gevreesde en onaantastbaar schijnende macht van den dictator (ginds Tsaar 
genaamd) stortte als een kaartenhuis in elkaar. De arbeiders en boeren namen de 
macht in handen, steunende op het opstandige leger. En er kwam vrede, vrijheid 
en welvaart voor tweehonderd millioen mensen!

Er is geen twijfel aan, dat de huidige oorlog in een of meerdere der thans oorlog
voerende landen, op dezelfde wijze zal eindigen.

De arbeidersmassa van Nederland heeft ook haar aandeel bij te dragen tot 
deze ontwikkeling opdat ook Nederland een vrij land zal worden. Nederland mag 
geen kolonie worden, noch van Duitsland, noch van Engeland!

Nederland moet een vrije, zelfstandige en socialistische staat worden, bestuurd 
door en voor de arbeiders en werkers van stad en land.

Wat kunnen wij onder de huidige, moeilijke omstandigheden doen om de weg 
daarheen te banen? Allereerst moeten wij de geestelijke weerstand tegen de vreemde 
nazi-invloeden sterker en steeds sterker maken!

Geen fascisme in Nederland! Geen rassenhaat waarmee de nazi’s ons volk willen 
vergiftigen! Geen gemeenschap met de bezettingsoverheid!

De ons volk vreemde en vijandige elementen die den bezetter hand- en span
diensten verlenen, zoals de N.S.B., de leiders van de zogenaamde „Nederlandse 
Unie” (niet te verwarren met haar goedgelovige aanhangers), de leiders van de N.S.W.1 
(het samenraapsel van omgekochte of lafhartige baantjesgasten uit de voormalige
S.D.A.P.), de corrupte Kiès-groep, zij allen moeten door de druk der algemene 
verachting en haat onschadelijk worden gemaakt2. Tegenover de laffe onderkruipersrol 
die zij onder de Duitse bescherming spelen, stellen wij het trotse nationale bewustzijn 
van het Nederlandse werkende volk, dat geen vijandschap koestert tegen het Duitse 
volk doch strijdt voor zijn eigen zelfstandigheid.

Dit betekent echter geenszins dat men die van de Engelse oorlogsvoerders of van 
hun Colijnse en Soc.-democratische slippen dragers kan verwachten. Ook zij zullen 
als gevolg van de crisis van het kapitalisme het volk met de scherpste onderdrukking 
regeren en het zijn vrijheden ontnemen. Colijn heeft zich reeds uitgesproken voor 
een sterk gezag na de oorlog, wat niets anders betekent dan fascisme.

1 D e Nederlandse Socialistische Werkgemeenschap.
2 Paul Kiès speelde in de dertiger jaren  een rol in  de SDAP in Friesland, vormde in  1937 een 
aparte groep gn werd tijdens de bezetting ronselaar voor de SS.
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Alleen de gemeenschappelijke strijd tegen de oorlog van alle werkenden der wereld, 
in het bijzonder van de Nederlandse en de Duitse arbeiders kan een einde maken 
aan de bezetting van ons land.

Tegelijkertijd hebben wij een hardnekkige strijd te voeren voor de verdediging 
van ons brood en ander voedsel.

Het Nederlandse landbouwproduct kan hier niet gemist worden; het moet in eigen 
land blijven! De lonen moeten omhoog! De werklozen-uitkeringen moeten omhoog ! 
De beloning voor de werkende boer, tuinder en middenstander moet omhoog!

De strijd om het dagelijks brood gaat hand in hand met de strijd voor vrede zonder 
annexaties, voor een vrij Nederland!

Allen, die dit lezen roepen wij toe, schept moed en vertrouwen! De strijd is zwaar, 
maar wij staan niet alleen! Millioenen en millioenen arbeiders in alle oorlogvoerende 
landen willen de vrede!

Elke dag wordt deze wil sterker en zal tenslotte alle geweld- en dwangmiddelen 
doorbreken die hem thans nog aan banden leggen. In de Sowjet-Unie staat een 
machtig rijk van het socialisme, sterk en machtig toegerust, gereed om het wereld- 
proletariaat te helpen als het zich opmaakt om de ketenen van het imperialisme te 
verbreken en een einde aan de oorlog te maken!

Put vertrouwen uit dit bewustzijn, laat U geen angst aanjagen en helpt moedig 
en eensgezind mee aan de grootse strijd voor de vrede, voor de nationale en sociale 
bevrijding van ons volk.

Hoe ons land wordt leeggeplunderd
In de „goede oude tijd” had Colijn de gewoonte om nu en dan de grootkapi

talisten en financiers, de ”captains of industry”, toe te spreken. Hetzelfde doet thans 
de Duitse minister Fischböck, die begin November een rede hield voor het neusje 
van de zalm van de Nederlandse plutocratie.

Deze nationaal-socialistische minister wist geen zoete woordjes genoeg te vinden 
om de heren plutocraten naar de mond te praten en hen een zoete winst voor te 
spiegelen als zij zijn leiding maar volgen willen.

Bij die gelegenheid gaf hij ook cijfers over de in- en uitvoer van Nederland bij 
de bezetting. Het bleek dat, terwijl de uitvoer van Nederland naar Duitsland in 
1939 gemiddeld 11 millioen per maand bedroeg, in de laatste maanden meer dan 
driemaal zoveel naar Duitsland werd getransporteerd.

In September gingen voor 39 millioen gulden goederen naar Duitsland.
Minister Fischböck rekende daarbij natuurlijk niet de goederen, die door de 

bezettingstroepen in Nederland worden verbruikt. In zijn rede kondigde hij ook een 
nieuwe prijsstijging aan, als aanpassing aan de hogere prijzen van levensmiddelen 
en gebruiksartikelen in Duitsland.

Eerst het land leeghalen, en dan de prijzen van de restjes laten stijgen: ziedaar de 
„zegeningen” van het nationaal-socialisme!
Auteur: onbekend.
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No. 10: Nederlands geestelijke vrijheid en de Jodenvervolging
Bulletin, no. 12, [17 December 1940]

Bezien uit een oogpunt van binnenlandsche gebeurtenissen, heeft Nederland 
wellicht sedert de beruchte rechtschendingen uit den tijd der spaansche overheersching 
in zijn geschiedenis niet zulk een zwarte maand door moeten maken als de achter 
ons liggende, waarin de duitschers hier te lande met hun jodenvervolging een begin 
hebben gemaakt.

Het was begin November, toen ons Volk en zijn geestelijke waardigheid zich 
lieten bedriegen, door gehoorzaam het onschuldige lijkend vragenbriefje in te vullen, 
waarmee de duitschers navraag deden naar onze al of niet joodsche afkomst. Na
tuurlijk hadden wij goed gedaan toen de principieel geestelijke gevaren, die ons met 
dit vragenbriefje dreigden, zwaarder te laten wegen dan de materieele risico’s, waar
aan wij misschien blootgesteld zouden zijn geworden, indien wij als één man geweigerd 
hadden hun immoreele vragenlijst die in strijd was met ons geweten, en onze Neder
landsche rechtschapenheid, te beantwoorden. De bezetter zou machteloos, althans 
tijdelijk ontwapend, gestaan hebben, indien iedere Nederlander geweigerd had aan 
dit laag duitsch bedrijf mee te werken. Nu hebben wij — door zulks wèl te doen — 
indirect de vijand in staat gesteld goede Nederlanders ten val te brengen. Belooft 
thans elkaar — ieder binnen eigen kring — in toekomst nimmer meer vragen te 
beantwoorden, die van de zijde van onze vijanden komen en in strijd met ons geweten 
zijn. Slechts dan staan wij schoon tegenover onszelf, blijven wij waardige strijders 
voor onze Nederlandsche Zaak en belemmeren wij den vijand in zijn streven de eene 
Nederlandsche volksgroep na de andere te knevelen en te vernietigen. Laat de 
duitsche misdaad, eind November gepleegd, ons een harde les zijn. Laat ons nimmer 
vergeten hoe de duitschers toen — mede door onze schuld — ambtenaren, onder
wijzers, leeraren, professoren, rechters en vele anderen, alle geboren Nederlanders, 
uit hun ambt of functie ontsloegen uitsluitend omdat zij joodsch of van joodsche 
afkomst waren. Bij deze — met ieder respect voor menschenrechten, alsmede met 
de ook door Duitschland onderteekende Haagsche Conventie in strijd zijnde — 
daad, bleef zelfs de meest lauwe Nederlander niet rustig. Ieder steeg een blos van 
woede en verontwaardiging naar het gezicht. Door deze schande, waartegenover wij 
weerloos waren komen te staan, zagen wij ineens voor onze voeten denzelfde afgrond 
van rechtsonzekerheid en willekeur opengaan, waarin Hitler en zijn volgelingen, 
door middel der nationaal socialistische leer, het duitsche volk hebben weten te 
stooten.

Als bevrijding uit deze beknelling kwam het moedig en edel woord van Prof. 
Mr. R. P. Cleveringa, die in een rede over zijn ontslagen wereldvermaarde ambts
genoot, Prof. Mr. E. M. Meyers, zijn stem verhief tegen deze daad van schromelijk 
onrecht. Met opluchting vernamen wij de waarlijk Nederlandsche reactie der Leidsche 
en Delftsche studenten, die in staking gingen. Zeker, nu achteraf kan men vragen 
of dit verstandig was en wij hooren dan de ontkennende antwoorden der duitsche
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stem van Prof. Snijder met zijn Cultuurkring, evenals van onze nieuwe Secr. Generaal, 
Prof. v. Dam, die met zijn „goede bedoelingen” zoomogelijk nog gevaarlijker is 
dan de overloopers van den Cultuurkring. Echter bedenkt — een gekweld geweten, is 
dat niets? Neen, wat de studenten deden is zuiver gevoeld, goed gezien en kloek 
gedaan. Tot les voor ons al'en, brachten jonge menschen tot uitdrukking „dit nemen 
wij niet” , dit is tegen alle Vaderlandsche tradities, tegen alle recht en billijkheid. 
Maar — en daarop valt speciaal de nadruk — hun daad is niet enkel protest-tegen, 
maar ook getuigenis-vöör: voor trouw aan de eenige zuivere Nederlandsche opvat
ting van recht en eer. Zij gaven uitdrukking aan wat ons alle zoo hoog zit! Dat 
onmogelijke, hoovaardige, eerlooze eerbegrip der duitschers. Zelf onzinnig kwetsbaar 
in hun eergevoel, ontzeggen zij aan ieder, die niet van hun volk, of neen, veel erger, 
die niet van hun partij is, zijn recht op eer. Zij raken daarmee ook andere, heel 
principieele dingen: de nazi-stijl kent geen wederkeerige plichten en rechten. Het 
nationaal socialisme der duitschers en van hun slaafsche navolgers, de n.s.b., kent 
enkel aanmatiging van heerschersrechten aan eigen zijde, enkel brute verdrukking 
van al wat afwijkt, van alle die zelfstandig denken. Heel hun monsterüjke propaganda 
over eenheid van volk en rijk komt in de praktijk enkel de partijkliek ten goede, alle 
anderen ten verderve. Het schaamteloos cynisme hunner machtspolitiek, maakt het 
hen noodzakelijk alle andere volken tot ongeloof in Recht en Waarheid „op te 
voeden” . Na de bezeten leegplundering van ons land, is thans de geestelijke leeg- 
plundering aan de beurt; dankbaar gebruik wordt hierbij gemaakt van het n.s.b.- 
apparaat, dat de duitschers juist voor dit doel hier in het leven riepen en doorgaan 
tot verradersdiensten aan te zetten. Behalve de n.s.b.-kliek van ontrouwe, eerlooze 
landverraders — zij zullen voor hun aan ons volksbestaan gepleegde schendingen 
hun straf niet ontgaan — is iedere Nederlander nu rechteloos geworden, geheel over
geleverd aan willekeur, vrijheidsberooving en valsche beschuldigingen. Dat juist 
leert ons de behandeling der joden. Het lijkt misschien of men alleen hèn treft, maar 
inderdaad treffen de duitschers de geheele bevolking. Eerst hebben zij uiterlijk de 
sociaal-democratische arbeidersbeweging in Nederland vernietigd, thans zijn het de 
joden en het moet ons niet verbazen, wanneer straks een andere bevolkingsgroep 
of kerkgenootschap wordt verdacht gemaakt, zedelijk beklad en vernederd. Zoo wil 
het immers hun tactiek van de wisselende druk: niet tot rust laten komen! onrust 
zaaien! verdeelen! murw maken! Wij kunnen het ons tot eer rekenen, dat in de 
afgeloopen maanden ons Volk bewees zich de duitsche leugens niet te laten wijs
maken. Het is een ongeloofelijke kans voor ons, dat de duitsche geest zoo belachelijk 
onzielkundig is en ons zoo dom en doorzichtig aanpakt. Niettemin het gevaar hunner 
propaganda is en blijft er. De booze, door en door zieke geest der propaganda van 
Goebbels (vergeef ons het noemen dezer naam, Red.) woekert als een vergif in ons 
volksbestaan. Daarom moeten wij alle ons schrap zetten en van elk duitsch onder
nemen om onze geest te beïnvloeden dadelijk de eerste poging afwijzen. Het was 
misschien „bijna te laat” , maar het is het nog niet. Duidelijker en duidelijker teekent 
het verweer zich af, meer en meer worden wij ons bewust wie wij als Nederlanders
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eigenlijk zijn. Wij spotten wat met het ordinair, luidruchtig heidendom der nazis, 
dat vergeten goden uit boeken en musea te voorschijn haalt, opdoft en aan het 
duitsche volk voorzet. Wij vinden hun rassenwaan een naargeestig sprookje en de 
overcompensatie van hun zeldzaam duidelijk minderwaardigheidscomplex. Vandaar 
ook hun groote mond over „nieuwe orde” , „jonge volkeren” e.d.; zij zijn als de 
bekende leeftijd, die te groot is voor servet en te klein voor tafellaken. Zeker, er 
zijn onder de zich in ons Land bevindende duitsche soldaten duizenden, die het 
verfoeien, dat met de duitsche naam de hunne als eerlijk mensch besmeurd wordt door 
de daden van onrecht, die hun politieke leiders hun bevelen te begaan. Echter ook 
zij blijven — zoolang zij zich binnen onze landsgrenzen bevinden — onze persoonlijke 
vijanden en iedere daad, die hun nadeel berokkent is in het belang van onze Zaak.

Men kan het Recht niet ongestraft met voeten treden en het is voor ons een bron 
van kracht, dat het verachtelijk gekuip der duitsche en n.s.b. politici ons helpt het 
onderscheid tusschen Goed en Kwaad ongeschonden te bewaren. Voor ons zullen 
mannen als Meyers, Asser, Oppenheim, Israëls steeds even groote Nederlanders zijn 
als Oldenbarneveldt, Kuyper, Troelstra of Thorbecke. Wij weten hoe Nederland, 
door zijn gastvrijheid aan Hugenoten, Joden en wie al niet bewezen, steeds geestelijk 
en materieel rijker geworden is en onze zelfingenomen oosterburen kunnen ook op 
dit punt met hun „Machenschaften” niemand dan zichzelf bedotten.

Het mogen thans de donkere dagen voor Kerstmis zijn en het Kerstfeest zelve 
moge ons nog zoo zwaar vallen. Echter, wij gelooven in het Licht, wij gelooven in 
de herrijzing van Vrij Nederland en in de terugkeer in ons Land van wat recht en 
rechtschapen is. Dit Licht willen wij dienen, het behouden in ons eigen leven en in 
ons volksbestaan. Wij hebben een verleden om voor te strijden en in dit donker 
heden, waarin wij uiterlijk zijn neergeslagen, willen wij, Nederlanders, trouw aan 
Oranje en trouw aan ons besef van recht en billijkheid, werken aan de voorbereiding 
van een lichtere toekomst.

God zegene onze Koningin, God zegene Nederland en zijn bondgenooten . . . 
moge 1941 ons de bevrijding brengen!

Auteur: prof. dr L. J. van Holk

No. 11: Rondschrijven no. 5

[Eind 1940]

Gij moet onverdraagzaam zijn. Laat U niet bedriegen door zoetsprekende lieden, 
die beweren, dat de grootste en hoogste wijsheid hierin bestaat, dat gij alles lijdzaam 
zoudt verdragen. Want de mensch mag alleen dat dragen, wat hij krachtens aard 
en wezen dragen moet. Zijn aard en wezen zijn niet geschapen om onrecht te dulden, 
lafheid, leugen, onwetmatigheid. Weest onverdraagzaam jegens alles en een ieder, 
die U lasten te dragen geeft, die gij niet dragen móógt. Hier is het woord: niet
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moogt. Gij zijt verplicht aan U zelf, aan Uw kinderen, aan Uw volk, mensch te 
blijven. Daarom moet gij U met hand en tand verzetten tegen al wat Duitsch is. 
Want Duitschland geeft U lasten te dragen, die gij niet dragen moogt. Gij vormdet 
met Uw medeburgers een vrij volk. Wat vormt gij nu? Waardoor is dit gekomen? 
Doordat Uw volk zwak was of achterlijk of minderwaardig? Neen. Doordat het 
klein in aantal was en militair zwak. Bukt daar niet voor. Vindt dit niet natuurlijk. 
Het is altijd zoo geweest. Zeker. De eeuwen door is er gestolen en gemoord, maar 
nog altijd is stelen en moorden slecht. Uw volk is grooter dan het Duitsche, wat de 
geest betreft. Het is sterker. Geen volk ter wereld, dat, zoo weinig zielen tellend, 
zooveel heeft tot stand gebracht. Denkt U zich dit eens in. Beseft toch Uw grootheid 
en wordt vervuld van woede tegen Duitschland, dat zich gedraagt als een os, die een 
mensch op de horens neemt. Ten tijde dat Nederland met de grootmachten in Europa 
streed om zijn vrijheid te land en ter zee, was Duitschland een barbaarsche Bonds
staat. Wij zullen in dit geschrift zwijgen over het hielenlikkend en lijkenvretend 
Italië. Tien jaar geleden kon men daar nog niet veilig reizen. Zelfs nu nog wordt 
daar het droogmalen van een moeras als iets grootsch gezien. Nederlanders zijn 
geneigd hun land als onbeteekenend te zien tegenover andere volken. Zij zijn cosmo- 
politisch van aard. Zij bewonderen alles, wat buitenlandsch is. Dat kan een volk 
als het onze zich veroorloven. Maar alles heeft zijn grenzen. Wij moeten ervan 
doordrongen zijn, dat ons kleine volk een groot aanzien heeft in de wereld. Vindt 
dat nu eindelijk eens niet vanzelfsprekend; acht het een wonder. Aan dat wonder 
hadt gij deel. Wanneer dan een dergelijk volk onder de voet geloopen wordt, is er 
sprake van een misdaad. Het is de ontkenning van Nederlandsch grootheid.

Is Nederland groot? Ja en neen. Nederland heeft een uitnemende sociale wet
geving. Het is op het gebied van wetenschap veelal toonaangevend. Zoo ook op 
koloniaal gebied. Het is in letteren en beeldende kunst volkomen de gelijkwaardige 
van de andere cultuurvolken. Het heeft een voorbeeldige volkshuisvesting. Het heeft 
op technisch gebied een buitengewone roep. Motoren, Bruggen, Vliegtuigen, Schepen. 
Het heeft de beste sleepbootdiensten ter wereld. Het heeft op zijn drassige bodem 
een uitnemend spoorwegnet gebouwd: het veiligste van heel Europa. Nederland 
vloog het eerst naar Indië. En hoe! Het snelst. Het regelmatigst.— Landbouwkundig 
staat het bovenaan. Het handhaafde trotsche en eeuwenoude tradities. Neen, wij 
spreken niet over een groot land. Wij spreken over een heel klein landje, waar een 
volk van acht millioen zielen leeft. Wij noemen dit een wonder. Zie daartegenover: 
Duitschland. Leg een kaart van Europa voor u. Zeker, het heeft veel gepresteerd. 
Maar lang niet in verhouding tot Nederland. Duitschland is het land van de methodiek, 
van de systematiek, maar niet van de genialiteit. Gij kunt beroemde Duitsche namen 
noemen. Maar kunt gij niet evenveel beroemde Nederlandsche namen noemen? En 
hoe groot is Duitschland? Duitschland is barbaarsch gebleven. Het heeft er altijd 
naar gehunkerd, een westersche mogendheid te worden. Het heeft niet gekund. 
Bewijzen? Een der beroemdste boeken van vóór de wereldoorlog was: „Rembrandt 
als Erzieher” , van J. Langbehn. Het is niets anders dan een hartstochtelijk betoog,
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teneinde de Duitschers ervan te overtuigen, dat zij een cultuurvolk moeten worden; 
dat zij het individualisme moeten aankweken; dat zij de nederduitsche geest op zich 
moesten laten inwerken. Het boek handelt over de geweldige invloed, die de Neder
landsche beschaving op Duitschlandheeft gehad.H et boek zegt: Wordt als Rembrandt. 
Helaas is weinig ruimte beschikbaar voor citaten. Hier is er een uit „R. als E.”, 
illustrierte Volksausgabe. Alexander Dunckerverlag. Weimar. 1928. (Let op het 
jaartal), blz. 247: „Schiller unterschrieb sein erstes Werk: In Tirannos; wollte jemand 
heute ein allgemeines Wort an die Deutschen richten, so muszte er es überschreiben: 
In barbaros. Sie sind nicht Barbaren der Rohheit, sondern Barbaren der Bildung; 
früher gab es „dunkle” , jetzt gibt es „helle” Barbaren” . Lees dit boek. Eén lofzang 
op de nederduitsche cultuur, welke cultuur ten voorbeeld werd gesteld en als genees
middel aanbevolen. Het boek maakte in Duitschland een geweldige opgang. Een 
ander bewijs. Nietzsche, Grosz-Oktav-Ausgabe (Gr. 8°) Band I, blz. 377: „ . . . .  Der 
Deutsche hat keine Kultur, weil er sie auf Grund seiner Erziehung gar nicht haben 
kann . . . .  Das ist die einfache W ahrheit. . . .” Dezelfde uitgave. Band V, blz. 214:
„ __ Seit Rauber und Eroberer, solange ihr nicht Herrscher und Besitzer sein könnt.”

Dat zegt een groot wijsgeer tegen een volk, waarvan hij getuigt, dat het geen 
cultuur heeft. Waarlijk, Nietzsche was een Duitscher. Opstellers lieten Duitschers 
spreken. Zij moeten zich beperken. Het Duitsche volk nu wil ons Nederlanders iets 
leeren. Niets deugt er in ons land. Inderdaad, volgens barbaarsche begrippen deugt 
hier niets. Nog één bewijs voor onze stelling: Duitschland heeft het Nat. Soc. ge
accepteerd. — Het Nat. Soc. is de ontkenning van alle waarden. Seit Rauber usw. 
Van Nietzsche tot Hitler is slechts één stap. Wat is Nat. Soc.? Jodenvervolging. 
Onthalsde, want geknechte wetenschap. Gesteriliseerde kunst. Vermoorde individu
aliteit. Afgodendienst: religieuze driften, gericht op Führer en Vaterland. Matelooze 
zelfoverschatting. Wettelijkheid, niet gebaseerd op recht maar op macht en geweld. 
En of de vogelaar nu S.-I. heet of Fischböck, Hitler of Himmler, zij allen willen de 
vogel vangen in hetzelfde vervloekte net. Nederland was een groot land. Is het dit 
nog? — Het is een land van lafaards geworden. Moet gij daar nog bewijzen voor 
vragen? Schande bedekt Nederland. Laten wij niet alles zonder krachtig protest over 
ons heengaan? Wij kunnen ons niet met de wapens verzetten. Maar er is nog een 
ander verzet mogelijk. In plaats daarvan huilen wij mee met de wolven in het bosch. 
De Duitschers willen Nederland politiek veranderd zien. Goed, er komt een nieuwe 
partij. Kenmerkend voor onze koopmansgeest wordt het een partij, die werkelijk 
denkt, genade te kunnen vinden bij de Duitschers en tóch iets Nederlandsch tracht 
te redden uit de brand. Een volkomen irreëele waan. Wij hebben de grootste eerbied 
voor het driemanschap en voor het loffelijke in hun streven zijn onze ogen niet 
gesloten. Maar hun Unie is vleesch noch visch. Zij zal stikken op het land en ver
drinken in het water. Het gaat den Duitschers niets aan, ook al hadden wij duizend 
politieke partijen. Dat is Uw enig uitgangspunt: Het Recht. Steeds maar weer: De 
inval is een schanddaad. Rem deze schanddaad in zijn gevolgen. Moet er een Unie 
komen? Goed, maar dan zullen wij dat in volslagen vrijheid doen. Eerder niet. Moeten
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wij dan niet meedoen aan de wereldrevolutie? Moeten wij dan achteraan komen? — 
Er is geen wereldrevolutie gaande. En nooit kwam Nederland in vrijheid achteraan. 
Integendeel. Maar al was dit alles zoo, dan nog moeten wij achteraan komen en niet 
meedoen, want het recht is geschonden. Eerst moeten wij een vrij volk worden. En 
dan bepalen wij, wat we veranderen willen en wat wij niet veranderen willen. Dat be
taamt Nederlanders.

Dikwijls voelen wij ons gevleid, als de Barbaren ons een compliment geven. Die 
Duitschers zijn zoo kwaad nog niet. — Hebt gij dan alle eigenwaarde verloren? 
Elke gewapende Duitscher is een beleediging. Nederlandsche vrouwen gaan om met 
Duitschers, terwijl zij moesten omgaan met Nederlandsche mannen, terwijl zij hadden 
moeten omgaan met de Nederlandsche jongens, die op de slagvelden ook voor hen 
zijn doodgebloed. Schande. Gij zijt een hoffelijk gastheer voor den Duitschen officier, 
dien gij in uw woning dulden moet. Gij noemt dat Heer zijn. Gij noemt dat Uw 
vijand liefhebben. Maar wij hebben veelal onze burgerlijkheid hef, onze rust. — 
Hoe schoon vertolkt deze officier Mozart en den Vlaming van Beethoven. Hoe 
keurig maakt hij uw dochter het hof! — Maar weet gij dan niet, dat mede door het 
optreden van Duitsche officieren vele Nederlandsche vaders hun dochters niet meer 
kunnen zien, doordat zij blind geschoten zijn? Weet gij dan niet, dat de Duitse tanks 
over de gewonde Nederlandsche jongens zijn heengereden? Kunnen die jongens 
Mozart nog genieten? Weet gij dan niet, dat er stoere Nederlandsche mannen zijn, 
die geen kinderen meer verwekken kunnen, doordat hun geslachtsdeelen zijn ge
schonden? Vergeet dit alles maar. Glimlach tegen uw Duitscher. Bewierook hem, 
N.S.B.-er. Hij zal uw universiteiten kapot maken, uw kunst verknoeien, uw industrie 
aan banden leggen, uw volk wegvoeren en uw kinderen van U vervreemden. Zij 
zullen uw kinderen opvoeden tot volmaakte dieren. Deze volmaakte dieren zullen 
uitnemend gedresseerd worden. Zij zullen bij duizenden tegelijk hun fabelachtige 
demonstraties houden. Allen eender gekleed en allen één van wil en verlangen. M aar 
zij zullen het droomen verleeren en het geloof aan het wonder verliezen. Zij zullen 
ras-menschen zijn in den zin, die wij leggen in het woord ras-hond. Alleen de heel 
sterken zullen zichzelf van deze geestelijke melaatschheid kunnen genezen. De minder 
sterken — en welk volk bestaat in hoofdzaak uit heel sterken? — zullen, en dat is 
benauwend, hun individualiteit verliezen. Zij zullen gemeenschap leeren zeggen 
inplaats van persoonlijkheid. Zij zullen aantal aanzien voor grootheid, zij zullen 
zich volkomen mensch voelen op het oogenblik, dat zij den glorie van het mensch-zijn 
hebben verloren: het oogenblik van het volkomen opgaan in een gedresseerde massa. 
Zal dan uw volk groot zijn? Woont gij werkelijk liever in een drooge betonnen ge
vangenis met centrale verwarming en een riant uitzicht door onbreekbaar glas, dan 
als vrij man in een lekke schuur? Ja? Wordt dan Duitschers. Neen? Vecht dan. Sta 
dan pal op uw Grebbeberg. Let wel: De keuze ligt niet tusschen gevangenis en 
schuur: de schuur is in werkelijkheid een goede woning. Maar al lag de keuze daar 
wèl, dan nog hadt gij de schuur te kiezen. Weest Geus! U en wij, wij allen moeten 
ons dwingen tot moed.
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Gij hebt uw Grebbelinie al gedeeltelijk prijsgegeven. Wij noemen de Joden. 
Allereerst willen opstellers iets zeggen tegen de orthodoxe christenen. Wij nemen bij 
wijze van werk-hypothese aan, dat de Joden het vuigste volk ter aarde zijn. Maar 
de brief aan de Romeinen blijft geschreven. God laat nooit varen de werken van 
Zijn Hand. Wat Hij uitverkiest, blijft uitverkoren. Wat wij den armen en verdrukten 
niet hebben gedaan, dat hebben wij Christus niet gedaan. Dit geldt in verhevigde 
mate ten aanzien van het oude Verbondsvolk. Wij laten dit echter verder rusten, 
omdat dit geschrift zich richt tot alle Nederlanders.

In Nederland hebben ten naastenbij 150 000 Joden het Staatsburgerschap. Zij 
zijn dus Nederlanders. Hoe ter wereld kunnen wij nu Jodenvervolging toelaten? 
Waar is onze zin voor recht? Gaat het iemand anders dan ons aan, dat deze menschen 
Nederlanders zijn? Gij weet, dat het begrip Nederlander niet een biologisch begrip 
is. Het begrip Germaan is antiquarisch. Het is een onding. Er zijn geen Germanen 
meer. Maar er zijn wel Nederlanders en Duitschers. Wanneer gij Nederlandsche 
Saksers verraadt, verraadt gij Nederlanders. En wanneer gij Nederlandsche Joden 
verraadt, verraadt gij eveneens Nederlanders. Daarom: wie in onze tijd Joden onteert, 
onteert zichzelf. En hebben wij de Joden niet onteerd? Hebben wij allen niet, zoo 
dit van ons werd gevergd, met verlicht hart bekend, dat wij niet-Jood waren? En 
zijn wij hierin geen lafaards geweest? Dit verwijt geldt allereerst de mannen, die 
geroepen waren, leiding te geven. Zij laten hun post in de steek. Ons grijnst dood 
noch verminking aan, maar wij teekenden. Wat deden onze soldaten? Zij deden hun 
plicht. Wij niet. Wij niet. Wij sloegen op de vlucht. Dat is onze schande. Het is 
gemakkelijk schelden op Duitschers en n.s.b.-ers. Moeilijk is het, te getuigen. Eere 
aan Prof. K. Schilder, die zijn linie niet verliet.1 Eere aan de Delftsche studenten, 
die zoozeer ondubbelzinnig waren in hun partij-kiezen voor hun Joodsche professoren 
dat hun Hoogeschool, een der meest befaamde ter wereld, is gesloten.

Gij beweert, dat de zaak der Joden een verloren zaak is. Opstellers zouden het 
wel in uw hart willen inbranden: Gij hebt te vechten voor elke goede zaak. Het moet 
U onverschillig zijn of eenige zaak hopeloos is of niet. Moraal en ethiek hebben nog 
steeds hun groote beteekenis. Wij moeten voor onszelf uitgemaakt hebben, wat 
voor Prins Willem I reeds vaststond: dat het niet noodig is te gelooven in het welslagen 
van een zaak, om die zaak voor te staan.

Gij weet, dat Nederland doorging voor een land, dat asylrecht verleende aan 
allen, die dit noodig hadden. Wij hebben de Duitschers behoed voor de schande, 
dat hun vorstin 1918 in handen van hun vijanden viel. Maar duizenden vluchtelingen, 
waaronder ouden van dagen, zieken, kinderen en vrouwen, zijn voor onze grenzen 
getuige geweest van onze grenzenlooze lafheid. Zij werden door Nederlanders weg
gejaagd. Waarom? Omdat wij bang waren, dat zoovelen onze welstand bedreigen 
zouden. Nu moeten wij % millioen Duitschers voeden en kleeden. Nogmaals: waarom? 
Omdat wij bang waren, dat Duitschland het wellicht als een onvriendelijke daad zou

1 Zie inleiding blz. 13.
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kenmerken, wanneer wij zijn slachtoffers goed zouden doen. Vele, vele Joodsche 
moeders hebben in wanhoop hun kinderen opgeheven, maar Nederland bleef on
vermurwbaar. Zoovelen, dat ging niet. O, hoon van het noodlot! Toen heeft Neder
land zijn 10de Mei verdiend! Nederland, dat zijn wij en U.

Opstellers veronderstellen geen direct causaal verband. Zij schrijven: verdiend. 
De historie is al te zeer gecompliceerd. Maar zij kunnen zich niet onttrekken aan het 
gevoelen, dat wij Nederlanders onze zatheid moeten leeren haten en onze burgerlijk
heid om hals moeten brengen. Nederland heeft zich laf gedragen. Niet, doordat het 
laf is. Maar doordat het traag is en al te zeer belust op rust. Het ergste vergrijp, dat 
denkbaar is, is het in de steek laten van ontrechten en verdrukten. Denkt daar niet 
licht over.

Dit alles mag ons niet ontmoedigen. Beter ten halve gekeerd dan ten heele ge
dwaald. Ook maakt het zeer veel verschil, wanneer men tot getuigen geroepen wordt, 
of men maatschappelijk vrij is of niet. Elk zij in zijn eigen gemoed verzekerd. Maar 
dit geldt zeer zeker niet voor de leiders van ons volk. Zij moeten getuigen. Dat is 
hun roeping. Hun ambacht. De leiders van alle maatschappelijke, sociale, kerkelijke 
en cultureele gemeenschappen moeten hun stem verheffen tegen het onrecht. Zij zullen 
ervaren, dat „het gewone Volk” in groote verademing achter hen zal gaan staan. 
Want dat wacht hierop! Voor alles moeten de Kerken krachtig hun stem verheffen. 
Aangezien dit tot nu toe nog niet is gebeurd, voelen vele leden der Kerken zich van 
hun leidslieden verlaten.

Hebt uw vijanden lief. Maar haat hun bedrijf en stelt U teweer. Want gij moet 
de waarheid en de gerechtigheid liefhebben boven alles. God make ons getrouw. —

Auteur: onbekend

No. 12: Klein heldendicht in proza
Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen, no. 20, [4 Januari 1941]

Jansen en Pieterse komen elkaar toevallig in een koffiehuis tegen. Aangenaam 
verrast steken zij elkaar de hand toe.

— Het beste voor het nieuwe jaar! zegt Jansen.
— En dat we die moffen maar gauw kwijt zullen raken! completeert Pieterse den 

heilwensch van den ander.
Dan beginnen zij over het onderwerp, waar alle Hollanders over beginnen als 

ze elkaar tegen het lijf loopen na elkaar langen tijd niet gezien te hebben. Ze beginnen 
over den oorlog, de Duitsche bezetting, de distributie, de uitzendingen van de B.B.C. 
en de moeilijkheden, die de Duitschers hier ondervinden bij het beheer en de admini
stratie van het bezette Nederlandsche gebied.

— Ons krijgen ze niet klein! zegt Jansen en hij neemt een flinke slok van zijn bier.
— Zoo is het! beaamt Pieterse. Ik heb een Duitschen officier gesproken en die 

zei zelf, dat Holland het lastigste en onaangenaamste bezette gebied voor de Duitschers
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is. De Polen schieten uit hinderlagen op de bezetters en de Noren laten rotsblokken 
van de bergen naar beneden rollen als er Duitsche troepen voorbijtrekken. Dat is 
allemaal erg lastig voor de Duitschers. Maar hier in Holland worden ze met den 
nek aangekeken door de bevolking. En dat is nog onaangenamer dan hetgeen de 
Polen en de Noren doen! Die officier gaf dat openlijk toe. Ik zeg maar zoo, wij zijn 
een koppig volk en de Moffen hebben nergens zooveel last met de bevolking als hier!

Pieterse bestelde nog een Bols en Jansen dronk zijn glas leeg.
Het geeft een aangenaam gevoel en een weldadig aandoend zelfbewustzijn te 

weten, dat men behoort tot zulk een koppig, vasthoudend, moedig en standvastig 
volk.

Ik ben de gast van de familie Berends. Berends is een welgesteld koopman. Zijn 
gasten onthaalt hij rijkelijk en mevrouw schroomt niet om er den hamstervoorraad 
voor aan te spreken. Van alles is er overvloed. Niettemin is de familie uitgesproken 
anti-Duitsch en van de N.S.B. moet men er heelemaal niets hebben. Berends is een 
goed vaderlander en de moffen moeten er uit! Onder het eten wisselen we de vele 
verhalen uit, die men dagelijks hoort. Na het dessert ga ik met Berends naar zijn 
studeerkamer.

— En nu heb ik nog een ernstige zaak te bespreken, die verband houdt met de 
situatie, waarin ons land zich bevindt! annonceer ik als we een goede sigaar hebben 
aangestoken en in de ruime clubs zijn gaan zitten.

Ik breng een plan ter sprake, dat me nuttig en noodzakelijk lijkt en waarvoor 
geld noodig is. Berends moet dat fourneeren. Maar hij maakt bezwaren.

— In de eerste plaats heb ik niet zooveel beschikbaar..........
Ik moet aan zijn goedgevulde provisiekelders denken, aan zijn weelderige leven, 

zijn omvangrijke bankrekening en ik glimlach flauwtjes.
— Dan zorgt U in ieder geval voor de helft!
Maar ook daarin heeft hij weinig lust.
— Het gaat niet in de eerste plaats om het geld. Maar ik vind de zaak toch wel 

een beetje gevaarlijk. Als ze er iets van ontdekken, dan zullen ze mij ook arresteeren. 
En ik moet toch om mijn gezin denken? Neen, beste kerel, daar blijf ik liever buiten. 
Misschien dat van der Meer er voor voelt? Die is buitengewoon anti-Duitsch. Net als 
ikzelf trouwens. Maar denk er om, mijn naam niet noemen!

De heer van der Meer is een hooggeplaatst ambtenaar en een man van gezag. 
Bovendien is hij rijk; hij is commissaris van een paar groote maatschappijen. Hij 
draagt een lintje in zijn knoopsgat. Mijn introductie is uitstekend en hij vindt het 
aardig, dat ik gekomen ben. Een afschuwlijke tijd anders, nietwaar? Ja zeker, hij 
bedoelt niet het koude weer, maar de bezetting. O juist. En wie had dat kunnen 
denken, dat we zoiets beleven zouden9 Waren ze er maar weer uit. Maar het kan 
nog wel lang duren. Ja, wie zal het zeggen? En wat een ongepaste maatregelen er 
allemaal genomen worden! Ja, daar kan hij van mee praten! In de ambtenaars
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wereld is er al heel veel over te doen geweest. Ze doen maar wat ze willen. Recht is er 
niet meer. En waar moet dat naar toe? Waar zal het einde zijn? Het ongeluk
kigste is, datje het allemaal maar aan moet zien en er niets aan kunt doen.

— Maar als het geheele overheidspersoneel nu eens collectief zijn medewerking 
aan de uitvoering van de Duitse oekases weigerde? val ik hem in de rede.

—De heer van der Meer kijkt me enigszins onthutst aan. Dat had hij toch niet 
gedacht van iemand met zo’n goede introductie. Ik begrijp dat hij me een gevaarlijk 
en onverantwoordelijk man vindt.

— Wij ambtenaren hebben niet de gewoonte om uitvoering van de bevelen 
onzer superieuren te weigeren! zegt hij op afgemeten en waardigen toon.

Ik doe er het zwijgen toe. En met mijn plan kom ik maar helemaal niet voor den 
dag. Het is toch maar beter om over het weer te praten.

Maar de heer van der Meer is een goed vaderlander en een bijzonder anti-Duitsch 
man.

Voor de deur van een café, waar ik regelmatig een paar vrienden pleeg te ont
moeten, hangt plotseling een bordje met het opschrift „Joden niet gewenscht” . Eén 
van ons stamtafeltje is een Jood. De caféhouder heeft hem apart geroepen om hem 
te zeggen, dat het hem vreselijk spijt en dat hij het er zelf heelemaal niet mee eens 
is, maar hij kan er niks aan doen.

— Wij staan onder pressie van de Duitsche autoriteiten en die kunnen je maken 
en breken!

Wij bemoeien ons met de zaak en nemen het voor onzen Joodschen vriend op.
— U doet dat bordje met die Duitsche smakeloosheid onmiddellijk van de deur 

a f of wij komen hier niet meer over de vloer!
De brave man schrikt er van. Dat had hij niet verwacht. Hij zou zoo graag met 

iedereen goede vrienden blijven.
— Maar begrijpt U me toch, heeren! Ik ben geen N.S.B.er of zooiets. Ik ben het 

er helemaal niet mee eens. Maar wat kan ik er aan doen? We hebben een wenk 
gekregen. U weet toch, wat dat beteekent!

Wij verlaten het café en wij komen er voorloopig niet meer. De caféhouder is 
eenigszins uit zijn evenwicht gebracht, maar hij houdt zichzelf toch nog altijd voor 
een goed vaderlander en hij vertelt iedereen, dat hij natuurlijk uitgesproken anti- 
Duitsch is.

Steensma is een jaar of dertig en hij verfoeit het nazibewind. Daarom heeft hij 
zich dadelijk bij de Nederlandsche Unie aangesloten. Dat kost twee kwartjes per 
jaar, maar die heeft hij er graag voor over, want als de Unie er niet was, dan zou 
de N.S.B. de macht gekregen hebben, meent hij. Overigens doet hij niet aan politiek. 
Dat laat hij aan de politici over.

— Ze moeten er uit, meneer, die rotmoffen! De Engelschen moesten ze d’r uit
smijten.
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Zulke uitspraken hoort men eiken dag van hem en hij meent het ook. Ik heb 
een goeden vriend, die zich voor zulke strijdvaardige, anti-Duitse, nationale naturen 
interesseert. Daarom heb ik hem naar Steensma toegestuurd. Want mijn vriend is 
bezig met een plan en daarvoor zijn er flinke kerels nodig.

Steensma wordt een beetje pips om z’n neus als hij hoort, waar het om gaat.
— Als ik nog vrije jongen was, tja, dan zou ik niet aarzelen. Maar ik ben getrouwd, 

ziet U en ik heb verplichtingen. Het spijt me erg, maar dat is toch heus niets voor mij.
Voor de rest is Steensma beslist een beste kerel. En anti-Duitsch dat hij is!

De vijand eischt, dat we hem precies opgeven hoe groot onze voorraden zijn en 
waar ze zich bevinden. We hebben hem alles nauwkeurig opgegeven en hij heeft 
alles nauwkeurig weggehaald.

De vijand eischt, dat onze dagbladen zich in zijn dienst stellen om het eigen 
volk met de leugenachtige Duitsche berichtgeving te vergiftigen en de veile dagblad- 
eigenaren onderwerpen zich, terwijl hun redacteuren onderling wedijveren om het 
den overweldiger naar den zin te maken.

De vijand eischt, dat wij zijn handlangers in ons volk met rust laten en gehoorzamen, 
wanneer hij hen op hooge posten zet. Wij laten hen met rust en wij gehoorzamen hun.

De vijand eischt, dat wij onze woningen verduisteren, opdat het onzen vliegers 
en die onzer Bondgenooten moeilijk gemaakt worde, onze steden in de duisternis 
te vinden. Wij voeren deze verduisteringsvoorschriften met pijnlijke nauwgezetheid 
uit en onze politie- en justitie-ambtenaren zitten ons op de hielen, zodra er ook 
maar even inbreuk op de Duitsche voorschriften — die alleen maar in het belang 
van de Duitse oorlogsvoering zijn gegeven — wordt gemaakt.

De vijand eischt, dat onze arbeiders naar Duitschland gaan om daar voor hem 
slavenarbeid te verrichten. Onze ambtenaren voeren deze deportatiebevelen uit en 
de ongelukkigen, die uit Duitschland naar huis terugvluchten, onthouden zij de 
miserabele steunuitkering, waarvan een werklooze moet pogen te leven.

De vijand matigt zich aan te bepalen, dat wij slechts naar het radiogedaas van de 
Duitsche zenders mogen luisteren. De Nederlandsche politie staat klaar om land- 
genooten, die zich hieraan niet houden, aan den vijand over te leveren.

De vijand eischt, dat wij vliegers van de luchtmacht onzer Bondgenooten, die 
hier neerkomen, opvangen en aan hem uitleveren en onze politie volgt dit bevel op.

De vijand eischt, dat onze industrie voor hem werkt en leveranties aan het vij
andelijke leger doet en onze industrieelen loopen zoo hard zij kunnen om den indringer 
ter wille te zijn en om wat aan het zaakje te verdienen.

De vijand organiseert concerten, taptoes, feesten, parades en andere officieele 
vertooningen en hij eischt, dat onze autoriteiten aanwezig zijn om hem te huldigen. 
Zij komen inderdaad, zij krommen hun rug en dat is niet slechts symbolisch.

De vijand eischt, dat Joodsche Nederlanders, die in overheidsdienst staan, uit 
hun werkkring gestooten worden. En al onze gezagsdragers en overheidspersonen 
werken mede aan de uitvoering van dit schandelijke besluit.
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De vijand is voornemens onze Joodsche landgenooten van alles, wat zij bezitten, 
te berooven. Daartoe eischt hij, dat het Joodsche bezit geregistreerd wordt. De 
Kamers van Koophandel stellen zich beschikbaar, om bij deze registratie als inter
mediair op te treden.

De vijand poogt zijn stempel op ons openbare leven te drukken en hij eischt, 
dat de café’s hun deuren voor onze Joodsche landgenooten gesloten houden en zijn 
eisch wordt ingewilligd.

De vijand eischt, dat wij drie kwartjes per maand betalen om de vijandelijke 
radiopropaganda te bekostigen. Wij betalen.

De vijand plundert onze schatkist en de banken en voor honderden millioenen 
worden er uit de belastingopbrengst gestolen. Als ontelbare landgenooten tengevolge 
van deze Duitsche plunderingen in moeilijkheden komen en broodeloos worden, 
dan eischt de vijand, dat deze menschen door een pompeuze bedelpartij aan een 
aalmoes worden geholpen. Meteen staan er allerlei Hollanders klaar, om de Winter
hulp op de been te helpen.

De vijand stelt zijn eischen en wij houden ons gereed om al zijn eischen in te 
willigen.

Intussen vertellen wij elkander, dat de Duitscher nergens zoo veel last van de 
bevolking ondervindt en nergens op zooveel tegenstand stuit als in het bezette Neder
landsche gebied.

Ja zeker, wij gedragen ons als een moedig, standvastig, zelfbewust en heldhaftig 
vo lk ............

Pieter ’t Hoen
Auteur: F. J. Goedhart

No. 13: Arbeiders! Bescherm de democratie!

De Vakbeweging, no. 2, [begin 1941 ]

Een van de dingen, waarop de moderne georganiseerde arbeider met recht trots 
was en die hij tegenover een ieder taai verdedigde was de democratie van de vak
beweging. De arbeiders kozen zelf hun afdelingsbesturen, hun hoofdbestuurders en 
hun vertegenwoordigers in de bondsraden. Wat er in de organisatie ook gebeurde, 
het was steeds het resultaat van het gemeenschappelijk overleg in de vergaderingen 
en de besluiten werden door de arbeiders, met meerderheid van stemmen, genomen. 
Wat de meerderheid wilde, geschiedde. Die meerderheid kwam tot stand, nadat wij 
allen gelegenheid hadden om onze mening te zeggen. Door de uitwisseling der 
meningen kwam zeer dikwijls een eensgezind besluit tot stand. Nooit heeft in onze 
organisaties één enkele man het voor het zeggen gehad. Wij waren geen slaven, 
doch vrije mannen!
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Moderne vakbeweging en democratie horen bij elkaar. De democratie is een 
wezenlijk bestanddeel van de moderne vakbeweging — zonder de democratie kan de 
moderne vakbeweging niet bestaan. Zonder democratie wordt de vakbeweging tot 
een onding, dat voor de arbeidersklasse van geen belang meer is.

Wij hebben geen behoefte aan „leiders” in de vakbeweging — de arbeiders kunnen 
hun eigen boontjes wel doppen, met eigengekozen bestuurders. Nederland bezit een 
arbeidersklasse, die in jarenlange strijd en zelfdiscipline zich het inzicht veroverd 
heeft in de brede maatschappelijke belangen en het belang van de groepen in over
eenstemming heeft weten te brengen met het gemeenschapsbelang. Het verleden van 
de moderne vakbeweging geeft ons het recht om mee te spreken en te beslissen: 
wij hebben getoond, volwaardige leden te zijn van de Nederlandsche gemeenschap.

De Nederlandse arbeidersklasse veroverde het recht van de politieke democratie 
en niemand kan zeggen, dat zij zich dat recht niet waardig betoond heeft. Wij hebben 
steeds geëist, dat men ons ook de economische democratie ten volle zou geven en 
wij hebben de democratie in onze vakbonden doorgevoerd. Wij kweekten daardoor 
een klasse van fiere, zelfbewuste en verantwoordelijke mannen, waaraan de Neder
landse maatschappij reeds veel te danken heeft.

Arbeiders van Nederland, uw waardigheid en uw belangen staan op het spel! 
In het verleden hebben wij geheel vrijwillig, gesterkt door een prachtig saamhorig
heidsgevoel, uitstekend werk verricht in onze gemeenschap. Toen de bezetting van 
ons vaderland kwam en men ons zei, dat er ongestoord verder gewerkt kon worden, 
hebben wij de belofte gegeven, dat te doen: loyaal, positief en actief. De eerste duw 
kregen wij, toen hetN.Y.V.-bestuur werd afgezet en er een vijand van de moderne vak
beweging, Woudenberg, als commissaris in het N.V.V.1 werd geplaatst. Doch weer 
verklaarde men, dat rustig doorgewerkt zou kunnen worden op de oude wijze — alleen 
de politiek moet uit het N.Y.Y. verdwijnen. Men bedroog ons!

De socialistische uitingen verdwenen inderdaad uit de vakbeweging, doch Wouden- 
denberg bracht er aldra nationaalsocialistische voor in de plaats. Stap voor stap 
ging hij verder. Op de nazi-uitingen volgden nazi-instellingen als „Vreugde en Arbeid” , 
toen volgden nazi-daden: bestuurders werden ontslagen en in de gevangenis geworpen, 
N.S.B.-ers werden als opzichters in verschillende bondsbesturen geplaatst. De finan
ciële onafhankelijkheid van de bonden werd opgeheven.

Men dwong een aantal neutrale organisaties, die voor een fusie nog niet rijp 
waren, in de gelederen van het N.V.V., gooide de bondsbesturen ondersteboven en 
bereidde zo de laatste en vernietigende slag voor.

De vernietigende slag is thans gevallen!! De democratie in het N.V.V. is thans 
geheel opgeheven. Uw eigen bondsbesturen zijn voortaan in de practijk geheel uit
geschakeld en lopen nog slechts voor spek en bonen mee. Eén man heeft het voortaan 
in het Vakverbond te vertellen en dat is Woudenberg alléén. Op zijn beurt is hij weer

1 Op 16 Juli 1940.
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verantwoording schuldig aan Mussert . . . .  langs de koude weg heeft de N.S.B. de 
moderne vakbeweging in handen gekregen — het N.V.V. staat voortaan onder het 
bevel van Mussert. Arbeiders zult gij u dat laten welgevallen? In Amsterdam hebt 
gij getoond, dat de oude geest u nog steeds bezielt — keer die oude geest nu óók 
tegen de onderdrukkers in het N.V.V.!

Er leeft een sterk democratisch gevoel in het hart van de Nederlanders en wij, 
arbeiders, hebben nooit de massa verloochend. Wie het leidersprincipe aanvaardt, 
verloochent de massa, maakt de arbeidersklasse onmondig. Het leidersprincipe is 
een slavenprincipe. Wij zijn geen slaven, maar vrije, Nederlandse mannen! Wij zijn 
vrije socialistische mannen, al hebben wij begrepen, dat wij gedurende de bezetting 
ons socialistische woord niet open kunnen laten horen. Dat hebben wij in de vak
beweging aanvaard, zeer ongaarne, dat is waar, maar wij werden daarbij gedreven 
door een gevoel van nuchterheid. De democratie uit de vakbeweging laten verwijderen, 
dat doen wij echter nooit! Zonder democratie is het N.V.V. onze vakbeweging niet 
meer — zoals het bestuur en de leden van de S.D.A.P. verklaard hebben, dat zonder 
democratisch socialisme de Partij niet meer kon bestaan. Zij gingen heen en Rost 
van Tonningen bleef alleen staan.

Nu zijn de bestuurdersbonden „gereorganiseerd” . Heeft u goed begrepen, wat 
dat betekent? Aan het hoofd van een kleiner aantal bestuurdersbonden dan vroeger 
zijn „commissarissen” geplaatst en die ontvangen hun bevelen direct van Woudenberg. 
De commissarissen moeten die bevelen doorgeven aan de nieuwe „leiders” van de 
afdelingen en zij moeten er voor zorgen, dat die bevelen uitgevoerd worden. De 
contributies gaan niet meer naar het hoofdbestuur, doch naar de commissarissen en 
vandaar naar Woudenberg. De hoofd- en bondsbestuurders zijn volledig uitge
schakeld en dienen slechts voor decoratie. Eén man beveelt en dat is Mussert, door 
middel van zijn zetbaas Woudenberg.

Wij kunnen ons voorstellen, dat er een aantal bestuurders en leden zijn, die tot 
dusverre gemeend hebben te moeten blijven, omdat er wellicht nog iets van terecht te 
brengen viel. Thans echter moet wel voor iedereen duidelijk zijn, wat er aan de 
hand is en dat er voor een arbeider met zelfrespect geen plaats meer is in het dicta
toriaal geworden N.V.V.

Arbeiders, gij zijt bedrogen! Met slinkse middelen heeft men uw N.V.V. vervormd 
tot een Duits Arbeidsfront — men heeft er een nationaalsocialistische organisatie 
van gemaakt. Maakt gij thans de pogingen van de nazi’s tot schande en verlaat 
het N.V.V.

Steunt uw makkers, die reeds het N.V.V. verlieten, die zich in openlijke strijd 
met Mussert-Woudenberg bevinden! Weigert het leidersprincipe te aanvaarden en 
treedt uit, als men het met dwang oplegt!

Reeds verzet zich een groot gedeelte van het land zich er tegen. In Twente is 
Woudenberg op massaal verzet gestoten. De bestuurdersbonden en afdelingen in 
Twente hebben, niettegenstaande Woudenberg er zelf heengekomen is en twee 
Duitsers meebracht om zijn woorden en dreigementen kracht bij te zetten, geweigerd
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om het leidersprincipe te aanvaarden. Zij deelden hem mee dat zij niet van plan waren 
hun posten, die zij op democratische wijze hadden verkregen en waarop zij op demo
cratische wijze wilden verderwerken, vrijwillig te verlaten. Alle afdelingsbesturen 
hebben dit besluit gesteund. Het eerste gevolg is geweest, dat Woudenberg schamper 
verklaarde, dat men de kwestie wat te eenvoudig zag: de „reorganisatie” komt er, 
want ik ben de baas!

Het tweede gevolg is, dat de districtsbestuurder van de Textielarbeidersbond en 
voorzitter van de Enschedese bestuurdersbond K. van Es ontslagen is. Dat hielp 
nog niet — de besturen bleven manhaftig volhouden. Zij zullen nu ook ontslagen 
worden. Het gevolg daarvan zal zijn, dat een zéér groot deel van de arbeiders van 
Twente het N.V.V. verlaten. Zij gaan nu reeds, omdat zij inzien, dat het toch geen 
reden meer heeft om lid te blijven.

En Gij, Kameraad ? ! Treed uit ! Hoog het principe !
Bescherm de democratie ! !

Auteur: L. J. van Looi

No. 14: Wij willen dit niet!
Het Parool, no. 1, [ 10 Februari 1941]

De week van Zondag 2 Februari tot Zondag 9 Februari was een week van terreur 
over Nederland, een week die de belichaming was van de meest schaamtelooze 
woordbreuk der Duitse bezetters.

Het kost moeite zijn kalmte te bewaren. Het kost moeite alleen maar zakelijk 
te boekstaven wat deze week ons bracht. Puntsgewijze ziet de lijst, die de Duitse 
rechtsverkrachting van deze week uitbeeldt (wie had voor het overige iets anders 
van deze lieden verwacht?) er als volgt uit:

1. Personen, die een ambtseedig beroep uitoefenen en die als Jood moeten worden 
beschouwd, mogen dit beroep na 1 Mei 1941 alleen nog voor Joden uitoefenen. 
Hiermede worden onze Joodse artsen, juristen, tandartsen, apothekers, makelaars 
enz. uit de Nederlandse samenleving gestoten.

2. Het Nederlandse identiteitsbewijs van hele of gedeeltelijke Joden zal met een B-I 
of B-II afgestempeld worden. B. beteekent „bastaard” . Het Duitse onderwereldbrein 
had het niet grievender, niet krenkender kunnen uitdenken. Doch zo ooit, dan stem
pelde hier de vrucht van de geest de giftige misdadigheid van het nazidom.

3. De Nederlandse Boekenweek is verboden. Motief: zij stelt te weinig Duitse 
boeken tegenover Nederlandse boeken. 75 000 exemplaren van „Het Geschenk” , die 
afgedrukt waren, kunnen aan de vernietiging prijsgegeven worden.

4. Het jubileumsfeest van den voordrachtskunstenaar Paul Huf in Hamdorf in 
Laren werd door N.S.B.ers, gesteund door geuniformde Duitsers, onmogelijk ge-
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maakt. Een en ander ging vergezeld van heftige anti-semietische demonstraties. 
Terzelfder tijd werden elders in den lande, o.a. in Den Haag, soortgelijke vernederende 
en onterende acties ontketend, alles kennelijk met goedkeuring en onder aanmoe
diging van de Duitse S.S., de radicale elementen der nazi-partij en van de groene 
politie. De Wehrmacht die minder op onrust en onlusten in het bezette gebied 
gesteld is, heeft zich gewonnen gegeven; zij kan blijkbaar niet tegen de raddraaiers 
van de S.S. meer op. In Amsterdam speelden zich schandelijke tonelen af. De N.S.B. 
trachtte op het Rembrandtplein en in de Jodenbuurt in samenwerking met de groene 
politie een pogrom op touw te zetten.

5. Twee commissarissen der Koningin werden zonder inachtneming van enige 
vorm aan de dijk gezet. Van de drie nieuwe commissarissen, die terzelfder tijd be
noemd werden (de derde in de plaats van den overleden Baron Roëll) zijn twee 
landverraders, namelijk N.S.B.ers, terwijl de derde, een crypto-fascist, zich eveneens 
gaarne als knecht ter beschikking stelt van den Duitsen overweldiger.1

6. Het dagblad „De Maasbode” werd verboden. Aan andere bladen werden hoge 
boeten opgelegd. De heer Max Blokzijl, reeds eerder bekend als agent van den Duitser 
en benoemd tot commissaris voor de Christelijke Pers, werd aangesteld als toeziend 
voogd van de redactie van „De Standaard” . In verband hiermede trad dr. Colijn 
af als hoofdredacteur.

7. In Hilversum werden enige tientallen notabelen gearresteerd na de een of 
andere Duitse rel, waarbij een Duitse schildwacht gedood of gewond zou zijn.2 
Nagenoeg alle Hilversumse medici werden gevangen gezet, behalve natuurlijk de 
N.S.B.er dr. Schouten, een chirurg, die bekend staat om zijn landsverraderlijke 
gezindheid, zijn onbekwaamheid en zijn intriges. Deze heer probeert thans de 
patiënten van zijn gearresteerde collega’s naar zijn practijk over te hevelen!

Deze lijst is niet volledig. Deze lijst kan niet volledig zijn. Deze punten zijn slechts 
een staketsel voor het totale terreurbeeld. De terreur zelve is daaromheen gebouwd. 
Tientallen Nederlanders werden wederom gearresteerd, duizenden Nederlanders 
brodeloos gemaakt, tienduizenden gegriefd, tot dolle woede gedreven door de laffe 
Duitse knechten, die nu hun kans schoon zien en in de zwarte schaduw van den 
plompe, geborneerde, bloeddorstige Teutoon hun misdadige instincten uitleven. 
De N.S.B. is bezig de straat te „veroveren” bij de gratie van degenen, die Rotterdam 
en Middelburg plat bombardeerden, bij de gratie van de horde die ons land — dat 
zij de parel aan de kroon der Germaanse volken noemde — maakt tot een concen
tratiekamp voor hongerlijders, waar verraders, hielenlikkers en gewetenloze profijt- 
zoekers gevangenbewaarders zijn.

Uit ons allen rijst na deze week van terreur één kreet op: Wij willen dit niet!

1 Bedoeld worden: M. V. E. H. J. M. graaf de M archant et d’Ansembourg, (Limburg), ir. F. E. 
Müller, (U trecht), mr. A. J. Backer (Noord-Holland).
2 De schildwacht had zichzelf gewond en beweerde later dat er een schot uit een hinderlaag op 
hem was gelost.
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Wij willen dit niet, hoort gij, barbaren! En de tijd is niet zo ver meer van ons 
af, dat U dit aan het verstand gebracht zal worden, gij bezetter en gij, die heult met 
den vijand van ons volk!
Auteur: A. A. F. Althojf

No. 15: Voor vrijheid en beschaving!
Spartacus, no. 2, [half Februari 1941]

Zoals een goede knecht betaamt is Mussert kort geleden naar Duitsland geweest 
om van den beruchten opperbandiet en terrorist, Himmler te vernemen, welke 
opdrachten voor Nederland moesten worden gegeven. Het gaat de Duitsers in ons 
land niet naar de zin. Militair voelen zij zich sterk genoeg maar de morele steun, die 
de Duitsers in dit land ontvangen is uiterst gering. Zij komt alleen van de nationaal- 
socialisten en die vormen, zeker naar getal, een onbeduidende minderheid. De 
kracht van deze kleine minderheid wordt alleen gedragen door het brute geweld 
van de Duitse weermacht.

De N.S.B. had zich reeds lang voor de oorlog verkocht aan Hitler en de zijnen. 
Na de oorlog heeft zij zich volledig in dienst gesteld van de Duitse machtshebbers 
en heeft thans geen andere taak dan handlangersdiensten te bewijzen. De afkeer, 
die er bij het Nederlandse volk is voor het Duitse nationaal-socialisme wordt over
troffen door de walging, die er bestaat voor de N.S.B. Himmler heeft Mussert enige 
recepten gegeven, waarmede geprobeerd moet worden invloed uit te oefenen op 
het gehele Nederlandse volk en in het bijzonder op de brede arbeidersmassa. De 
middelen van Himmler zijn stuk voor stuk luguber. Vandaar, dat het werk van de 
N.S.B. in de laatste weken zo luguber is.

Uit verschillende plaatsen van ons land bereikten ons berichten over dit lugubere 
werk der N.S.B.-bandieten. In het bijzonder in de grote plaatsen deden zich zeer 
ernstige feiten voor. Uit Amsterdam zijn de berichten het ergste. De N.S.B.-bandieten 
hebben zich op de armsten en naar hun mening meest weerlozen gegooid.

Deze lieden strijden tegen de plutocraten, tegen de rijke „democraten” , die in 
Churchill hun beste vertegenwoordiger zien. De rijke plutocraten worden vernietigd, 
maar in Duitsland leven zij allen nog en overal elders worden zij met rust gelaten. 
De leugen en het bedrog van het nationaal-socialisme komt het treffendst tot uiting 
nu wij deze lieden zien optreden in de armste buurten en armzalig huisraad zien 
vernietigen. In Haagse straten als Rembrandtstraat, van Ravensteijnstraat enz. 
wonen toch waarachtig ook geen plutocraten. Walgelijk is het wat zich in den Haag 
en Amsterdam heeft afgespeeld. Wij hebben in de Amsterdamse Jodenbuurt kunnen 
vaststellen, welk een smerige vernielzucht leefde in de koppen van de N.S.B.-ban- 
dieten toen zij daar op hun wijze huishielden.

Zij zijn van een koude kermis thuis gekomen.
De N.S.B.-bandieten voelden zich sterk, zij dachten met hun grof geweld spoedig 

klaar te zijn, zij rekenden op de hulp van Duitse weermacht. Maar in een ding hebben
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zij zich vergist. Zij hebben zich vergist in de mentaliteit van de bevolking van de 
Amsterdamse Jodenbuurt en zij hebben zich bovenal vergist in de solidariteit, die 
ging leven onder de arbeidersmassa’s van de Eilanden en de Jordaan, in de levende 
solidariteit, die oversloeg van man tot man, van vrouw tot vrouw in de Haagse 
schildersbuurt.

De N.S.B.-ers hebben een antwoord gekregen, dat niet alleen volkomen verdiend 
was maar dat bovendien niet beter gegeven kon worden. Zij zijn teruggeslagen slechter 
dan zij gekomen zijn. Wat hebben zij op hun donder gehad. Door de bezettende 
autoriteiten in den Haag wordt erkend dat er vele gewonden zijn en dat er zeker 
één doodgeranseld is. Wij hebben het allen in de pers kunnen lezen, wij weten boven
dien, dat deze berichten worden samengesteld al naar het de Duitsers past. Zeker 
er zijn veel gewonden. Maar iedere Amsterdammer weet, zo goed als iedere Hagenaar 
dit weet, dat er niet één N.S.B.-er dood is maar dat er velen meer zijn.

Er was overal vreugde bij de ganse bevolking toen zij het onthaal vernam dat de 
N.S.B.-ers deel geworden is. Overal was een opgewekte geest. Allen waren bezield 
door het zelfde verlangen: voor goed af te rekenen met deze bandieten en terroristen.

Als wij ons verheugen in de solidariteit van de Amsterdamse en Haagse arbeiders
massa’s, als wij toejuichen de dadendrang, die werkelijkheid werd, dan is dit niet 
een gevolg van het feit, dat wij beheerst worden door het verlangen om alleen maar 
te doden, alleen maar te ranselen, neen, onze idealen zijn anders. De toekomst, die 
wij willen, de klassenloze maatschappij, het socialisme zal niet daardoor beheerst 
worden. Maar wij weten, dat om de nieuwe maatschappij te bereiken er klaarheid 
van denken en willen moet zijn, paraatheid voor de strijd, moed en zelfvertrouwen 
om in die strijd de overwinning te behalen.

Wij kennen onze vijanden, wij weten van welke middelen zij zich bedienen. Hun 
wapens zijn infaam. Anti-semietisme is middel tot onderdrukking. Daarom gaat onze 
strijd daartegen zoals hij gaat tegen het kapitalisme. Het kapitalisme bestrijden en 
voor het socialisme vechten, dat is het wat ons bij al ons werk leidt.

Wij zijn er ons van bewust, dat het fascisme het afschuwelijkste geweld gebruikt 
om zijn onbeperkte heerschappij te vestigen. Dat geweld kan niet overwonnen worden 
door ons idealisme alleen. De arbeiders zullen tegenover het geweld der heersers 
hun geweld moeten stellen.

In alle arbeiderswijken zullen stoottroepen gevormd moeten worden. De afweer 
tegen het brute geweld der Nazi-bandieten moet georganiseerd worden.

De arbeiders zullen echter ook van hun economische macht gebruik moeten 
maken. De schanddaden der fascisten moeten beantwoord worden door massa- 
stakingen.

Zonder massaverzet zal het barbarisme de wereld overheersen. De massa’s kunnen 
en moeten dit verhinderen. Zij zullen door hun massastrijd vrijheid en beschaving komen 
brengen!

Auteur: H. J. F. M. Sneevliet
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No. 16: Grote stakingen in de hoofdstad

Het Parool, no. 4, [4 Maart 1941 ]

De arbeidersbevolking van Amsterdam heeft den vijand, en zijn Nederlandsche 
handlangers vorige week een oorveeg gegeven, die den Duitscher lang zal heugen. 
Dinsdag, 25 Februari, brak ’s ochtends vroeg een staking uit, die spoedig een algemeen 
karakter bleek aan te nemen. De tram reed niet en dat bleek een signaal te zijn voor 
vrijwel alle bedrijven om het werk neer te leggen. De groote warenhuizen zooals de 
Bijenkorf, Vroom en Dreesman, de Hema, enz. bleken hun deuren niet te kunnen 
openen, daar het winkel- en expeditiepersoneel niet aan den arbeid ging. De arbeiders 
van de Fokkerfabrieken legden den arbeid neer en de werkers van alle groote bedrijven 
aan de Overkant van het IJ volgden hun voorbeeld, zoodat dit Amsterdamsche 
industrie-centrum — met inbegrip van de vele scheepswerven en bedrijven die voor 
de Duitsche oorlogsmachine werken — plat kwamen te liggen. Ook in het centrum 
van de stad nam de staking een algemeen karakter aan. In massa legden groote groepen 
van het gemeentepersoneel het werk neer. De stadsreiniging, de afdeelingplantsoenen 
en de straatmakers gingen in staking, evenals het Gemeentelijke Girokantoor. De 
ambtenaren van het stadhuis verlieten hun kantoren niet, maar gingen in ”sit-down”- 
staking. Een groote stofzuigerfabriek, waar de N.S.B. nog kort geleden door haar 
mantelorganisatie „Vreugde en Arbeid” een concert had laten geven, sloot zich 
eveneens bij de staking aan. Ontelbare kleinere bedrijven moesten eveneens gesloten 
worden.

De arbeid in Amsterdam lag stil. De Amsterdamsche arbeiders gaven op deze 
wijze te kennen hoe zij over de anti-semietische uitspattingen denken, die den laatsten 
tijd in de hoofdstad door de nationaal-socialistische raddraaiers van Duitschen en 
Hollandschen huize werden aangericht. Ziedende verontwaardiging had zich van de 
stad meester gemaakt. Zouden wij de mishandeling van onze Joodsche broeders 
lijdelijk moeten aanzien? Zouden wij ons er van af mogen maken met de klassieke 
vraag, die lafaards in zoo’n situatie altijd stellen? Ben ik mijns broeders hoeder? 
Ja, antwoordde het Amsterdamsche volk! Wij zullen opkomen voor hen, die belast 
en beladen zijn, die vertrapt en verschopt worden.

Als een vuistslag kwam deze staking den Duitscher en zijn huurlingen midden 
in het gelaat terecht.

Ontzet keek de Duitscher toe. De staking bracht hem in verwarring. Hij begreep 
er eerst niets van. De gebeurtenissen overrompelden hem en oefenden een ver- 
lammenden invloed op hem uit. Urenlang duurde het, voor hij zijn bezinning terug
vond en in staat bleek om weer handelend te kunnen optreden. Maar toen had de 
spontane actie reeds zoover om zich heen gegrepen, dat er geen houden meer aan was. 
Zaandam bleek zich bij de hoofdstad aan te sluiten, evenals een aantal bedrijven in 
Haarlem en verscheidene ondernemingen in Hilversum, waar o.a. de duizenden 
arbeiders van de NSF den arbeid neerlegden.
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Overal was de staking in de allereerste plaats een krachtig protest tegen de schande
lijke anti-semietische terreur, die het onbeschaafde Deutschtum in ons land ontketend 
heeft. Maar de protestactie ging tegelijkertijd tegen al het andere onrecht, tegen de 
willekeur, de vrijheidsberooving en tegen de slavernij en de langzame uithongering, 
die de Duitscher over ons land gebracht heeft. Dwars over de plakkaten die de 
Duitscher Dinsdagavond en den volgenden dag overal liet aanplakken, verschenen 
manifesten, waarin geprotesteerd werd tegen de Jodenvervolging, tegen de gedwongen 
uitzending van Nederlandsche arbeiders naar Duitschland en tegen de lage loonen, 
die niet verhoogd mogen worden ofschoon de prijzen steeds verder de hoogte in gaan.

De Amsterdammers toonden hun minachting voor de dreigementen van den 
onbeschaamden Pruis, door zijn aanplakbiljetten af te rukken en door de grootst 
mogelijke verspreiding te geven aan de ontelbare manifesten die van hand tot hand 
gingen om het verzet hooger te doen oplaaien.

Toen de Duitscher eindelijk begrepen had, wat deze massale proteststaking te 
beteekenen had, begon hij terstond maatregelen te nemen om uitbreiding van de 
beweging naar andere steden tegen te gaan. De kranten kregen bevel, met geen 
woord melding van de gebeurtenissen te maken. De radiozenders deden er eveneens 
het zwijgen toe. Mededeelingen en dreigementen, gericht tot de Amsterdamsche 
bevolking werden uitsluitend over het radiodistributienet gedaan. Verder poogde 
men de Amsterdamsche bevolking te intimideeren met muurbiljetten en met dreigende 
toespraken, die door Duitsche luidspreker-auto’s op straat gebracht werden. De 
reizigers, die aan het Centraal-Station aankwamen en daar de tram wilden nemen 
om de stad in te gaan, kregen daar te hooren dat de tram niet liep, omdat er „storing” 
was! Zoo trachtte men de waarheid te verbergen.

De dagbladen werden ook door de stakingsbeweging aangegrepen. Bij het Volk 
werd de arbeid het eerst neergelegd; Herr Rost van Tonningen heeft blijkbaar weinig 
succes gehad met zijn pogingen om de sociaal-democratische drukkerij voor het 
nationaal-socialisme te winnen. Bij het Algemeen Handelsblad en de Telegraaf is 
ook eenigen tijd gestaakt; hier hebben de arbeiders zich evenwel laten overdonderen 
door de Duitsche dreigementen.

De wijze waarop de Duitscher de beweging heeft trachten tegen te houden, bewijst 
duideüjk hoe hij het hoofd verloren had. De Grüne Polizei werd in ontelbare auto’s 
de straat opgestuurd en zij begon op iedereen te schieten, die zich niet terstond uit 
de voeten maakte. Op sommige kruispunten werden machinegeweren opgesteld, 
waarmee men de straten ging schoonschieten. Op vele punten van de stad maakte 
men van handgranaten gebruik. De grijze en groene auto’s daverden over het asfalt, 
machinegeweren ratelden, handgranaten ontploften en daar tusschen door klonken 
Duitsche vloeken en de kannibaalsche keelgeluiden, die de geuniformde nazi’s 
uitstooten wanneer zij een charge op een ongewapende en weerlooze massa uitvoeren. 
Dat het aantal dooden niet grooter dan tien is geworden, is bijna onbegrijpelijk.

De Duitsche soldaat, die langs de straat liep en het schouwspel zag, keek met 
gemengde gevoelens toe. Men kon het hem dikwijls aanzien dat de staking hem niet
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geheel en al antipathiek was. Hij dacht aan huis, aan zijn gezin, waar vrouw en 
kinderen met een mager rantsoen toe moeten en waar men sinds 1933 niet meer 
gestaakt heeft, omdat de macht van het nazi-apparaat te groot is, terwijl er toch al 
dien tijd zooveel reden was om den arbeid neer te leggen en te protesteeren. De 
Amsterdamsche arbeiders hebben volkomen spontaan gehandeld en niettemin een 
groote discipline aan den dag gelegd. De Duitscher begreep er niets van. Zijn Orga- 
nisationskomplex begon te werken en daarom begon hij iedereen te arresteeren, die 
hij er van verdacht aanstichter of leider van de stakingsactie te kunnen zijn. Zoo 
werden vrijwel alle socialistische gemeenteraadsleden gearresteerd, met inbegrip van 
de wethouders Franken en van Meurs. Verder werd een groot aantal vakvereenigings- 
bestuurders opgepakt en opgesloten. Klaarblijkelijk denkt de Duitscher, dat hij de 
organisatoren thans te pakken heeft. Maar hij vergist zich. De stakers waren zelf 
de organisatoren van hun actie. Zij toonden daarbij een groote zelftucht en gaven 
geen gehoor aan de bolsjewistische parolen die de stakers opvorderden om in massa
demonstraties over de straat te trekken en zichzelf zoodoende als schietschijf voor de 
Duitsche machinegeweren te laten gebruiken. Op het juiste moment werd de actie 
bovendien afgebroken. Verder staken had Donderdag geen zin meer. De manife
statie was volkomen geweest, ondubbelzinnig en overduidelijk. En voor den Duitscher 
niet mis te verstaan!

Woensdagavond bleek de Duitsche Wehrmacht-bevelhebber de macht in de pro
vincie Noord-Holland overgenomen te hebben. Daarbij werd bekend gemaakt, dat 
in dit gebied alle politieke partijen verboden waren en dat het dragen van politieke 
uniformen en insignes verboden waren. Dit was een enorm succes voor de stakers. 
De Wehrmacht bleek begrepen te hebben, wat oorzaak en aanleiding tot het gebeurde 
waren geweest. De NSB en de WA werden op militair bevel van de straat verwijderd 
en de radicale scherpslijpers van de NSDAP, de SS, en de Grüne Polizei —■ die 
achter de schandeüjke anti-semietische relletjes van den laatsten tijd zaten — werden 
daarmee door den Duitschen bevelhebber gedesavoueerd.

De stakingsbeweging in Amsterdam en omgeving heeft duidelijk bewezen, dat 
ons volk onaangetast is gebleven en dat de Germanendemagogie van de Duitsche 
propaganda, evenals de leugenachtige partijreclame van de NSB tot een volslagen 
fiasco voor den Duitscher geworden zijn. Ons volk heeft de leugens over de Joden, 
de huichelachtige praatjes over de Nieuwe Orde en het gebazel over het Duitsche 
„socialisme” op zijn juiste waarde weten te schatten. Met Herr Woudenberg, die 
thans in z’n eentje aan het hoofd schijnt te staan van het N.V.V. kan men slechts 
medelijden hebben. Wat moet de man beginnen met zijn honderdduizenden 
leden, die op de meest ongewenschte oogenblikken plotseling in staking blijken 
te gaan?

Ook voor de verdere oorlogvoering is deze staking van groot belang geweest. In 
het buitenland heeft vriend en vijand er uit kunnen begrijpen, dat het moreel van 
het Nederlandsche volk ongebroken is en dat wij op het juiste oogenblik zullen 
weten te handelen.
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Het Nederlandsche volk kent zijn taak, ook voor de toekomst. Er is dus alle 
aanleiding tot vreugde over de gebeurtenissen in de hoofdstad. Laten wij onszelf 
echter niets wijs maken. De WA is van de straat, weggestaakt, en den vijand is aan 
zijn verstand gebracht, dat wij niet van plan zijn alles zwijgzaam te verdragen. Maar 
de staking is een wapen, dat slechts beperkte draagwijdte heeft. Wanneer men dit 
wapen in samenhang met andere wapenen weet te hanteeren, kan het plotseling een 
geweldige kracht krijgen en zelfs van beslissende beteekenis zijn. Laten wij in af
wachting van het oogenblik, waarop dat mogelijk is, onze krachten sparen en op
nieuw toeslaan, wanneer het nuttigste effect van ons optreden te wachten is. Dan 
houden wij ons kruit droog en ons zwaard scherp en kunnen wij de naaste toekomst 
in gewettigd zelfvertrouwen tegemoet blijven zien.

Pieter ’t Hoen

Auteur: F. J. Goedhart

No. 17: De Februari-actie
De Waarheid, no. 9, [21 Maart 1941]

De politieke massa-stakingen, die als protest tegen de Naziterreur, op 25 en 26 
Februari in Noord-Holland en Utrecht uitbraken, zullen voor altijd als een keerpunt 
in de vrijheidsstrijd van het Nederlandse volk geboekstaafd blijven.

Voor het eerst sinds de oorlog bevonden de Nazi’s zich tegenover een werkelijk 
revolutionnaire massa-actie, waaraan honderdduizenden arbeiders, middenstanders 
en ambtenaren deelnamen, die het waagden de brutaalste en zich almachtig wanende 
Nazi-diktatuur te trotseren.

Ja, zo lang zij in Duitsland de macht uitoefenen en zo lang zij andere landen 
overheersen hebben zij nog nooit ergens zulk een machtige weerstand ontmoet.

De stakingen van 25 en 26 Februari waren de eerste niet. Reeds in de vooraf
gaande weken staakten in de Amsterdamse metaalbedrijven de arbeiders tegen een, 
door de Duitsers bevolen, gedwongen uitzending van duizenden vakarbeiders naar 
Duitsland.

Hetzelfde gebeurde in een groot aantal bedrijven in het gehele land, ofschoon 
niet overal gestaakt werd en in sommige gevallen, zoals bij Wilton in Rotterdam, 
een demonstratie op het fabrieksterrein voldoende was om de bevolen maatregel 
weer te doen intrekken. Hiermede was de reeds bevolen deportatie verijdeld.

Daarop volgden de stakingen van 25 en 26 Februari, waarbij niet alléén tegen de 
dierlijke uitspattingen der Mussert-bende en Duitse politie werd geprotesteerd, doch 
tevens overal loon-eisen werden gesteld en de eis voor steunverhoging voor de werk
lozen.

Deze actie heeft een geweldige weerklank in het eigen land gevonden en is overal 
in de wereld bekend geworden.
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Seyss-Inquart en Mussert werden naar Berlijn geroepen en keerden terug met de 
opdracht de beweging op de bloedigste wijze te onderdrukken.

Vele honderden functionarissen uit de arbeidersbeweging, gemeenteraadsleden, 
Kamerleden, enz., werden in het gehele land gearresteerd, waaronder voornamelijk 
kommunisten en sociaal-demokraten, o.a. K. Vorrink.1

In verschillende plaatsen werden zij geïnterneerd, in andere plaatsen weer vrij
gelaten onder bedreiging, dat zij de kogel zouden krijgen indien in hun plaats een 
staking uitbrak, onverschillig of zij er aan deelnamen of niet.

In de bedrijven werden de protesten tegen deze arrestaties al luider en luider en 
er dreigde op 6 Maart in een groot aantal plaatsen in het land opnieuw een protest
staking uit te breken.

De Nazi’s hebben toen een regelrechte oorlog tegen de ongewapende massa 
ontketend.

Voor de fabriekspoorten werden tanks opgesteld, zwaar-bewapende politie- 
troepen maakten o.a. van Amsterdam één groot legerkamp, waarbij de stad in delen 
werd gesplitst, waartussen elk verkeer afgesneden werd.

In één metaalbedrijf liet de Duitse politie de arbeiders bijeenroepen en deelde 
hen mede, dat zij tot den laatsten man zouden worden neergeschoten indien zij 
in staking gingen.

Massa-arrestaties en razzia’s werden onder de bedrijfs-arbeiders verricht, bij 
huiszoekingen werden de deuren door handgranaten geforceerd. Wanneer gezochte 
mensen zich niet thuis bevonden, werden de kinderen, in één geval zelfs een oude 
vader van 70 jaar, als gijzelaars weggevoerd, totdat de gezochte zich zou komen 
melden.

De gevangenen werden op de reeds in de gehele wereld uit het „Bruinboek” 
bekende wijze gemarteld en gefolterd.

Met zulke middelen, die alles wat totnutoe aan gruweldaden door de Duitse 
Nazi’s zijn begaan, in den schaduw stelden, poogden zij de protest- en loonactie der 
Nederlandse arbeiders in bloed te smoren.

Negen arbeiders waren in de straten van Amsterdam gedood en velen werden 
gewond. Een arbeider, die pamfletten aanplakte, werd ter doodveroordeeld en neer
geschoten. En meer dan twee weken na den strijd, op 13 Maart, werden opnieuw 
drie dappere, proletarische strijders tot den kogel veroordeeld en vermoord, samen 
met de vijftien nationalistische Nederlanders die wegens sabotage onder het vuur 
der executie-pelotons vielen.2

Alhoewel wij tegenstanders zijn van militaire sabotage, eren wij hun nagedachtenis 
terzelfder tijd als die van de proletarische helden, want ook zij vielen als slacht
offers van de Nazi-diktatuur.

1 Koos V orrink is bij deze gelegenheid niet gearresteerd.
2 De eerste drie waren leden van de illegale CPN, de overige vijftien behoorden to t de Geuzen- 
organisatie.
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De namen van de vier proletarische helden, waarvan de Nazi’s als toppunt van 
wreedheid niet eens de namen hebben gepubliceerd, zullen voor eeuwig in de her
innering van het Nederlandse volk gegrift blijven. Indien de Nazi’s menen door 
hun wreedheden het Nederlandse volk schrik aan te jagen, dan zullen zij zich 
vergissen.

Het voorbeeld van onze dierbare doden zal het werkende volk van dit land onop
houdelijk voor ogen staan als een aansporing tot verdere strijd, tot de hoogste zelf
verloochening, tot onversaagd standhouden, tot de overwinning zal zijn behaald en 
de duizendvoudige wraak de beulen treffen zal, die thans ons land onder hun Nazi- 
hielen vertrappen.

Seyss-Inquart heeft, na den slag, zijn waardigheids-bekleders en NSB-huurlingen 
in het Concertgebouw bijeen geroepen en voor hen een rede gehouden.

Hij uitte daarin de felste bedreigingen tegen het Nederlandse volk en dreigde 
zelfs heel Nederland in een puinhoop te zullen veranderen. Hij zou, ondanks alle 
protesten, voortgaan met de gewelddadige invoering van het Nazi-systeem en maakte 
aanspraak op de inlijving van Nederland bij Duitsland, met verwijzing naar het 
heilige Roomse Rijk van Karei V en Philips II.

Seyss-Inquart heeft daarbij twee dingen uit het oog verloren. Het eerste is, dat 
hij en de Regering die hij vertegenwoordigt, zich in oorlog bevinden met hun tegen
stander, het Engels-Amerikaanse blok. Deze oorlog kan nog zeer lang duren en het 
is, nu Amerika totaal aan de oorlog deelneemt, uitgesloten dat de Duitse Regering 
hem volgens haar wensen kan beëindigen. Deze oorlog put de Nazi-macht steeds meer 
uit en reeds hierdoor zijn grenzen aan de almacht van het Duitse Nazi-Geweld 
gesteld. De Duitse politie is, zo lang zij tegenover ongewapende burgers staat, in 
staat hen te doden, doch zij is niet in staat de bevolking in het leven te houden. 
Zij is in staat puinhopen te maken, doch zij is niet in staat, ook maar het geringste 
op te bouwen. In alle, door de Duitse politie overheerste landen heerst hongersnood, 
on ver dragelijk leed, grenzeloze haat tegen de onderdrukker, waarvan het verzet 
in Noord-Holland en Utrecht een massaal symptoom was, doch dat zelfs het D.N.B.1 
dwingt te berichten dat tot in het gemartelde Warschau de Duitse handlangers in 
hun eigen huis door het volk afgemaakt worden.

Deze honger, dit leed en deze haat groeien met het uur en er zal een ogenblik 
komen dat geen politie-macht ter wereld meer in staat zal zijn het volk langer in 
bedwang te houden.

Verder heeft Seyss-Inquart groot ongelijk gehad aan Karei V en Philips II te 
herinneren.

Immers, tegen deze despoten heeft het Nederlandse volk de roemrijkste strijd 
uit zijn geschiedenis gevoerd, een strijd waaraan de Nederlandse natie zijn ontstaan

1 Deutsches Nachrichtenbüro.
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dankt en waaruit het als overwinnaar te voorschijn is gekomen. Om dien strijd te 
onderdrukken stuurde Philips II den Hertog van Al va naar de Nederlanden met 
de opdracht met vuur en staal het verzet te smoren.

Nu was Alva een man van formaat, met Seyss-Inquart vergeleken. Het Roomse 
Rijk van Philips II was in zijn tijd ook machtiger dan het huidige Duitsland van 
Hitler. Moord en foltering waren het dagelijks werk der Spaanse huurlingen en zij 
deden hierbij niet onder voor de huidige S.A. en S.S.

En toch heeft Alva het onderspit gedolven.
Nederland won de strijd tegen een geweldige overmacht, omdat die strijd een 

deel was van de ekonomische en politieke revolutie die men de Hervorming noemt, 
en in het raam van deze crisis Nederland in staat was vuur met vuur, en staal met 
staal te beantwoorden.

Indien Seyss-Inquart belangstelling heeft voor de Nederlandse geschiedenis, dan 
zal hij daarin zijn eigen vonnis kunnen lezen.

De Februari-actie was een machtige uiting van de strijdkracht der massa’s en 
een verwerkelijking van de eenheid van het volksfront van onder op. Moge de les 
daarvan vooral in de bedrijven door de arbeiders verstaan worden! Mogen vooral 
de Sociaal-Demokratische arbeiders thans duidelijk zien, wie hun vrienden en wie 
hun vijanden zijn!

Tijdens de stakings-beweging was het de zender van de Regering Alberda en van 
den Tempel te Londen, die opriep tot „ijzige kalmte” en verklaarde dat de stakings
actie te „vroeg” was gekomen.

Men had moeten wachten tot het Engelse offensief zou worden ingezet. De 
Nederlandse arbeiders mochten niet voor hun eigen zaak optreden, zij zouden moeten 
wachten tot het de Engelse en Engels-Nederlandse slachters schikt om hen van de 
Duitse slachters over te nemen, en dan zou het hen genadig zijn toegestaan daaraan 
hun medewerking te verlenen!

Zo gingen de Imperialisten en hun knechten te Londen hand in hand met de 
Duitse Imperialisten tegen de met levensgevaar strijdende Nederlandse arbeiders en 
volksmassa.

En dat is begrijpelijk.
Alle Imperialisten, Engelsen o f Duitsers o f Nederlanders, hebben, ondanks hun 

onderlinge oorlog, maar één vijand, dat is de revolutionnaire arbeiders-strijd.
Hun klasse-belang van Imperialisten gaat altijd boven hun onderlinge geschillen. 

De Londense heren houden evenmin van klassestrijd als de Berlijnse heren, en zij 
vrezen de „sociale onrust” zelfs in het door hun vijanden bezette gebied.

Daarom reikten de heren elkaar midden in den oorlog de hand door den aether 
en agiteerde de Londense zender tegen de stakingen.

Ontelbare sociaal-demokratische arbeiders hebben echter in die dagen hun kommu- 
nistische mede-arbeiders de hand gereikt en hebben schouder aan schouder met hen 
gestreden.
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Deze eenheid in den strijd, tegen elk soort Imperialisten en onderdrukkers, moet 
thans voorgoed gesmeed worden.

In de bedrijven moeten de arbeiders elkaar beloven steeds eensgezind en gesloten 
voor hun eigen zaak, de heilige zaak van het Socialisme en de Demokratie, te zullen 
strijden tot de overwinning.

Tot de heren van Londen, die beweren dat de Februari-strijd „te vroeg” was, 
zeggen wij het volgende.

De gebeurtenissen stelden de arbeiders voor de keuze: te strijden of te capi
tuleren.

De Nazi’s gaan stap voor stap verder met de invoering van hun gevloekt stelsel, 
met de benoeming van hun huurlingen in de Staatsfuncties, als voorbereiding voor 
een Mussert-regering.

Hun W.A.-benden terroriseren de bevolking, zetten pogroms op touw, plun
deren het land uit en laten de bevolking in de diepste armoede leven. Indien het 
volk het hoofd daarvoor gebogen had, zou de terreur er niet minder om zijn geweest, 
zelfs nog erger.

In vele landen hebben de Nazi’s hun macht opgericht, helaas, zonder verzet te 
ontmoeten. In Duitsland, Oostenrijk, Tsjecho-Slovakye werden daardoor de ar
beiders voorjaren gedemoraliseerd e n .. .  er vielen meer offers dan de strijd had kunnen 
kosten.

In deze landen moest de arbeidersklasse dit smadelijk lot ondergaan, omdat zij 
in meerderheid de Sociaal-Demokratie volgde en deze zich laf voor de Nazi-macht 
bukte!

Het voorbeeld van het Spaanse volk, het enige dat de strijd aanbond, heeft be
wezen dat hierdoor de macht der fascisten innerlijk zwaar werd geschokt, ook al 
moest die strijd met een tijdelijke nederlaag eindigen, als gevolg van de algemene 
wereld-toestand in dien tijd, waarin nog geen revolutionnaire situatie in zicht was. 
Thans is de toestand anders. De strijd van de proletarische massa’s bevindt zich in 
opgaande lijn! Daarom was het goed dat de proletarische kern van het Nederlandse 
volk, in Noord-Holland en Utrecht met de daad de vaan van het verzet tegen de 
Nazi-diktatuur omhooggeheven heeft! Daarom zijn ook geen duizend Seyss-Inquarts 
in staat deze strijd den kop in te drukken, zelfs niet voor geruime tijd in bedwang 
te houden en nog minder op den duur te weerstaan.

Deze strijd heeft geweldige krachten aan de oppervlakte gebracht, die weer 
nieuwe krachten wekken. Daarom zal het de overheersers niet eens gelukken om door 
hun bloedige terreur angst of neerslachtigheid onder de strijdbare massa’s te ver
wekken. Met opgeheven hoofd, onwrikbaar gaat de strijd verder onder het parool: 
Eenheid ! ! Eenheid ! ! Eenheid ! !

Auteur: onbekend
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No. 18: Circulaire no. 24 van het comité „In Verdrukking Eén”
[15 Maart 1941]

„Op 13 Maart zijn van de achttien Nederlanders, die in het Haagsche proces 
waren veroordeeld, vijftien door den kogel terechtgesteld.
Tegelijkertijd zijn drie te Amsterdam veroordeelde ophitsers, die tot staking 
hadden aangezet, doodgeschoten”.

Dat wij een dergelijk bericht een dezer dagen zouden te lezen krijgen, daarop 
waren wij voorbereid, ook reeds door enkele gedeelten uit de rede van Seys, die 
hij den 12 Maart te Amsterdam had gehouden en die druipt van arrogantie.

Uwe reactie op het courantenbericht zal wel dezelfde zijn geweest als de onze: 
eerst verontwaardiging tot machtelooze woede uitbarstende: daarna gevoelens van 
bewondering en dankbaarheid voor en jegens deze voor ons tot heden nog „Onbe
kende Soldaten” en ten slotte: een gevoel van schaamte over eigen gemis aan op
offeringsgezindheid.

Wij roepen het onszelve en ook U toe: ziet hier de toepassing in allen eenvoud 
van het beginsel dat wij vaderlanders vaak met de mond beleden: „Den Vaderland 
getrouwe, Blijf ik tot in den dood” .

Welk een beschamend voorbeeld gaven deze helden ons. Zij die hun leven waagden 
zonder eenige kans op roem, eer of voordeel, doch met vrij groote zekerheid hun 
einde te zullen vinden door de hand onzer beulen, van de verwoesters van ons land, 
van onze beschaving en onze volksvrijheden. Deze mannen schreven niet of hielden 
redevoeringen, doch handelden en deden den vijand afbreuk waar ze maar konden 
en met inzet van eigen leven. Welk een voorbeeld voor ons ouden en jongeren, die 
altijd nog eenige reserve’s maken, als het vaderland alles van ons eischt.

Als hun voorbeeld ons niet aanvuurt en tot leidstar is: als niet ieder burger per
soonlijk doortrild wordt door de heilige vlam van geloof in ons recht en in onze 
goede zaak, dan zouden deze heldhaftige mannen tevergeefs zijn gestorven. Wij 
gelooven het niet, vrienden!

Wij blijven gelooven in de heilige roeping van ons volk, dat door alle perioden 
van struikeling, zwakheid en inzinking heen, zich steeds weer bewust is geworden 
van de eeuwige beteekenis van menschenwaarde en gerechtigheid.

De „Nederlandsche idylle” waarvan de man Seys in zijn rede enkele malen ge
waagde, is wel grondig verstoord door den „Geesel Gods” doch al schijnen de macht
hebbers van het oogenblik prat te gaan op de destructieve rol die hun is toebedeeld, 
wij weten dat wij, de nazaten van het volk van Willem den Zwijger, ons met ons 
geheele vermogen en niet alleen met de wapenen des Geestes, te weer moeten stellen 
tegen de machten van des Boozen Rijk, die Europa willen beheerschen. Hitler zal 
niet overwinnen. Het Nazidom is niet de bestemming onzer Christelijke beschaving: 
de Leugen, het Verraad, het brute Geweld, de Gelijkschakeling der Geesten: de
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Dictatuur, het zijn alle machten van het Kwaad, die sterker tegenstand zullen ont
moeten naarmate zij monstrueuzer vormen aannemen.

Welk een glorie in den strijd daartegen te mogen vallen.
Heil! het drietal martelaren, die uitgekozen werden om te mogen vallen voor 

hun protest tegen de beestachtige behandeling onzer Joodsche medemenschen. 
Vrienden, de lendenen omgord en brandende de lampen.

Velen zullen nog moeten vergaan door de middelen, die de niets-ontziende 
Lucifer zal toepassen, doch het voorbeeld van onze jongens, die in de oorlogsdagen 
en tijdens de bezetting hun leven lieten, in het belang van ons land en van allen 
onzer individueel, zal onze moed vergrooten en onze overtuiging schragen. 

Nederland dat zulke zonen telt: kan niet onder gaan.

Het Comité: In Verdrukking Eén.

Auteurs: A. H. Kooistra en W. P. Speelman

No. 19: Verzet
Vrije Pers, [April 1941]

Er is een diepgaand principieel verschil tussen de stakingen, die van tijd tot tijd 
ons bedrijfsleven verontrustten in de tijd, toen Holland nog Holland was en de 
stakingen, die eind Febr. ons gehele volksleven beroerden. Vroeger was een staking 
de goed voorbereide, wel overdachte poging van een hechte organisatie, ter bereiking 
van een of andere verbetering voor haar leden.

De staking van Februari was niet goed voorbereid, was niet wel overdacht, was 
niet gericht op het belang van de stakers zelf, zij was het spontaan protest van ons 
arbeidend volk tegen de afschuwelijke Joden-mishandelingen in Amsterdam.

De Bremer-zender smaalde onlangs op de welwillende houding van den Neder
lander tegenover de Joden: „Kom je aan zijn kaas, zijn thee en zijn koffie, dan maakt 
Ge den Hollander boos, maar o wee, als Ge aan zijn Joden komt; dan wordt hij 
razend!”

Zo is het, Bremer vriend; bij wijze van uitzondering sprak u de waarheid, een 
waarheid trouwens, waarop wij trots zijn: wie in ons land aan de Joden komt op de 
u bekende hardnekkige wijze, komt ook aan de aloude, vaderlandse traditie, die 
vrijheid van denken en doen garanderen wil, niet alleen aan alle inwoners, maar 
ook aan alle vreemdelingen, die binnen de landsgrenzen bescherming komen zoeken.

De Bremer-vriend kan een dergelijke traditie natuurlijk niet waarderen, trouwens 
de 4 % verkeerd gerichte Nederlanders hebben geen deel aan dat cultuurgoed, zij 
zijn ook nog de middel-eeuwers, voor wie het recht van de vuist geldt, voor wie 
het recht en eigenbelang synoniem zijn.

Maar de Hollandse Hollanders hebben met angst deze degeneratie-verschijnselen 
zien naderen.
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De Hollandse Hollanders hebben het als een onrecht gevoeld, dat de bezettende 
overheid toeliet, dat de n.s.b. een knokploeg vormde, de w.a., die op den duur het 
prestige en de macht van onze politie zal ondermijnen.

De Hollandse Hollanders ontstaken in woede, toen w.a. horden Joden uit res
taurants ranselden en de bezettende m ach t................ de w.a. beschermde tegen de
woede van het publiek.

En tenslotte: de Hollandse Hollanders hebben getrild van verontwaardiging, 
toen de bezettende overheid de welverdiende moord van enkele w.a. mensen op de 
bekende grondige wijze meende te moeten wreken in de Amsterdamse Jodenwijk. 
De spontane reactie daarop was de staking!

Hoe zou men in deze tijd zijn verontwaardiging over dit alles, zijn walging van 
deze wreedheden, anders uiten? Zo en niet anders moet men deze stakingen zien.

Of het nuchtere verstand achteraf het gebeurde goedkeurt? Wij zetten hier een 
vraagteken.

Maar datzelfde verstand kan wel de feiten verklaren uit het karakter van ons 
volk, dat deel heeft aan de West-Europese Christelijke cultuur, die zich verzet tegen 
wreedheid, onrecht en dwingelandij.

En ons hart juicht, ons gemoed zwelt van trots op een volksaard, die zich zo dapper 
spontaan verzette tegen dit vuige import van het „Herrenvolk” bij uitnemendheid.

Arme mensen, die zo verblind zijn door eigenwaan en leugen, dat zij zich niet 
bewust zijn, van hun walgelijk sadisme, arme mensen! Geestelijk en zedelijk zeker 
armer, dan de beklagenswaardige verslagenen.

Drie stakingsleiders zijn thans doodgeschoten. Wij geven U de verzekering, dat 
gij door deze daad iedere arbeider voor eeuwig afkerig hebt gemaakt van het natio- 
naal-socialisme.

Het bloed van deze doden kome over uw hoofden, alsmede van de 50 ongeluk- 
kigen, die gij te Amsterdam hebt gedood.

Auteur: onbekend

No. 20: Eerloosheid als Burgerdeugd
Het Parool, no. 5, [17 Maart 1941]

Het proces van verwording bij de leiding van de Nederlandsche Unie heeft lang
zamerhand wel een hoogtepunt bereikt. Daaraan doet het feit geen afbreuk, dat het 
edele driemanschap onlangs de reeds hopeloos lekgeslagen schuit nog weer eens 
heeft opgekalefaterd met een verklaring „Aan de leden”, waaruit de dictatoriaal 
bestuurde, onmondige, zoogenaamde „leden” omtrent den aard en den omvang van 
het bijgelegde conflict geen snars wijzer zijn geworden.1

1 Deze verklaring verscheen in  De Unie van 22 Februari 1941.
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Terwijl in alle rangen en standen van het Nederlandsche volk het verzet tegen 
de Duitsche aanmatiging tot een overal voelbare spanning aanzwelt, gaat de Unie
leiding voort met haar gezwets over de „nieuwe orde” , met haar gepreek over de loyali
teit, die wij den bezetter verschuldigd zouden zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis der menschheid hebben in Amsterdam Joden 
en niet-Joden zich schouder aan schouder daadwerkelijk te weer gesteld tegen de 
gruwelen van het anti-semietisme en daarmede een onvergetelijke bladzijde toege
voegd aan de roemvolle historie van ons Vaderland. Terzelfdertijd — terwijl onder 
de bescherming van de Grüne Polizei het N.S.B.-tuig Nederlandsche burgers terrori
seert en mishandelt — schrijft de Nederlandsche Unie haar orgaan vol met de laf- 
hartigste kletspraat over samenwerking met de vervloekte barbaren, die land en volk 
tiranniseeren.

De heeren kondigen in het nummer van 22 Februari van De Unie de uitwerking 
aan van staatkundige richtlijnen. Zij achten het namelijk noodig een Nederlandsch 
antwoord te geven op de vragen des tijds.

Welnu — hier voltrekt zich de scheiding tusschen de loyaliteitsfemelaars en de 
onverzoenlijke deloyalen. Er is voor ons volk maar één tijdsvraag, die op vele wijzen 
kan worden geformuleerd: hoe worden we de pestilentie van het nationaal-socialisme 
baas? Hoe leveren we als bezet gebied onze bijdrage tot de Duitsche nederlaag? 
Hoe raken we de horde sadistische roofmoordenaars kwijt, waaronder dit goede 
land gebukt gaat?

En op die ééne tijdsvraag is maar één Nederlandsch antwoord: door met alle 
energie en met alle beleid, waarover wij beschikken, door met alle bruikbare middelen, 
die binnen ons bereik liggen, den weerstand en het verzet te organiseeren in het 
het belang van een Vrij Nederland.

Om haar tegenovergesteld standpunt te verdedigen durft de Unie zich te beroepen 
op het capitulatie-besluit van den Opperbevelhebber. Aan dat besluit zouden wij 
allen gebonden zijn en daaruit zou moeten voortvloeien, dat wij ons van iedere 
illegale daad en van ieder illegaal streven, gericht tegen de bezettende macht, zouden 
moeten onthouden, omdat die daad of dat streven daardoor tevens illegaal is tegen
over— God betert! — onze wettige overheid!

Smakeloozer kan het niet!
Dezelfde Unie, die nog in geen enkel nummer van haar orgaan een woord van 

hulde heeft kunnen vinden voor de honderden moedige Nederlanders, die hun liefde 
voor het Vaderland, voor de Vrijheid en voor de Waarheid en die hun besef van de 
Menschelijke Waardigheid hebben moeten boeten met de wreede straffen van den 
overweldiger, herinnert zich eindelijk — zonder nochtans zijn naam te noemen — 
den opperbevelhebber van land- en zeemacht. Maar helaas, zij herinnert zich den 
generaal Winkelman slechts als den wettigen vertegenwoordiger onzer wettige Re- 
geering bij het nemen van het capitulatie-besluit. Hij is haar echter nog nooit in 
gedachten gekomen als de fiere, onverschrokken Nederlander, die het signaal gegeven 
heeft tot het Nederlandsche verzet, toen hij weigerde zich neer te leggen bij de infame
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Duitsche leugencampagne omtrent de Nederlandsche neutraliteitspolitiek van voor 
10 Mei en omtrent het beleid van de Nederlandsche legerleiding in de uren, voor
afgaande aan het Duitsche bombardement van Rotterdam. In zijn waardige protesten 
tegen de leugenachtige voorstellingen der Duitschers heeft hij alle Nederlanders in 
de gelegenheid gesteld — voor zoover dat nog noodig was — zich er rekenschap van 
te geven van welk zedelijk minderwaardig gehalte het nazi-regime is. Hij en zijn 
naaste medewerkers hebben hun waarheidsliefde en hun nationale trots betaald 
met ontzetting uit hun ambt en met verbanning naar het rijk der Hunnen.

En deze man, deze groote Nederlander moet de Nederlandsche Unie de argu
menten leveren voor haar predikatie over de verschuldigde loyaliteit. De man, aan 
wien in levenden lijve gedemonstreerd is, wat loyaliteit in de onderwereldmoraal van 
het nationaal-socialisme te beteekenen heeft.

Het is smakeloos.
Het is tevens een leerzame toepassing van het beginsel, waardoor de Unie en 

haar driemanschap zich laten leiden: Eerloosheid als burgerdeugd.
Tracht U niet te verzetten tegen de overmacht van den vijand; toont Uw goeden 

wil en tracht met hem tot overeenstemming te geraken; laat na, wat zijn toorn zou 
kunnen opwekken; bekommert U niet om de dwazen, die zich niet bij de voldongen 
feiten willen neerleggen; aanvaardt de „nieuwe orde” ; weest loyaal tegenover den 
vijand, vóór alles loyaal. Daarmee en daarmee alleen kunt ge het Vaderland dienen.

Eerloosheid als burgerdeugd.
Op het moment, dat de politiehorden van Hitler de Joden mishandelen en met 

moord en doodslag bedreigen, op het moment dat een golf van spontane solidariteit 
uit de breede lagen van het volk zich kristalliseert tot daden van verzet tegen de 
nazi-schavuiten, verklaart de Unie nog weer eens opnieuw, dat zij het betreurt dat 
sommigen („sommigen” noemt de Unie de honderdduizenden, die in verzet zijn 
tegen den overweldiger!) niet steeds hebben ingezien, dat men zich van illegale daden 
heeft te onthouden.

Eerloosheid als burgerdeugd.
Terwijl een aantal van de edelste vertegenwoordigers der Nederlandsche weten

schap veroordeeld zijn tot het harde leven in het concentratiekamp van Buchenwalde, 
verklaren de politieke harlekijns van de Unie, dat zij den tijd gekomen achten om 
over te gaan tot de uitwerking van staatkundige richtlijnen. Meer dan dat, om uit 
te gaan voeren wat reeds thans binnen het kader van de Grondwet en de geldende 
organische wetten kan en moet geschieden. Het is in den stijl van de heeren om te 
vergeten daaraan toe te voegen: Voor zoover onze nazi-heerschers aan een en ander 
hun hooge goedkeuring zullen willen hechten.

Eerloosheid als burgerdeugd.
Terwijl de Nederlandsche gevangenissen overvuld zijn met honderden en honderden 

slachtoffers van onze Duitsche kwelduivels, terwijl een prof. Cleveringa, een prof. 
Telders en andere vertegenwoordigers van de beste eigenschappen van het Neder
landsche volkskarakter achter slot en grendel zitten opgesloten, verklaart de Neder-
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landsche Unie, dat alle narigheid haar er niet van mag weerhouden om telkens weer 
op de vernieuwingen te wijzen, welke zich in ons tijdsgewricht voltrekken en om er 
telkens weer aan te herinneren dat achter de wolken toch de zon schijnt!

Wie onnoozel genoeg is om te meenen, dat die achter de wolken schijnende zon 
het symbool is van de komende overwinning der democratie, krijgt te hooren, dat 
de komende gemeenschapsgedachte in Duitschland en Italië het eerst tot verwezen
lijking is gekomen. Zooals bekend, onder het knallen van de nijlpaardenzweepen 
van Himmlers beulsknechten in de concentratiekampen van het herboren Duitsch
land en met de wonderolieflesch in het herboren Italië.

Eerloosheid als burgerdeugd.
Terwijl de executiepelotons der nazi-horden Nederlandsche burgers vermoorden, 

die hun leven in de waagschaal wierpen van onzen vrijheidsstrijd, femelen de Unie- 
heeren over de diepere gronden van de omwenteling, welke nu plaats vindt, „hoe 
hard en staatsabsolutistisch zij in haar aanvalsstelling ook zij en wezen moet” .

Wezen moet! Dat is de laatste troost, die de ter dood veroordeelde vaderlanders 
meekrijgen op hun laatsten gang uit den mond van de Unie-leiding, die zich erop 
beroept een echt Nederlandsche beweging te zijn.

Het proces van verwording in de Nederlandsche Unie bereikt een hoogtepunt. 
Haar ondergang is onvermijdelijk en nabij.

Goddank, de massa harer leden is vele malen zuiverder in haar nationaal senti
ment dan de nazi-knechten, die de leiding vormen. Zij zal de teleurstelling, door het 
politiek onvermogen van het driemanschap haar bezorgd, snel te boven komen. 
Daarvoor staat het wanbeleid van de bezettende macht, die niets van de Neder
landsche mentaliteit begrijpt, ons borg. Zij zal den weg vinden naar een onverschrokken 
taaien strijd voor het herstel van onze nationale onafhankelijkheid, het onmisbare 
uitgangspunt voor een in vrijheid opgebouwde, waarachtige nieuwe wereldorde.

Auteur: J. Nunes Vaz (vermoedelijk)

No. 21: Passieweek 1941
Het Parool, no. 6, [9 April 1941 ]

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn!
Passieweek anno 1941. Passiemuziek in kerken en concertzalen. Lijdensweek. 

Lijdensmuziek. O Haupt voll Blut und Wunden..........En:
Wer hat dein Augenlicht
So schaendlich zugericht't?
Onafwijsbaar moeten wij steeds weer aan deze strofen uit de Mattheuspassie 

denken, wanneer wij ons bezinnen op hetgeen Nederlanders thans is opgelegd.
En nu willen wij het eens niet hebben over de staatkundige of politieke terreur, 

over de verkrachting van onze grondwettelijke rechten, over de woordbreuk van
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Seyss Inquart, doch uitsluitend over het aan mensen toegebrachte lichamelijke leed, 
aan het „Haupt voll Blut und Wunden”, zoals het in 1941 voor onze verbeelding 
oprijst, wanneer wij denken aan de sadistische uitspattingen, waaraan de geuniformde 
Duitsche horden zich jegens Nederlanders en vooral jegens Joodse Nederlanders 
hebben schuldig gemaakt.

Dat is het Passieverhaal van het voorjaar 1941.
Is het nodig daar nog over te spreken?
Wij denken aan Duitsland in 1933 en zeggen: ja, het is nodig daarover te blijven 

spreken.
De mens vergeet snel.
Toen, in 1933, wendde de wereld zich vol afgrijzen af van het tafereel dat Duits

land bood: een openbare slachtplaats van het intellect, een bloedig abattoir waar 
Joden en niet-Joden ten dode gemarteld en gekweld werden. Zo ongelofelijk klonken 
de verhalen, zo onwaarschijnlijk leek het dat in deze eeuw een volk en zijn macht
hebbers konden afdalen tot een barbaars en middeleeuws extremisme, dat velen 
aarzelend zeiden:

— Maar dat kan toch niet waar zijn, dat moet toch wel overdreven zijn?
Toch was de werkelijkheid nog tienmaal beestachtiger dan zij, die wel wisten en 

zij, die twijfelden, beseffen konden.
Een mens begrijpt nu eenmaal niet het leed, dat hij niet vlak voor zijn ogen ge

beuren ziet of aan den lijve ondergaat.
Bovendien: de mens vergeet snel!
Jaren verstreken en het gerucht over wat de grootste schande van deze tijd was, 

verstomde.
Wij vergaten.
Tot de cultuurbrengers uit het Oosten hierheen kwamen. Aanvankelijk werd een 

schijn van fatsoen opgehouden. Want al begrijpen de Duitsers geen steek van de 
Nederlandse volksziel en al zullen zij met hun geborneerde arrogantie nimmer tot 
die ziel kunnen doordringen, zij zagen toch wel in dat het van belang was althans 
te proberen geleidelijkheid te betrachten.

Toen niets hielp, toen integendeel bleek dat de Nederlander niets, maar dan ook 
niets moet hebben van heel die walgelijke, tegennatuurlijke en onwetenschappelijke 
denkwereld, waarin in ons land alleen maar een handjevol verdwaasden zich blijk
baar thuis voelt, toen barstte het geweld in volle verschrikking los.

En zo kreeg Nederland dan zijn ’33. Nu konden wij het met eigen ogen zien. 
Nu rees daar voor ons op dat

Haupt voll Blut und Wunden
Voll Schmerz und voller Hohn!
Nu vroegen wij het zelf, toen wij de mishandelden zagen, toen wij van hen, die 

terugkwamen uit de cellen, die het overleefden, het verslag van hun wedervaren 
hoorden:

Wer hat dein Augenlieht
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So schaendlich zugerichft?
Maar zelfs deze verschrikkelijke werkelijkheid, onder onze ogen, zal in de dagen 

verbleken als wij haar niet blijven gedenken, als wij niet iedere dag opnieuw tot 
ons zelf zeggen:

— Dat hebben zij gedaan. Dat doen zij nog iedere dag en daarom moet ik mijn 
deel blijven bijdragen in de strijd voor de bevrijding van mijn volk.

Daarom mogen wij niet vergeten, dat men Joodse gevangenen gedwongen heeft 
stinkende en verstopte W.C.’s met de handen schoon te maken; dat men kleine win
keliertjes op hun hurken voor hun winkeltje heeft laten zitten tot zij er uitgeput bij 
neervielen, waarna men hen met geweerkolven en gespijkerde laarzen bewerkte; dat 
men afgeranselde Joodse arrestanten opzettelijk en eindeloos trappen op en af heeft 
laten lopen en tafels op en af heeft laten stapelen; dat men Joodse arrestanten uren
lang een vertrek in het rond liet lopen en af en toe liet struikelen over een uitgestoken 
been en dat men diegenen, die slim waren en over het been heensprongen, bij de 
volgende ronde de ledematen onder het lichaam wegtrapte; dat degenen die dit zagen 
en die door het knipperen van een ooglid, het trillen van een mondhoek, hun ont
roering of verontwaardiging verrieden, bloedig mishandeld werden, dat tallozen, tot 
het uiterste getergd en tot opstandigheid gebracht, hun wanhoop en hun moed moesten 
bekopen met de dood.

Ach, en dan spreken wij nog niet eens van de mensonterende scènes in het Amster
damse City Theater, waar zij op het toneel opeengedrongen werden, die in de fameuze 
strafperiode die op de staking volgde niet op tijd binnenshuis waren. Wie praatte moest 
uren lang met de handen omhoog staan; Joden werden ten overstaan van alle aan
wezigen als honden geslagen; vrouwen, die men eerst de vuile wachtkamers van de 
Duitsers had laten schrobben en boenen, werden gedwongen om in de zaal tussen 
de politiekerels plaats te nemen, de schunnige opmerkingen van deze lieden aan 
te horen en toe te zien, terwijl op het toneel geranseld werd en de Duitsers in de 
zaal bij elke mishandeling luid lachten en applaudisseerden; de vocabulaire van de 
cultuurbrengers, die de mishandelingen verrichtten, joeg de Amsterdammers het 
schaamrood naar de wangen. Want zo gaat het bij beschaafde lieden: zij vinden het 
pijnlijk wanneer zij de menselijke waardigheid door mensen zo door het slijk ge
haald zien. Zij, die toen in het City Theater waren, hebben zich geschaamd, omdat 
het mensen waren, die dit mensen aandeden.

Mijnheer Seyss Inquart mag dan lange redevoeringen houden over de mildheid 
van de bezetter, over de trouw aan zijn woord, hij mag dan de reputatie hebben 
een hoog ontwikkeld mens te zijn, een kenner van muziek en schone kunsten, wij, 
in de Passieweek van 1941, wij weten wat wij aan hem en zijn trawanten hebben. Wij 
weten het niet alleen uit de wijze waarop het recht hier met voeten getreden wordt, 
niet alleen uit de oekases en verordeningen. Wij weten het uit de concrete feiten. 
Wij weten het door het bloed, dat gevloeid is en door de wonden, die geslagen 
zijn.

Maar er is een troost in deze Passieweek.



112 VAN CAPITULATIE TOT HERFST 1942

Een zaak, die zo gewonnen moet worden, met de knuppel, met het mes, met de 
revolver, met de bullepees, met het executiepeloton, is een verloren zaak.

Auteur: A. A. F. Althoff

No. 22: Staat de Nederlandsche Justitie in Duitschen dienst?
Slaet op den Trommele, no. 4, [Juli 1941]

Het komt den laatsten tijd regelmatig voor, dat Nederlandsche burgers voor den 
Nederlandschen rechter gedaagd worden, omdat zij Duitsche verordeningen over
treden hebben.

Deze Duitsche verordeningen zijn bijna altijd in strijd met onze Grondwet, met 
onze zeden en tradities. Zij schenden ons rechtsgevoel, terwijl zij bijna zonder uit
zondering inbreuk maken op het bezettingsrecht, zooals dat in het landoorlogs- 
reglement van de Conventie van Den Haag van 1907 geregeld werd. Deze Duitsche 
verordeningen zijn dikwijls een aanslag op goed fatsoen en goede trouw. Vrijwel 
zonder uitzondering vormen zij een beleediging voor onze nationale eer en zij tasten 
daarenboven de natuurlijke rechten van den vrijen mensch op onduldbare wijze aan.

Een van de ondraaglijkste Duitsche oekases is de verordening op het luisteren 
naar radio-zenders, die niet onder Duitsch toezicht staan.1 De Duitscher matigt zich 
aan, te bepalen dat Nederlanders niet mogen luisteren naar radiouitzendingen, die 
namens de Nederlandsche regeering gedaan worden, en dat Nederlanders geen kennis 
mogen nemen van redevoeringen, die het Nederlandsche Staatshoofd voor de micro
foon uitspreekt. We zijn een beschaafd en ontwikkeld volk en wij laten ons door 
geen enkele barbaarsche tyran voorschrijven, wat wij in onze huiskamer wel of 
niet zullen doen. Het geheele Nederlandsche volk luistert dan ook naar alle radio
uitzendingen, die de Duitscher in zijn grenzenlooze aanmatiging verboden heeft. Wie 
daarbij betrapt wordt, sleept men voor den rechter. Daar is op het oogenblik weinig 
tegen te doen.

Maar waarom laat de Nederlandsche rechter zich door den Duitscher gebruiken 
om zijn eigen landgenooten te vonnissen en in de gevangenis te stoppen, omdat zij 
de ongepaste Duitsche verordeningen overtreden? Op deze wijze wordt aan de Duit
sche rechtsverkrachting nog een schijn van rechtvaardiging gegeven.

Zullen wij het straks wellicht moeten beleven, dat Joodsche landgenooten, die 
van een openbaar zwembad gebruik maken, door den Nederlandschen rechter in 
den kerker geworpen worden? Zullen wij het wellicht moeten aanzien, dat Neder
landsche burgers, die zich niet zonder verzet door de Duitsche beulen laten mis
handelen, door Nederlandsche rechters van hun vrijheid beroofd worden? Zullen 
wij er misschien getuige van moeten zijn, dat vrije Hollanders door Hollandsche

1 D it is de verordening van 6 Juli 1940.
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rechters gestraft worden, omdat zij bijvoorbeeld medewerking verleend hebben bij 
de ontvluchting van de gevangen genomen manschappen van het leger onzer eigen 
bondgenooten?

Is de Nederlandsche justitie in Duitschen dienst getreden? Zijn onze rechters dan 
even gemakkelijk van regime verwisseld als een dienstbode van mevrouw verandert?

Het Nederlandsche volk eischt van zijn Justitie, dat zij zich schrap zet en zich 
niet verlaagt tot een werktuig in Duitsche handen. De Belgische Justitie ging in den 
Wereldoorlog in staking, omdat zij de bevelen van den beul van de Belgische natie 
niet meer wilde uitvoeren. In het bezette Noorwegen — dat zich in een soortgelijke 
positie bevindt als ons eigen land — heeft het Noorsche rechtscollege dat daar aan 
den top van de rechterlijke macht staat, onlangs geweigerd zich in te laten schakelen 
in het systeem der Duitsche rechtsverkrachting. Wordt het niet hoog tijd, dat de 
Nederlandsche justitie — die zich de benoeming van leden van de landverraders- 
partij tot procureur-generaal heeft laten aanleunen en met deze schurken samen
werkt — eveneens in verzet komt?

Als de rechterlijke macht haar gezag niet wil verliezen, dan zal zij moeten beseffen, 
dat het Nederlandsche volk daden van haar verwacht.

Auteur: Mr N. A. Stempels

No. 23: De ontbinding van onze politieke partijen
Het Parool, no. 18, [26 Juli 1941]

Het besluit tot opheffing van alle waarlijk Nederlandsche politieke partijen en 
de arrestaties van leidende figuren uit het openbare leven van ons land, die aan het 
besluit voorafgingen — een en ander laat met verrassende duidelijkheid zien, wat 
ons volk van de Duitsche overheerschers heeft te wachten.1

Dat het van geenszins ongevaarlijke onnoozelheid getuigt, aan het woord van 
den overheerscher geloof te hechten, is nu wel doorgedrongen tot een ieder, die 
niet blind zijn wil. Het Nederlandsche volk zou in vrijheid (zoo heette het immers?) 
over zijn lot mogen beslissen. Het is meer dan een jaar geleden door den rijkscommis
saris gezegd en sedertdien van officieele zijde nogal eens herhaald bij wijze van slechte 
grap.

Zelf beslissen? Niets dan apekool. Of de Duitsche nazi’s van zins zijn, ons land 
direct in te lijven, dan wel ons nog een soort van schijnvrijheid te laten, — zoolang 
hun bajonetten het laatste woord spreken zullen zij niet dulden, dat Nederland of 
eenig ander gebied binnen de denkbeeldige Duitsche levensruimte in bestuursstelsel 
of in de uitingen van pers, radio, onderwijs wezenlijk afwijkt van de Duitsche dicta
tuur of van derzelver opvattingen. Alleen wie de Duitsche nazi’s napapegaait, komt

1 Op 5 Juli 1941 werden alle politieke partijen opgeheven. Bij deze gelegenheid werd een groot 
aantal politici van allerlei richting gearresteerd.
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aan het woord; de anderen worden, zoo noodig met het grofste geweld, tot zwijgen 
gedwongen.

Uiteraard voltrekt dit proces zich geleidelijk. Zoo kon de leiding van de Neder
landsche Unie, zoo konden anderen een tijd lang de illusie hebben, door op het eene 
punt toe te geven ter anderer zijde wellicht een heel klein stukje van het eigen Neder
landsche te redden. Deze hoop getuigde niet van scherp doorzicht, maar de fout 
was aanvankelijk vergeeflijk. Wie nu nog volhardt in de dwaze veronderstelling, 
dat ons van de Duitschers iets anders te wachten staat dan de „totale” vernietiging 
van de Nederlandsche verdraagzaamheid, menschelijkheid en vrijheid, maakt 
een „vergissing”, die in dagen van oorlog als een misdaad moet worden be
schouwd.

Wat „eigen” was in Nederland, in vrijheid geboren en gegroeid, dat waren o.m. 
die partijen, die nu ontbonden zijn. Zeker, in de praktijk had de partijstrijd kwalijke 
uitwassen; wij zullen ze niet terugzien. Allen hebben in deze zware maanden het 
noodige geleerd. Veel onnoodig geharrewar zal plaats maken voor samenwerking 
tot heil van het gemeenebest. In hoeverre de oude partij-organisaties na den oorlog 
nog zullen beantwoorden aan de politieke overtuiging van ons volk, zal nader moeten 
blijken. Maar wij hebben de waarheid erkend van de vermaning van de Koningin: 
staatkundige veranderingen moeten niet in bezettingstijd tot stand komen. Hoe wij, 
met handhaving van de vrijheid der uiteenloopende beginselen, grooter eendracht 
bewerkstelligen moeten, dat zullen wij beslissen na de Duitsche nederlaag.

Op het oogenblik waren — en zijn — de partijen de uitdrukking van den werke- 
lijken staatkundigen wil van het Nederlandsche volk. Zij zouden nu ontbonden zijn, 
omdat zij „verouderd” waren. Och kom! Verouderde lichamen behoeven geen 
bestrijding. Door zoo nadrukkelijk op te treden tegen de partijen wier honderd
duizenden aanhangers inderdaad trouwer zijn dan ooit; — door bovendien arres
taties en andere terreur-maatregelen tegen de leiders dezer „verouderde” , maar in 
feite springlevende organisaties daaraan vooraf te laten gaan; — hierdoor heeft de 
overweldiger onbedoeld toegegeven, dat deze partijen een macht vertegenwoordigen, 
die hij vreest. Waarom jacht maken op menschen, die „geen invloed” meer zouden 
hebben? De Duitscher weet wel beter! Die politieke voormannen, die niet voor den 
overweldiger hebben gebogen en op geenerlei wijze zich hebben geleend voor hand
en spandiensten aan den vijand, bezitten grooter invloed dan ooit. Tegen dat feit 
helpen noch arrestaties, noch formeele opheffingsbesluiten.

Het gebeurde met de S.D.A.P. is daar o.m. om dit te bewijzen. Deze partij is 
komischerwijze thans ontbonden, terwijl zij in werkelijkheid reeds verdwenen was, 
toen een jaar geleden de heer Rost van Tonningen met de leiding van de sociaal
democratische organisaties werd belast. Meneer had niets meer te leiden, want de 
ruim 80 000 leden waren onvindbaar. Ondanks den steun van een enkelen overlooper
— figuren van het derde plan — vermocht vriend Rost zelfs geen klein stukje van 
het verdwenen leger te verzamelen. Maar iedereen weet, dat de sociaal-democraten 
dezelfden gebleven zijn, trouw aan hun beginselen en aan de zelf-gekozen leiders.
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Bij de andere partijen zal het den overheerschers en hun Nederlandsche knechtjes 
niet beter vergaan. De anti-revolutionnaire partij slaagde er b.v. den laatsten tijd in, 
haar ledental te brengen op 300 000. Ook dezen — en anderen — zullen, vertrouwen 
wij, bijeen weten te blijven.

Om ons volk rijp te maken voor inlijving bij Duitschland, vertrapt de overwel
diger hier de vrijheid; solt hij met rechtsregels; arresteert en pijnigt hij zijn tegen
standers; ontbindt hij de organisaties; onderdrukt hij, met steeds angstiger ijver, 
iedere uiting van den eigen Nederlandschen geest.

Doch men make zich niet ongerust. In de harten van de millioenen leeft de Neder
landsche vrijheid voort, bewuster en sterker dan ooit en zeker van een schoone 
toekomst van zelfvernieuwing na de vernietiging van den overweldiger.

Dat is het eerste doel, waarvoor alle andere overwegingen en alle oude tegen
stellingen naar den achtergrond wijken.

Auteur: dr H. B. Wiardi Beekman

No. 24: Tegen haat en wraak
[Bijlage bij de Vonk], Juli 1941

Niemand weet, wanneer de oorlog zal eindigen. Misschien spoedig, zeer waar
schijnlijk onverwacht.

Hoe zal hij eindigen? Ook dit weet niemand.
Maar wat wij zoo goed als zeker weten, is, dat zijn einde nieuwe verschrikkingen 

zal brengen, niet minder vreeselijk dan die van nu.
En wat wij geheel zeker weten is: die verschrikkingen kunnen verzacht worden, 

zoo Rede en Liefde, krachten door het Eeuwig Erbarmen in menschenhoofden en 
harten uitgestrooid, reeds thans beproeven, er dammen tegen op te werpen.

Tot dit beproeven roep ik u op, menschen van goeden wil, mannen en vrouwen, 
jongen en ouden, hand- en hoofdarbeiders, katholieken, protestanten, joden, vrij
denkers.

De geheele levenssfeer wordt thans vergiftigd door haat. Hij is rondom ons als 
een muur, die elke vermenschelijking van den mensch in den weg staat; als een massief 
gesteente, dat de longen verhindert vrij te ademen; de handen belet zich uit te strekken 
naar broederhanden; de oogen verduistert, zoodat zij Gods aangezicht niet zien 
fonkelen in de sterren en glinsteren in den dauwdruppel, die zich wiegt op den gras
halm.

Er is haat tegen den overweldiger, die het land met geweld heeft bezet; mannen, 
vrouwen en kinderen neergeschoten, steden en dorpen verwoest heeft, —■ die honder
den der onzen wegvoerde en opsloot in concentratiekampen, waar ontbering en 
hartzeer hun kracht sloopen, die honderden onzer joodsche medeburgers op boos
aardige wijze overviel, ranselde en pijnigde, — de overweldiger die onze wetten schond 
en onze vrijheden vernietigde.
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Die haat is heet en fel.
Maar oneindig heeter en feller is de haat jegens de leden van onze eigen volks

gemeenschap, die hen hielpen bij hun verfoeilijk bedrijf, die, hetzij uit angst, nijd 
of winstbejag, hetzij eenvoudig om in een wit voetje te komen bij de bezetters, zich 
bevlekten met afschuwelijk verraad, die hun buur, hun collega, hun vroegeren 
vriend, overleverden aan wat men het „oorlogsrecht” noemt, dat is: aan grof 
onrecht.

Zij hebben een schuld op zich geladen, die zich, als elke schuld, wreken zal.
Maar dit beteekent niet, dat individuen of massa’s waar en wanneer dit mogelijk 

is, als wrekers moeten optreden. En evenmin beteekent het, dat wij ons vrijelijk mogen 
overgeven aan het naar wraak dorstende haatgevoel.

Verontwaardigd mogen wij zijn. Haten mogen wij niet.
Voor het aangezicht van God is de haat tegen den vreemdeling even verwerpelijk 

als die tegen den landgenoot.
Maar voor onzen beperkten menschelijken blik is die laatste afkeurenswaardiger, 

immers on-natuurlijker. Zij die één taal spreken, sedert zij „vader” en „moeder” 
leerden stamelen, dezelfde lucht inademen, dezelfde wolken zagen aanzeilen en voor
bijtrekken aan den horizon, sedert hun blik bewust dingen en menschen opnam, 
—■ zij die, alle individueele verschillen ten spijt, bij hun geboorte den algemeenen 
stempel meekregen, dien wij „volksaard” noemen, — hoe kunnen zij van haat vervuld 
zijn jegens elkaar?

Echter, duizendvoudige ervaring bewijst, dat het kan. En wanneer uit de strak
gespannen boog der slechte gezindheid, de pijl vliegt van de daad, —■ dan begint 
een donkere episode in de geschiedenis van een volk. Ontegenzeggelijk is de burger
oorlog enkele malen een faktor van den socialen vooruitgang geweest, zooals in de 
fransche omwenteling van 1789, en de russische van 1917, maar ook was hij door
gaans de meest onmenschelijke van alle oorlogen.

Woorden zijn gesproken, uitdrukkingen werden gemunt, waar de bittere haat 
tusschen leden van één volksgemeenschap als een pestilente walm uit opstijgt.

Er is alle reden te vreezen, dat daden worden voorbereid, die het zilveren uur 
der bevrijding zullen bevlekken met weerzinwekkende wraakoefeningen.

In alle smart en ellende, die oorlog en bezetting over ons brachten, bleef ons 
toch altijd de lichtgevende vreugde te ervaren, dat de overgroote meerderheid van 
ons volk zich prachtig hield, —• dapper, onbuigzaam, zijn beste tradities getrouw. 
Moet die vreugde vergald worden en plaats maken voor schaamte, in het uur dat 
zij haar hoogtepunt zou kunnen bereiken?

Stemmen roepen in koor: „Zij zijn schuldig aan verraad. Hun verraad moet 
gestraft worden! Wij willen ons wreken, — geen genade voor hen” .

Zeker: zij zijn schuldig. Zoo ge wilt: zij zijn misdadigers. Moeten zij daarom 
buiten de gemeenschap worden geplaatst? Overgeleverd aan de wraak van individuen 
of menigten in het uur, dat lang onderdrukte gevoelens en hartstochten zich ont
laden? Willen wij dat?
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Of willen wij, bij de vaststelling van hun schuld en de bepaling van hun straf, 
die hartstochten en primitieve driften zooveel mogelijk uitschakelen? Willen wij dat 
over hen zooveel mogelijk „recht” gesproken zal worden? Het is niet gemakkelijk 
iemands schuld vast te stellen, „Zijn geheele leven” — schreef Dr. H. van der Hoeven 
onlangs in een voortreffelijk opstel over „De psychiater tegenover den misdadiger”
— „moet men kennen, en dan nog die kennis aanvullen met intuïtief inzicht, om de 
schuld van den dader te bepalen, d.w.z. om zich een voorstelling ervan te maken, 
hoe het komt, dat hij, in een bepaalde constellatie van actueele omstandigheden zóó 
gedaan heeft, als hij deed, en hoe hij in die actueele omstandigheden verzeild raakte” . 
Gulden woorden! Mogen zij ingaan tot hoofd en hart van hen die dit lezen.

En dan: er is een immanente gerechtigheid, waar geen volk, geen ras en geen 
individu aan ontkomt. De Bijbel is met het geloof aan haar doortrokken, en de 
heilige schriften van het Oosten eveneens.

De katastrofe, die wij thans beleven, is de afbetaling der schuld, die het kapita- 
listisch-imperialistische Westen door zijn ongebreidelde winstbegeerte en wil-tot- 
macht, op zich geladen heeft.

Nog is die schuld lang niet vereffend, — de groote afbetaling begint pas, wanneer 
de gekleurde rassen in beweging komen. En ge wilt weer nieuwe schuld op u laden 
door „summiere executies”?

„Geen genade; geen erbarmen” . Denkt ge, dat ik om erbarmen pleit voor hen? 
Ik vraag u allereerst, erbarmen te hebben met uzelven, met uw beste, uw waarachtige, 
uw eeuwige zelf. In dat essentieele zelf, zijt ge verbonden met alle schepselen; ge zijt 
hen, en zij zijn u.

Kent ge het verhaaltje van Stefan Zweig „De oogen van den Eeuwigen Broeder”? 
Het brengt in beeld hoe hij, die uit haat, wraakzucht, wreedheid, of eenvoudig het 
zich niet indenken, van wat den ander tot zijn daad bracht, — een medeschepsel 
leed berokkent, pijn aandoet, zijn levensvlam uitdooft, — door den blik uit de oogen 
van dat medeschepsel vervolgd zal worden, zoolang hij leeft.

In ons aardsche „recht”, dat wisselt met de maatschappijvormen, zien wij een 
weerglans, hoe flauw en gebroken ook, van de boven-maatschappelijke Idee der 
Gerechtigheid. Daarom eerbiedigen wij het recht en de „rechtsorde”, hoe kritisch 
wij er tegenover staan. Wanneer dit niet zoo was, dan zouden wij het immers de 
overweldigers niet zoo kwalijk nemen, dat zij onze rechtsorde hebben geschonden, 
ons recht vertrapt?

Gij die dit leest, voelt hier we) iets voor?
„Maar”, hoor ik mompelen, „wat geeft het alles? Wat kunnen wij doen? Wij 

zijn een kleine minderheid” .
Tolstoi heeft eens geschreven, dat zij, die dit vragen, in den grond van hun hart 

niets willen doen. Ik geloof dat hij gelijk had.
Alle mensen van goeden wil, weten in hun hart, dat zij iets kunnen doen. Niemand 

is buitengesloten. Niet het kind in zijn speelgoedhoekje, niet de verlamde grijsaard 
in zijn rolstoel. Een jongetje van zes jaar zei onlangs tegen zijn moeder, die weende
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om een kleine huiselijke oneenigheid, gevolg van overprikkelde stemming: „huil 
maar niet, moesje: we weten immers, dat alles weer goed wordt, als de oorlog gedaan 
is” . Dat zesjarig kind wist wat het moest doen, hoe verzachten en troosten.

Alle gedachte is kracht. Kracht ten goede, zoo zij gedrenkt werd in de wateren 
van vroomheid, deemoed, naastenliefde, •—■ ten kwade, zoo zij dronk uit de giftige 
bronnen van hoogmoed, menschenverachting, menschenhaat. Elke gedachte streeft, 
vanuit haar geboorteplaats in de geestelijke sfeer, te werken op de sferen, begrensd 
door ruimte en tijd: daad te worden.

In een hooggestemd gedicht van Leopold treft het suggestieve beeld van den 
éénen druppel, door den priester van de plecht van het vaartuig, bij het offer aan de 
goden geplengd. De druppel die, opgenomen in de onpeilbare wateren, iets ver
andert in de spanningen en verhoudingen hunner krachten.

Elk onzer kan geroepen worden den druppel in de hand van den hoogen priester 
te zijn.

Niemand weet, welke gedachte, welk woord, welk gebaar, de verandering in de 
spanningen en verhoudingen tusschen de menschen zal bewerken.

Dit echter weten wij: Zooals de natuur uit ontelbare proefnemingen een rijker 
aangelegde, beter aangepaste variatie tot stand brengt, — zoo zijn ontelbare, door 
liefde bezielde gedachten, woorden en gebaren die verloren gaan, noodig, om een 
„omslag” voor te bereiden.

Laat ons ons best doen, onze gedachten te drenken met deemoed en deernis. 
Laat ons pogen woorden te spreken, daden te doen, waar de glans van dit denken 
uit afstraalt.

Zij die dit pogen, hebben geen speldjes of insignes noodig, om elkaar te herkennen. 
Zij kennen elkaar aan een handdruk, een blik, een intonatie. Zij weten op elkaar 
te kunnen rekenen in beslissende uren.

In liefde bloeiende

Auteur: Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

No. 25: Vergeet onze gevangenen niet!
Het Parool, no. 21, [4 September 1941]

Dagelijks worden in Nederland tientallen burgers om de meest uiteenloopende 
redenen van hun vrijheid beroofd. Zij worden opgesloten in de Huizen van Bewaring, 
in de gevangenissen en in de concentratiekampen. De meesten vertoeven in Nederland, 
maar een niet onbelangrijk deel is weggevoerd naar Duitschland. Hun gezamenlijk 
aantal is met geen mogelijkheid nauwkeurig te schatten. Het zal tusschen de tien
en twintigduizend bedragen.

Zij moeten worden onderscheiden in allerlei groepen.
Daar zijn allereerst de gijzelaars, volkomen willekeurig opgepikt om te boeten 

voor het misnoegen, dat wij als Nederlanders bij de Duitschers om een of andere
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reden hebben opgewekt. Daar zijn de geïnterneerden, die bij wijze van voorzorgs
maatregel zijn opgeborgen, zonder dat eenige beschuldiging tegen hen kan worden 
ingebracht. Daar zijn de Joden, eenvoudig van de straat geveegd of uit hun huis 
gesleept, omdat ze Joden zijn! Daar zijn de Burgemeesters en andere overheids
dienaren, gearresteerd, omdat ze niet gewillig genoeg waren in de hand van den 
dwingeland. Daar zijn verder de slachtoffers van hun onvoorzichtigheid of vrijmoedig
heid, Nederlanders, die luisterden naar de Engelsche radio, of die zich al te open
hartig uitlieten over de Duitschers of hun lands verrader lijke aanhangers, het zwarte 
en bruine geboefte. Daar zijn tenslotte de actieve Nederlanders, die weten aan welken 
kant zij staan moeten in den oorlog op leven en dood, die het Vaderland voert voor 
zijn vrijheid..........................

Het is een bijna onverdragelijke gedachte, dat wij van het lot en van het leven 
van hen, die de zwaarste lasten dragen van de wreede tyrannie, nauwelijks iets af
weten. Zeker, ons volk toont een taaie weerstandskracht tegen de hardnekkige 
pogingen van den vijand om ons te nazificeeren. Het blijkt in deze tijden van ver
drukking, dat ook onze levenskracht een heiJzamen uitweg weet te vinden in den 
humor, die ons volk toch in grooter mate eigen is, dan wij geloofden in de gezapige 
jaren van voorspoed.

Maar waartoe het te ontkennen: er is nog zooveel onnadenkende gemoedelijkheid 
van lieden, die vinden, dat het alles bij elkaar genomen nog wel meevalt, zooveel 
onbenullig optimisme, dat zich alleen maar bekommert om de heerlijkheden van 
den dag na de Engelsche overwinning, zooveel muf gekanker van weer anderen, die 
wilden, dat het nou maar afgeloopen was, hoe dan ook!

En dan kan het gebeuren, dat het beeld oprijst van hen, die in de kerkers en 
concentratiekampen zijn overgeleverd aan den willekeur van onze beulen.

Eens zal het relaas geschreven worden van hun lijden en van hun glorie.
Van hun lijden............
Van de gruwelijke eenzaamheid, wanneer zij weken, soms maanden lang alleen 

zijn opgesloten in hun cel, zonder krant, zonder boek, zonder Bijbel, zonder een 
letter schrift van hen, die hun lief zijn, omdat de naaste verwanten niet weten, waar 
zij vertoeven of eenvoudig, omdat de brieven worden achtergehouden. Van de kwel
lende onzekerheid omtrent de toekomst. Gevangen, zonder te weten, waarvan zij 
worden beschuldigd. Gevangen, zonder te weten voor hoe lang. Van de vernederingen 
van het gevangenis!even, beroofd van de kleine bezittingen, die den mensch binden 
aan zijn verleden: een zakmes, een potlood, een horloge, een bril, een brief, een 
portret; onderworpen aan de gunst of de ongunst van hun bewakers; geplaagd door 
den stank van de cel, soms door den walgelijken smaak van het voedsel of het gemis 
aan verschooning van het lijfgoed of gepijnigd door een zwakke gezondheid of, 
zooals in Duitsche gevangenissen, bezocht door ongedierte.

Zoo kruipen voor duizenden en duizenden landgenooten de lange weken en 
maanden voort. Er zijn er al zoovelen, die langer dan een jaar zijn overgeleverd bij dag 
en bij nacht aan de verschrikkingen van de nazi-kerkers. Zij leerden zich veelal
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schikken in het onvermijdelijke. Zij vonden eenigerlei bezigheid. Zij leerden wachten 
en bidden. Er is er niet één, die, in de vrijheid weergekeerd, niet met huivering spreekt 
over de nachten, waarin plotseling een mensch uitbarst in het wilde huilen van een, 
wiens zelfbeheersching in wanhoop breekt.

Slechts een deel van hen komt voor een of anderen rechter en hoort te eeniger 
tijd een aanklacht tegen zich uitbrengen en hoort een vonnis of een vrijspraak over 
zich uitspreken.

De gegijzelden, uit overwegingen van represaille gegrepen, zijn aan de meest 
volstrekte willekeur overgeleverd. Misschien morgen, misschien over een maand, 
misschien pas aan het einde van den oorlog worden zij vrijgelaten. Al naar ’t den 
een of anderen nazi-schoft zal behagen. Zwaar is ’t lot van de gedéporteerden in 
Buchenwalde. De indrukwekkende doodenlijst is er de stomme aanklacht van.

Afschuwelijk is het lijden van de Joden, die als dwangarbeiders in de steengroeven 
en de loodwitfabrieken van het Derde Rijk tewerk worden gesteld. Zoovelen van 
dezen stierven in den opgang van hun jonge leven als martelaren den zwaren dood 
in ’s vijands land — zoover van huis en haard.

Velen worden op een onzinnige verdenking gevangen genomen. Een simpel ver
hoor zou hun onmiddellijke invrijheidstelling tengevolge hebben. Maar zij zitten 
lange maanden opgesloten, zonder te worden verhoord, zoodat hen de vrees overvalt, 
dat zij eenvoudig worden vergeten. Als zij dan eindelijk worden ondervraagd, blijkt 
de onzinnigheid van de verdenking zóó zonneklaar, dat zij van den eenen dag op 
den anderen worden ontslagen.

Anderen krijgen plotseling, zonder een aanklacht te hebben gelezen of een rechter 
te hebben gezien, een vonnis uitgereikt. Zooveel maanden onder aftrek van preventief, 
met zooveel gulden voor de. . . . proceskosten! Niet zelden is de preventieve op
sluiting vele weken langer dan de opgelegde straf, zoodat de veroordeelden dadelijk 
in vrijheid worden gesteld, in de aangename wetenschap dat ze langer gezeten hebben, 
dan zelfs de nazi-rechters billijk achtten!!

Zij, die verschijnen voor een nazi-rechter, zijn onderworpen aan een rechtsgang, 
die spot met elke voorstelling van gerechtigheid. Zelfs indien zij een verdediger mogen 
hebben, krijgt deze toch geen toegang tot de processtukken en moet zijn verdediging 
opbouwen op onvoldoende gegevens. Maar het afschuwelijkste van alles, dat vormen 
de verhoormethoden van de beestachtige beulen. Schelden en schreeuwen, slaan en 
stompen met de vuist, dat behoort tot de dagelijksche practijken. Maar als het met 
urenlange verhooren niet lukt uit de beklaagden bekentenissen te persen, dan her
leven in de politiekazernes en nazigevangenissen de duisterste middeleeuwen, dan 
komen geeseling en marteling door de beulsknechten van Adolf Hitler, den afgod 
van de Duitsche barbaren, de gerechtigheid een handje helpen. Dan wordt eventueel 
de medewerking ingeroepen van de strafcel, waarin de slachtoffers van de nazi-justitie 
tot een maximum van tien dagen kunnen worden opgesloten: zonder licht, zonder 
bed, op water en droog brood. Reeds werden Nederlanders in deze hel van duisternis 
en eenzaamheid door de waanzin overmand.
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Vergeet onze gevangenen niet!, gij landgenoot, die dit leest en geneigd zijt, 
menschelijk, al te menschelijk U af te wenden van de verschrikkingen, waartegenover 
gij U machteloos voelt en waarvan de voorstelling U dreigt te berooven van de 
kleine vreugden, die het gore leven van alle dag U nog gelaten heeft!

Vergeet onze gevangenen niet! En vergeet hun vrouwen niet en hun kinderen, 
hun vaders en hun moeders en hun verloofden. Hun leed en hun vertwijfeling, dat 
is in waarheid ons aller nationale leed. Nooit waren wij zóózeer kinderen van één Volk.

Het zal alles bijgeschreven worden op de reusachtige rekening, die de wereld 
zal vereffenen met het Duitsche beest, als het verslagen terneer zal liggen. Zooals 
bijgeschreven worden de dooden, die vielen voor het vuurpeloton van den vijand.

Eens zal van de tienduizenden het leed beschreven worden, die het zwaarste 
droegen aan onze nationale beproeving.

Hun leed ...............èn hun glorie!
Want binnen de kerkermuren der gevangenissen, binnen het prikkeldraad der 

concentratiekampen, daar wordt een nieuw Nederland geboren. Komend uit alle 
steden en dorpen van het Vaderland, uit alle rangen en standen der maatschappij; 
van elke godsdienstige en politieke overtuiging, werden zij samengeworpen in de 
gemeenschap van het lijden. De muren van de kerkers spreken de taal van de soli
dariteit: Luister, Broeder! Wie zijt gij? Door de wanden van uw cel reiken wij elkaar 
de hand. Dood aan de barbaren! Leve het Vaderland!

Wie heeft, geeft aan wie niet heeft. Een plakje worst. Een stukje kaas. Een ver
snapering. In geval van eenzame opsluiting: bij het luchten, bij het reinigen van de 
cellen of bij het bezoek aan den dokter. Ergens in een Duitsche gevangenis krijgt 
een arts, die maanden lang geen verschooning ontving en gekweld werd door onge
dierte, een versleten, maar schoon hemd uit de handen van een gevangen katholiek 
priester. Een, die van lectuur verstoken bleef, luistert met zijn oor tegen den wand 
van zijn cel naar een buurman, die hem voorleest. Zoo nadert de eene mensch den 
anderen mensch. Zoo lezen een van kerk en godsdienst vervreemde en een gerefor
meerde elkaar bij afwisseling voor uit den Bijbel. Zoo bidt een geloovige in zijn 
avondgebed voor het Vaderland, voor het Vorstenhuis, voor alle mede-gevangenen 
in tegenwoordigheid van een ontroerde ongeloovige. Menschen spreken tot elkaar 
en leggen hun leven bloot met al zijn zorgen en strijd. Zoo staan een generaal en 
een arbeider tegenover elkaar bij het luchten en zegt de generaal: ik schaam mij er 
over, hoe ik vroeger over de sociaal-democratie heb geoordeeld. Zoo gaan inlich
tingen over wat in de wereld daar buiten gebeurt, zoo gaan woorden van opwekking 
en bemoediging van cel tot cel. Zoo springt uit moedige harten een dapperheid en 
rolt door de gangen en is niet te stuiten door de tierende bewakers.

Zoo zien Nederlanders, Nederlanders aan en uit hun lijden wordt een nieuwe geest 
geboren.

Die nieuwe geest is openbaar geworden in het uur, dat zij, die welbewust den 
vijand bestreden met de wapenen, die hen ten dienste stonden, voor hun harde rechters 
moesten verschijnen. Bleek en vermagerd, waren er jongeren onder hen, in weinige
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dagen vergrijsd, als gevolg van de doorstane martelingen. Maar zij hadden de vuur
proef doorstaan en geen woord was over hun lippen gekomen, dat anderen kan 
belasten of in gevaar kan brengen. Zij stonden recht en zonder aarzeling en spraken 
als geharde mannen naar hun diepste overtuiging. Zij, die de doodstraf tegen zich 
hoorden eischen, keken hun beulen recht in de gehate tronies. En er was een bewogen, 
edele trots in het woord van hem, die in de heldenmoed van zijn kameraden, de 
zekerheid vond voor de herrijzenis van het Vaderland.

De herrijzenis van het Vaderland!
Van óns Vaderland! Van alle Vaderlanden, die zuchten onder de wreede dwinge

landij.
Vergeet de gevangenen niet en vergeet de dooden niet. Vergeet hun lijden niet 

en vergeet hun glorie niet!
Vergeet de gevangenen niet en vergeet de dooden niet van Tsjechoslovakije, 

van Polen, van Noorwegen, van België, van Frankrijk, van Luxemburg, van Joego
slavië, van Griekenland, van Rusland!

Zij lijden en sterven voor ons. Voor de toekomst van ons en onze kinderen.
In hun lijden zijn de kleingeestigheid, de wankelmoedigheid, de benepen angst 

en de grove zelfzucht ondergegaan, die een verlammenden invloed oefenden op het 
openbare leven van het Avondland. Zij hebben een visioen aanschouwd van een 
betere toekomst, van een waarachtige broederschap en van beter begrijpen.

Gij, die dit leest, vergeet onze gevangenen niet! Vergeet onze dooden niet! Weest 
een strijder in het groote leger van den opstand tegen den vervloekten tyran! Weest 
een bouwer aan het Huis van de Toekomst en helpt het visioen, tusschen gevangenis
muren en achter prikkeldraad geboren, tot werkelijkheid te maken.

Auteur: Koos Vorrink

No. 26: Beginsel of brood
Vrij Nederland, 2de jaargang, no. 4, [October 1941]

Vele Nederlanders zijn de laatste dagen voor deze keus gesteld. De R.K. en de 
Chr. Vakcentrales zijn door den Rijkscommissaris onder Commissariaat van Wou
denberg (NSB) gesteld. De leiders en bestuurders van deze bonden hebben allen 
ontheffing gevraagd en verkregen. Ook de leden hebben bij duizenden bedankt 
(vermoedelijk meer dan 90 %).

Dat was een geweldige daad, vooral van hen welke uitkering ontvingen van hun 
organisatie!

Zij allen zijn hun beginsel trouw gebleven! Hun standpunt was: liever werkeloos, 
liever brodeloos, dan mijn beginsel verraden. Zij wilden geen duimbreed wijken!

Hulde, dappere Nederlanders, kerels met ruggegraat! Gij vrije mannen duldt 
geen inbreuk op Uw rechten en Uw geloof. Liever alles prijsgeven dan buigen voor
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den verrader Woudenberg en zijn bende. Om Godswil hebben de Chr. Vakbewegingen 
hun acties gevoerd. De beginselen daarop gebouwd hebben dan ook maar niet iets, 
maar alles te zeggen! Daarom was er voor deze mensen geen andere keus toen men 
de grondvesten van hun organisatie aantastte.

Ook zij die nog niet hebben bedankt, zullen moeten kiezen tussen hun Chr. 
beginsel en Woudenberg!

Het N.V.V. van Woudenberg tracht thans door middel van afvallige Katholieken 
en Protestanten, die leden, die bedankt hebben voor genoemde organisatie, terug 
te winnen voor het N.V.V.

Weest op Uw hoede voor deze instrumenten van Woudenberg, die tot U komen 
in schijn van vroomheid. Wijst hen de deur!

Deze houding moeten allen aannemen, die voor een beginselkwestie zullen worden 
geplaatst. Die houding moet ook aangenomen worden door die enkele welke nog 
lid gebleven zijn!

Wij moeten het martelaarschap niet zoeken, maar als het gaat om beginselen, 
om geestelijke vrijheiden, dan wijken wij nooit! Niet in de Vakorganisaties, maar 
ook niet in de school! Hierin is reeds te veel toegegeven, wij allen bekennen het en 
voortaan zullen we principieel zijn. God helpe ons!

Besturen en onderwijzers, weest getrouw, ook al gaat het om Uw bestaan. Ouders 
als het tot het uiterste komt, als Uw kind in gevaar komt op de school, heb dan de 
moed in Christus naam neen te zeggen en houdt Uw kinderen thuis. Onze fout 
is geweest dat wij ons afvroegen: wat doet mijn collega, wat doet mijn chef, 
enz.

Stel de vraag anders: Wat eist Christus, wat eist de Kerk?
Nederland zal herrijzen, wij betwijfelen het niet, heel ons volk is één in die 

verwachting, en van ons allemaal worden offers gevraagd, maar van hen die 
zich Christenen noemen mag meer worden gevraagd, voor hen staat de zaak toch 
anders.

Stel U voor een herrezen Nederland, dat onder de onderdrukker ontrouw zou 
zijn geworden aan zijn geloof, dat terwille van het bestaan Christus verloochende! 
Dat zou een arm Nederland zijn! Neen, Nederland zal herrijzen en Christelijk 
Nederland zal blijven bestaan.

Nederlanders, die gelooft dat God de Almachtige is, wij roepen U op: Weest 
getrouw in Uw kerkelijke plichten en bidt veel. Bidt elke dag voor de bevrijding van 
ons vaderland, bidt voor onze Koningin en de Regering, bidt voor onze landgenoten, 
die lijden in gevangenissen en concentratiekampen en voor allen die het moeilijk 
hebben. Bidt ook voor onze vijanden, opdat zij hun dwaasheid inzien en zich daarvan 
afwenden.

Nederlanders, ziet om U heen, als er zijn die twijfelen, zoekt hen op, als er 
zijn die lijden, gaat er heen! Als er zijn die gebrek hebben omdat zij getrouw 
waren, helpt hen! Wij moeten één zijn, één als Christenen, ook één als volk van 
Nederland.
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Als één man staan wij naast elkaar en zo kunnen wij, ondanks onze verschillen, 
strijden tegen verdere aantasting van ons bezit en voor de bevrijding van ons Vader
land.

Zij zullen het niet hebben, de goden dezer eeuw.

Auteur: Dr G. H. J. van der Molen

No. 27: De misleidende proclamatie

Vrij Nederland, 2de jaargang, no. 6, [ November 1941 ]

Wij zijn in de vorige maand verrast door een proclamatie van drie „Nederlandse” 
Secretarissen-generaal, J.J. Schrieken van het departement van Justitie, H.M. Hirsch- 
feld van het departement van handel, enz., K. J. Frederiks van het departement van 
Binnenlandse zaken. Deze heren hebben zich gericht tot het Nederlandse volk met 
een haast vader’ijke vermaning, die getuigt van een verbluffende openhartigheid.1

De proclamatie van 28 October 1941 is trouwens in meer dan één opzicht inte
ressant. In de eerste plaats omdat zij uitgaat van ambtenaren, die in de regel niet 
zo direct voor het voetlicht treden. In de gewone gang van zaken verrichten zij hun 
werk in de schuilkameren van het Departementale doolhof, terwijl de betrokken Minis
ter naar buiten de verantwoordelijkheid op zich neemt. Edoch, wij leven in uit
zonderlijke omstandigheden en deze brachten nu eenmaal mee, dat op de secretarissen- 
generaal een meer zelfstandige en verantwoordelijke taak ging rusten. In den beginne 
leek dit althans zo. Al spoedig na de bezetting werd echter duidelijk, dat van zelf
standigheid en verantwoordelijkheid minder dan ooit sprake was. De secr.-gen. 
hadden slechts de keus zich in alles te voegen naar de wil van den bezetter of heen 
te gaan.

De bezetter eist van zijn handlangers al meer een stipte gehoorzaamheid en wie 
niet naar zijn pijpen kan of wil dansen heeft maar één weg te volgen: opstappen. 
De drie heren, die zich in gemelde proclamatie tot ons richten, hebben er zich voor 
laten vinden den bezetter te dienen. De eerste, de heer Schrieken, is als NSB-er een 
verlaten zetel aan justitie komen bezetten, de andere twee houden met hand en tand 
vast aan de positie en zijn min of meer gewillige werktuigen der Duitsers. Hoe het 
met name den heer Hirschfeld, wiens vader als Poolse Jood in ons land kwam, 
daarbij te moede moet zijn, staat niet aan ons om uit te maken. In elk geval zijn 
deze drie heren, uit welke motieven en in welke mate ook, bereid zich te laten in
schakelen in het regiem van den bezetter. Dit enigszins zonderlinge driemanschap, 
waarvan vooral de heer Frederiks nog altijd de schijn poogt aan te nemen een goed 
Nederlander te zijn, neemt gemoedereerd deel aan het proces van nazificering van

1 Deze proclamatie was voornamelijk opgesteld met de bedoeling, de in  dit stadium  niet zinvol 
geachte vernietiging van voedselvoorraden en landbouwmachines tegen te gaan.
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ons staatkundig, maatschappelijk economisch leven. Dat zij dit doen is hun zaak, 
het is onze zaak daaruit onze conclusies te trekken. Een daarvan is, dat zij door 
hun houding ons vertrouwen ten volle verbeurd hebben. Wanneer dus deze heren 
zich met een proclamatie tot ons volk richten dan maakt dat niet zo heel veel 
indruk.

Het karakter van een proclamatie toch brengt mee, dat zij haar waarde vooral 
ontleent aan het moreel gezag van degene, die haar uitvaardigt en het vertrouwen, 
dat deze geniet bij de personen, tot wie hij zich richt. Welnu, in het onderhavige 
geval zijn dat moreel gezag en dat vertrouwen gelijk aan nul!

Is deze proclamatie dus in de eerste plaats interessant om haar ondertekening, 
zij is dat in de tweede plaats om haar inhoud. We kunnen er veel uit leren. Allereerst, 
dat het Nederlandse volk zich aan den vreemden overheerser toch niet zo gedwee 
onderwerpt als Dr. Seyss Inquart zelf ons deed geloven. Er is bij ons blijkbaar altijd 
nog veel wanbegrip. Inderdaad! Wij begrijpen de zegeningen van de nieuwe orde niet 
in het minst. Wij beselfen volstrekt niet, waarom tengevolge van oorlog en bezetting 
onze Joodse landgenoten aan de bitterste smaad en vervolging moeten blootstaan, 
waarom ons inwendig staatsbestuur geheel moet worden ontwricht, waarom er elke 
nacht lange treinen met levensmiddelen in Oostelijke richting moeten gaan, waarom 
op vrijwel elk punt het L. O. R.1 van 1907 moet worden geschonden.....................

In de proclamatie wordt gezegd, dat wij met dit wanbegrip het Nederlandse 
volksbelang schaden. En dat begrijpen wij nu juist helemaal niet! Elke dag worden 
onze volksbelangen geschaad, geestelijk, moreel, economisch; elke dag worden onze 
meest primitieve rechten met voeten getreden en het is ons volkomen duidelijk door 
wie dit geschiedt. Het zijn de Duitsers en hun handlangers, waaronder ook dit 
onedel driemanschap, die door hun onmenselijke terreur alles kapot maken wat ons 
lief is. Het zijn zij die, één deel van ons volk vergiftigen met een opgedrongen, 
vreemde levensbeschouwing en in een ander deel door hun terroristisch optreden 
de afschuwelijkste gevoelens van haat en wrok opwekken. Ziedaar, het hoogste 
Nederlandse volksbelang, dat dag aan dag door den overweldiger ten diepste wordt 
geschaad.

Wij leren uit de proclamatie, dat een groot deel, verreweg het grootste deel van 
de Nederlandse bevolking zich tegen deze voortdurende aanslagen op het waar
achtige volksbelang verzet. Wij leren ook op welke wijze dit geschiedt. Er worden 
voorraden en landbouwproducten in brand gestoken en landbouwwerktuigen ver
nietigd. Hulde aan de boeren, die op hun wijze meehelpen het einde van de oorlog 
te bespoedigen door de voedselvoorziening van den vijand zoveel mogelijk te ver
storen. Wij leren verder, dat er distributiebepalingen worden overtreden — och, is 
het waar — dat er clandestien wordt geslacht — foei, toch! — dat er distributie
kaarten worden vervalst — door wie — dat er prijsopdrijving plaats heeft — dat 
komt inderdaad niet te pas! — maar dit alles is volgens de proclamatie nog het

1 Landoorlogreglement.
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ergste niet. Er gebeurt meer. Er hebben aanslagen op de goederen van de weermacht 
plaats. Er worden Engelse vliegers, die een noodlanding in ons land moesten maken, 
verborgen en voortgeholpen. Dit heeft de scherpste maatregelen van de bezettende 
macht tengevolge en moet daarom worden nagelaten, aldus de proclamatie.

Het eert het Nederlandse volk, dat zulke dingen gebeuren, het toont dat er nog 
moed en pit genoeg zit in onze mannen en vrouwen om ondanks de zwaarste straf
bedreiging op een gegeven ogenblik te doen wat plicht en vaderlandsliefde eisen. 
Want het is onze dure plicht lijdelijk verzet te plegen, zoveel wij maar kunnen. 
Wij gehoorzamen daarmede aan het bevel van onze wettige overheid, die ons bij 
monde van onze vorstin, daartoe herhaaldelijk opriep. Wij moeten onze bondgenoten 
helpen zoveel in ons vermogen ligt, ook al brengen wij ons zelf daarbij in gevaar. 
De wijze, waarop wij, Nederlanders, in het bezette gebied aan de oorlog kunnen 
deelnemen is met een enkel woord te zeggen: zand strooien in de Duitse oorlogs
machine, zodat deze nu hier, dan daar begint te stokken. Een korreltje is vaak al 
voldoende om het raderwerk te doen haperen. Aan ons de taak om over het hele 
land zoveel korreltjes zand ter juister plaatse te distribueren als maar mogelijk is! 
De drie heren der proclamatie geven dus een advies, dat lijnrecht indruist tegen de 
duidelijke aanwijzingen voor onze gedragslijn door H. M. de Koningin gegeven. 
Wij laten nu maar rusten, dat zij het dringend beroep om daden van verzet na te 
laten vergezeld doen gaan van de afgezaagde term: „Tracht deze tijd te verstaan!” 
Ook zullen wij er niet op ingaan, dat zij hen, die gehoorzaam aan het bevel van onze 
vorstin, daden van verzet plegen, uitmaken voor onbezonnen en misdadige elementen. 
Maar wij willen de misleidende slotzin van dit wanproduct opmerken. Het stuk 
eindigt aldus: „De overheid maakt aanspraak op Uw aller medewerking!” De over
heid? Welke overheid? In geen geval onze wettige overheid, want het gehele stuk 
is in strijd met de bevelen, die wij van haar ontvingen en nog ontvangen.

Met eigen overheidsgezag zijn zij niet bekleed, want zij zijn ambtenaren en niet 
anders dan dat. Ambtenaren, die zich in dienst gesteld hebben van den vreemden 
overheerser en die zich er nu toe lenen uit diens naam het Nederlandse volk op te 
wekken de oorlogsbelangen van dien heerser te bevorderen. In plaats van daar 
openlijk voor uit te komen dat zij zich tot spreektrompet van de vijanden van hun 
land hebben gemaakt, doen zij het voorkomen alsof hier een eigen Nederlands 
gezag aan het woord is.

Deze misleiding is bewust en opzetteüjk en daarom misdadig. Het is een specu
leren op de goede hoedanigheid van ons volk zich in de regel te voegen naar de 
voorschriften, die ons van overheidswege werden opgelegd. Men zal zich ditmaal 
in het effect hiervan vergissen. Ons volk is terdege politiek geschoold. En het weet 
zeer goed, dat deze drie karakterloze Nederlanders misbruik maken van hun positie 
als secr.-gen. om aan hun optreden een schijn van recht te geven. Wij zouden onze 
bespreking van dit onwaardig stuk kunnen besluiten indien daaraan niet een Post 
Scriptum was toegevoegd, dat de hele zaak nog verachtelijker maakt. Onder de 
ondertekening staat namelijk met grote letters: Beloning.
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De directeur generaal van politie1 looft een beloning uit voor iederen Nederlander, 
die omtrent ernstige vergrijpen tegen de belangen der voedselvoorziening of de 
Duitse weermacht, zodanige aanwijzingen geeft, dat deze tot arrestatie van de(n) 
schuldige(n) leidt. Deze beloning is een openlijke aansporing tot het meest verachte
lijke verraad, dat zich denken laat. De heren ondertekenaars hebben ook hiervoor 
de verantwoordelijkheid op zich genomen en zichzelf dusdanig gequalificeerd, dat elk 
woord onzerzijds hierover verder overbodig is^Alleen ontbreekt ook thans de wrange 
humor niet. Op dezelfde avond, dat deze fraaie proclamatie op de voorpagina 
van het genazificeerde Handelsblad stond afgedrukt, verscheen op de keerzijde daar
van een uitvoerig verslag van een radiocauserie van Max Blokzijl, waarin deze met 
„heilige” verontwaardiging te keer gaat tegen klikspanen en aanbrengers, speciaal 
onder zijn eigen partijgenoten. Deze behoren volgens hem, tot de slechtste elementen 
van onze volksgemeenschap. Hij vindt het aangeven van je medemensen een ver
foeilijke gewoonte (wie heeft vroeger in ons land ooit van zulk een gewoonte gehoord?). 
Max Bl. zegt: „De verklikkers- en aangeversbrieven zijn het allertreurigst bewijs 
van de nationale inzinking, dat deze tijd van oorlog en beproeving heeft uitgelokt” .

Auteur: Dr G. H. J. van der Molen

No. 28: Bijltjesdag
Het Parool, no. 28, [  15 November 1941]

De omstandigheden, waaronder ons volk sinds den lOen Mei 1940 leeft, hebben 
de ziel der natie diep geschokt.

Onder den invloed van ons regenachtig klimaat, de groote koloniale winsten en 
een eenigszins boersch georiënteerd calvinisme had zich in groote groepen van ons 
volk — die voor het algemeene beeld van de volks-psyche beslissend waren — een 
geestesgesteldheid ontplooid, die zich voornamelijk kenmerkte door een zekere wel
doorvoede zelfvoldaanheid, die gepaard ging met een betrekkelijke onverschilligheid 
voor hetgeen zich buiten onze onmiddellijke omgeving afspeelde. Wij vonden, dat 
ieder maar op zijn eigen zaken moest letten, dan kwam alles wel terecht. Tegenover 
groote plannen en voorstellen, die grondige wijziging in den bestaanden toestand 
hadden kunnen brengen, stonden we met groot wantrouwen. Onze tegenzin in ver
andering en vernieuwing pleegden we nuchterheid te noemen. Voor het overige waren 
we nog al lauw en wij schepten er behagen in, onze lauwheid door te laten gaan 
voor een bijzondere deugd, t.w. voor onze verdraagzaamheid. Er was trouwens orde 
in ons land, volmaakte orde. Elk grassprietje stond op zijn plaats in het keurig ge
schoren gazon. Waarom zou men dan aandacht schenken aan lieden, die het gemilli
meterde grasveldje ondersteboven wilden keeren? Dat waren gevaarlijke nieuwlich

1 D it was toentertijd m r A. Brants.
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ters, revolutionnairen en atheïsten. Niemand had dan ook lust om hard de trap af 
te loopen, want dat dreunde zoo en dat verstoorde de rust. Wij wenschten ieder 
ongetwijfeld het beste toe, maar voor het overige bemoeiden we ons liever met niets, 
dat ons niet rechtstreeks aanging.

Ja, af en toe bemerkte men wel eens, dat er teekenen waren, die er op wezen, 
dat niet alles in den haak was. Het schijnt dat er, een half millioen werkloozen in 
het land waren. Maar het bericht, dat een wanhopige arbeider zijn kinderen en zijn 
vrouw gedood had en daarna zelfmoord pleegde, omdat hij geen uitweg meer zag, 
hielden wij liefst buiten de dagbladkolommen. Wij spraken dan van een „aanval 
van verstandsverbijstering” . Zooiets deed men toch niet, als men goed bij zinnen 
was? En er werd toch steun uitgekeerd? Niemand hoefde toch in het vrije Nederland 
te verhongeren! Kom, mevrouw, neemt U nog een kopje thee! Wat zegt U? Wordt 
er weer over oorlog gesproken? Dat is allemaal onruststokerij! Dat is het werk van 
de officieren, die natuurlijk weer meer geld voor kanonnen willen hebben! Maar 
gelooft U toch niets van al die verhalen! Ik geloof niet in een oorlog! En als er toch 
oorlog komt, dan blijven wij er buiten, net als in 1914! Wij hebben toch niemand 
iets in den weg gelegd? Mag ik U nog een koekje presenteeren?

Zoo kabbelde ons lieve leventje rustig, gemoedelijk, zonder al te veel schokken 
en genoeglijk voort in het Hollandsche binnenhuisje. Wij waren brave menschen 
en wij zouden geen vlieg kwaad hebben gedaan.

En nu, anderhalf jaar nadat de Duitsche wereldveroveraar ons land binnenviel, 
nu spreken wij van Bijltjesdag en zijn er honderdduizenden onder ons, die met ver
langen uitzien naar den dag, waarop zij de lieden, die land en volk verrieden en 
gemeene zaak maakten met den invaller, de hersens zullen kunnen inslaan. Sommigen 
vertellen, dat zij er „vijf in hun kladboekje” hebben staan. Anderen zeggen, dat zij 
een bepaalden N.S.B.-er persoonlijk voor hun rekening zullen nemen en zij be
twisten ieder ander het recht, om aan dezen kerel te komen; eigenhandig zullen zij 
hem ophangen aan den boom, die daarvoor reeds lang uitgekozen werd. De rekening 
zal vereffend worden! Men zet een hooge borst, voelt zijn biceps zwellen en men 
laat zijn oogen rollen. Het lam is in een tijger veranderd.

Maar laten wij elkander toch niets wijs maken. Het is waar, dat het Duitsche 
bewind hier te lande eiken dag opnieuw groote verontwaardiging verwekt. Ergernis, 
toorn, woede en haat vervullen ons, wanneer wij zien hoe de Duitscher ons zijn 
arroganten wil oplegt, ons besteelt en ons poogt te dwingen mede te werken aan de 
uitvoering van zijn afschuwelijke plannen. Walging vervult ons, wanneer wij de 
huichelachtige praatjes moeten aanhooren, waarmede de handlangers van den Duit
scher ons achtervolgen. Maar wat doen wij, om zelf mee te helpen aan de vernietiging 
van dit Duitsche bewind en het door hem ingevoerde systeem der verklikkers, aan
brengers en verraders? Is al het gepraat over Bijltjesdag in den grond van de zaak 
iets anders dan een poging, om ons geweten in slaap te sussen? Trachten wij met 
dit gepraat over hetgeen wij doen zullen, straks, als de Duitscher weg is, niet een 
verontschuldiging te vinden voor het feit, dat wij thans, nu de Duitscher nog hier
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is, nalatig zijn in het verrichten van onzen plicht tegenover volk en vaderland? 
Probeeren wij ons gebrek aan moed niet te verbergen achter de bijzondere daden, die 
wij later hopen te verrichten?

Wij hebben onze bijdrage te leveren voor den strijd, die thans gaande is. Dat 
moeten wij nu doen en niet straks, als de oorlog voorbij is. Wij moeten dezen oorlog 
winnen en wij moeten beseffen, dat dit niet alleen een zaak is van Amerikaansch 
geld, Britsche productie en Russische veldslagen. Dit is tevens een zaak, die mede 
beslist wordt door het verzet van de bevolking in de bezette gebieden. De heer Goeb- 
bels kan zich er terecht op beroemen, dat geheel Europa voor de Duitsche oorlogs
machine produceert. Wij, de bevolking in de bezette gebieden, hebben het in onze 
hand deze verzekering tot een leugen te maken. Wij hebben het in onze hand, allerlei 
transporten naar Duitschland te belemmeren en te verhinderen. Wij kunnen er voor 
zorgen, dat de moeilijkheden voor den Duitschen tyran zich opstapelen, zoodat hij 
er tenslotte onder bedolven zal worden. Dit zijn wij verplicht tegenover volk en 
vaderland, tegenover onze beschaving en tegenover onze toekomst, maar vooral 
tegenover onszelf en tegenover onze bondgenooten.

Over de bestraffing van het gepeupel van de N.S.B. behoeven wij ons niet ongerust 
te maken, omdat wij de beslissing daarover zelf in de hand hebben. Als straks de 
Duitsche reus van zijn voetstuk valt, dan moeten wij er voor zorgen de leiding van onze 
staatszaken in handen te leggen van mannen, die ons vertrouwen waardig zijn en 
die bereid zullen zijn om de denkbeelden, die in ons volk leven, met geestdrift en 
overtuiging ten uitvoer te brengen. Een der stinkende wonden, die de zachte heel
meesters van vóór 10 Mei 1940 hebben gemaakt, was het N.S.B.-gezwel. De nieuwe 
regeering zal dit met krachtige hand moeten uitsnijden. De gevaarlijkste landverraders
— we'licht een paar honderd in getal —■ zal men op korten termijn voor een bijzon- 
deren krijgsraad moeten dagen, die zoo mogelijk niet alleen uit rechters en militairen, 
maar tevens uit enkele burgers zou moeten bestaan. Het feitenmateriaal, dat bestaat 
over verraders als Mussert, Rost van Tonningen, Seyffardt,1 Zondervan,2 Van Genech- 
ten en Blokzijl c.s. is zoo overstelpend, dat een rechtszitting van eenige dagen vol
doende is om deze lieden tot den kogel te veroordeelen. Ten aanzien van den achterban 
van de N.S.B., de eenvoudigen van geest, de hysterische kameraadskes en de rest 
van het troebele gezelschap zou men zich er mee kunnen vergenoegen, indien voor 
deze lieden voor vijf of voor tien jaar alle burgerrechten ingetrokken zouden worden, 
met dien verstande natuurlijk, dat al deze lieden niettemin door den militairen straf
rechter ter verantwoording geroepen zouden moeten worden voor alle daden van 
verraad, die zij ten bate van den Duitscher en ten nadeele van het land verricht 
zouden blijken te hebben. Een vernieuwde en verjongde justitie zou het geheele ' 
vraagstuk gemakkelijk in een paar maanden tijd op bevredigende en afdoende wijze 
kunnen regelen.

1 Generaal H. A. Seyffardt was oprichter Vrijwilligerslegioen Nederland.
2 H . Zondervan was Com m andant van de Weerafdelingen der NSB.
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In den rechtsstaat, die wij na dit tijdperk van nazi-willekeur voor alles zullen 
moeten opbouwen, zou trouwens geen andere regeling mogelijk zijn. Plaats voor 
een grootscheepsche lynch- en moordpartij, die sommigen zouden willen gebruiken 
om persoonlijke rekeningen te vereffenen en waarbij allerlei volmaakt onschuldigen 
het slachtoffer zouden kunnen worden, is er zeker niet in een samenleving, die tegen
over allen recht en billijkheid in de eerste plaats wil betrachten, waarbij wij nog af 
willen zien van de overweging, dat een bloedige massa-moord een zeer slecht begin 
zou zijn voor de Nieuwe Orde, die wij gezamenlijk, na de vernietiging van het nazi- 
beest, in de geheele wereld zullen hebben op te bouwen.

Pieter 't Hoen
Auteur: F. J. Goedhart

No. 29: Weigert de jeugd uit te leveren!
Het Parool, no. 34, [20 Februari 1942]

Er kan, na bijna twee jaar nazi-tyrannie geen waarachtig Vaderlander meer zijn, 
die niet weet, waarom het de Duitschers en hun verachtelijke N.S.B.-knechten be
gonnen is.

Ons land, ons volk, onze instellingen, onze Nederlandsche beschaving in al haar 
vormen en levensuitingen moeten worden genazificeerd!

De heidensche leer van bloed en bodem, de domme rassentheorie, het verachtelijke, 
menschen-vernederende leidersbeginsel moeten tot eiken prijs tot grondslag worden 
gemaakt, ook van het Nederlandsche volksleven.

Daarbij stuiten de moderne Wodan-aanbidders op een spontaan en taai verzet 
van de overweldigende meerderheid van het Nederlandsche volk. Tandenknersend 
moeten zij het aanzien, dat al hun pogingen om met behulp van een verleugende 
radio en een verkochte pers de geest van ons volk aan het wankelen te brengen, 
mislukken en dat zoowel hun vleierij als hun angstaanjaging zonder eenig wezenlijk 
resultaat blijven. Ons volksleven is te diep geworteld in de tradities van een rijk 
geschakeerd geestelijk leven, dan dat het zou kunnen worden aangetast door wat 
brallende nazi-bluf en nazi-zwetserij.

Evenwel, de aanmatiging van de „nieuwe orde”-verkondigers gaat wel zoo ver, 
dat zij bij hun duivelsche plannen durven rekenen met lange termijnen. Zij koesteren 
de hoop met de jongere generatie klaar te spelen wat bij de ouderen tot een hopelooze 
mislukking is gedoemd. Wij weten het, niet omdat de mentaliteit van onze Neder
landsche jeugd op dit moment ook maar eenige rechtvaardiging geeft voor die op
vatting. Integendeel! Onze jeugd staat vooraan in Vaderlandsliefde, in vrijheidsdrang 
en haar geest van verzet is menigmaal voor vele ouderen een spoorslag in den strijd 
tegen de nazificeering.

Maar zij, die zich als „Herrenvolk” wanen te zijn de geroepen slavenhouders 
van ons volk, hebben hun schennende klauwen uitgestrekt naar de opgroeiende



VAN CAPITULATIE TOT HERFST 1942 131

generaties en wat een haastige schreeuwende propaganda niet vermag, dat zal, naar 
zij hopen, door een stelselmatige, sluwe, vergiftigende en geduldige beïnvloeding van 
de jeugd moeten worden bereikt: de nazificeering van ons volk!

Ouders, Vaders en Moeders, leeraren, geestelijke leiders en opvoeders van onze 
jeugd, dat is de wezenlijke beteekenis van den verplichten Arbeidsdienst!

Onze kinderen moeten worden opgevoed tot gedachtelooze slaven van het systeem 
der bestialiteit, dat in honderdduizenden van het Duitsche volk elk moreel waarde
besef heeft vernietigd, hen heeft vervreemd van de heiligste beginselen van Christen
dom en Humanisme.

Onze kinderen moeten hun geest en hun ziel laten kneden volgens het model 
van een levensbeschouwing, die, met een frase over bloed en bodem en ras de moord 
verlangt op geesteszieken en ouden van dagen en de gedwongen sterilisatie van 
vrouwen „zur Verhüting erbkranken Nachwuchses” . Zij moeten leeren met de 
ziellooze, brutale glimlach der domme zelfvoldaanheid, op de maat van de klink- 
nagelzolen der Pruisische soldatenhorden in zichzelf het menschelijk mededoogen 
uit te roeien met het onbeschrijfelijk wreede lot van den Joodschen medemensch, 
de Joodsche Vrouw en Moeder, den Joodschen echtgenoot en Vader, den Joodschen 
jongeling aan den drempel van het leven.

Tot deze schaamtelooze bruutheid moeten onze kinderen, moeten onze zonen, 
moeten onze leerlingen worden opgevoed. Nogmaals: dat is de wezenlijke beteekenis 
van den verplichten Arbeidsdienst!

De tot dusver nog „vrijwillige” Arbeidsdienst zal binnenkort een nauwkeurig 
beraamden aanval gaan doen op de jeugd en op ons onderwijs. Hij is speciaal gericht 
op de toekomstige academische jeugd. Zij, die het onderwijs aan de hoogescholen 
willen gaan volgen, zullen dan alleen tot de universitaire studie worden toegelaten, 
indien zij een bewijs kunnen overleggen, waaruit blijkt, dat zij van Juni tot October 
den Arbeidsdienst goed hebben volbracht. De adspirant studenten zullen gedurende 
dien tijd geen verlof krijgen om hun ouderlijk huis te bezoeken. Zij moeten buiten 
het contact met hun wettige en van God geroepen opvoeders blijven.

Teneinde dezen aanslag op onze studeerende jeugd mogelijk te maken, heeft 
de Secretaris-Generaal van Onderwijs, Prof. van Dam, niet geaarzeld om het onder
wijs te ontwrichten.

Het laatste schooljaar moest worden verkort. De lesuren van een aantal vakken 
werden ingekrompen.

De vervroeging van het eindexamen brengt noodgedrongen met zich mee een 
verlichting van het eindexamen.

Eerste overweging van Prof. van Dam, van dezen hielenlikker der Duitschers, 
voor de „verlichting van het eindexamen” was de storing, die het onderwijs door de 
tijdsomstandigheden ondervond. Tweede overweging vormde het feit, dat de jeugd 
teveel in één kamer moest werken en dan, dan komt bij dezen edelen vriend van de 
jeugd de leelijke aap uit de professorale landverradersmouw kijken: de derde over
weging vormt de Arbeidsdienst!
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Tekort gedaan in hun onderwijs worden intusschen niet alleen de leerlingen, die 
vervroegd, een verlicht eindexamen moeten doen. De leerlingen van alle klassen 
ondervinden er de nadeelige gevolgen van. Talrijke leerkrachten immers, bij hooger en 
middelbaar onderwijs werkzaam, moeten als zij Gecommitteerden voor de eindexamens 
zouden blijven, hun onderwijs enkele weken onderbreken. Gevolg ook in de lagere 
klassen: schade en ontwrichting, wat vooral zwaar weegt voor de letterkundige en 
natuurkundige faculteiten.

Wat mag van ons in het aangezicht van deze gevaren verlangd worden?
Professoren en leeraren!
Weigert in eindexamen-commisies zitting te nemen! Wekt Uw collega's op het

zelfde te doen! De functie van Gecommitteerde is volgens de Nederlandsche Wet 
een vrijwillige.

Weigert standvastig mede te werken aan dezen aanslag op de Jeugd, aan dezen 
onwettig opgelegden Arbeidsdienst. Weigert, ook als men U wil dwingen!

Weigert een verkracht eindexamen af te nemen!
Weigert uw normale onderwijs-taak in de war te laten sturen!
Ouders en Gij, a.s. jonge studenten zelf!!
Stelt het begin van de universitaire studie een jaar uit!
1 October 1943 kan er in de wereld veel ten goede zijn veranderd!
Het is geen voorrecht thans te gaan studeeren!
Het studentenleven is in de gegeven omstandigheden triest. Er heerscht door de 

dwangmaatregelen van onze overweldigers een geestelijk bedompte atmosfeer, een 
atmosfeer, vergiftigd door verachtelijk verraad.

Bedenkt, dat de Arbeidsdienst nog „vrij” is, inzooverre dat gij haar vermijden 
kunt.

Niemand kan U beletten, eenvoudig geen eindexamen te doen en de hoogste 
klasse nog eens te doorloopen.

Niemand kan U beletten, indien Gij meent wèl eindexamen te moeten afleggen, 
U niet in te schrijven aan de universiteit.

Dan staan U nog meerdere wegen open om uw tijd nuttig te besteden.
Gij kunt ook de hoogste klas van Gymnasium of H.B.S. nog eens doorloopen, 

hetzij voor alle, hetzij voor die vakken, die U van de meeste beteekenis zijn.
Gij kunt indien gij de school den rug toekeert, U bekwamen in een richting, die 

U later practisch te pas zal komen, b.v. in talen, steno of typen.
Gij kunt tenslotte desnoods een of andere functie als volontair aanvaarden. Als 

toekomstig jurist op een passend kantoor. Als toekomstig ingenieur in een fabriek 
of werkplaats. Voor anderen zal arbeid in een landbouwbedrijf een aanvaardbare 
oplossing vormen.

In elk geval: Ga niet studeeren in dit oorlogsjaar.
Misschien brengt deze houding voor het oogenblik zekere nadeelen voor uw eigen 

stoffelijke levenspositie met zich mee. Er komt een tijd, dat in de Nederlandsche 
volksgemeenschap ook gevraagd zal worden: wat was uw aandeel in het verzet tegen
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de overweldigers en hun duivelsch streven naar vernietiging onzer volksvrijheden en 
ter vestiging van het heidensche nazi-systeem.

Ook dat moogt gij bedenken!
Reeds gaven de studenten van Delft en Leiden ons een voorbeeld van een moedigen 

geest van verzet; daarbij voorgegaan door de edelsten hunner leermeesters.
Ouders en gij Jongeren!
Wij vragen U te bedenken, dat ons Vaderland in oorlog is ! In dezen oorlog hebben 

ook wij onzen plicht te doen aan het binnenlandsche front, het front, waar de strijd 
wordt uitgevochten tegen de nazificeering, het front, waar de strijd woedt voor de 
geestelijke vrijheid. Eenmaal zullen de studeerende jongeren van thans geroepen zijn 
om de leidende functies in te némen in het maatschappelijke en staatkundige leven.

Meer dan ooit moet ons daarbij indachtig zijn het woord: Noblesse oblige!
Ouders en Opvoeders!
Wilt gij de verleugening onzer kinderen werkeloos aanzien? Erger: wilt gij er 

uw protestlooze medewerking aan verleenen?
Wij roepen U toe in naam van het onvervreemdbare levensrecht van ons volk, 

in naam van zijn roeping in de wereld als wijkplaats van Vrijheid en Gerechtigheid: 
Gij kunt uw verantwoordelijkheid niet van U afwentelen! Gij moogt de jeugd niet uit
leveren aan de nazi-barbaren van den Arbeidsdienst!

Het is de jeugd zelf, die U niet verstaan zal, indien gij zonder protest zoudt aanzien, 
dat de nazi’s hun klauwen naar hen uitsteken. Gij moogt U niet laten drijven door 
uw af keer van conflicten met de zoogenaamde „autoriteiten”, die in werkelijkheid 
geenerlei wettige autoriteit bezitten. Gij moogt U evenmin laten drijven door een in 
deze tijden misplaatste bezorgdheid voor uw kinderen en uw leerlingen, op wie den 
gehaten Pruis en zijn handlangers misschien uw protest zullen willen verhalen.

Onze jeugd zal sterk zijn en vol toekomstvertrouwen, als zij beseft, dat wij als 
volwassenen zonder aarzelen achter haar staan.

Onze jeugd ondergaat in deze jaren een vuurdoop.
Gij moogt haar de harde leerschool van het mannelijk verzet tegen de tyrannie niet 

onthouden uit bekommernis voor haar huidige flauwe rust en misplaatste onbezorgdheid.
Want wij zullen een sterke jeugd noodig hebben in de gloriedagen van Neerlands 

Herrijzenis en Wederopbouw.
Auteur: P. Helderman (vermoedelijk)

No. 30: Brandarisbrief
[Maart 1942]

Waarde Collega,
Het is een leugen dat ons land door een overwinnend Duitschland ooit vrij gelaten 

zou worden. Steeds is het bezit van onze havens, uitmonding der groote rivieren en 
doorgang naar de wereldzee, de droom van het pan-germanisme geweest en thans 
meer dan ooit doel van het Duitsche imperialisme. En dit is een nazi-imperialisme:
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d.w.z. indien Duitschland wint, wordt ons land tot een duitsche kolonie, ons volk tot 
koelie’s en onze kunst tot „kultur” gemaakt, dan verliezen wij alles wat onze waarde, 
onze trots en onze kracht is: vrijheid van geweten en van leven! Dit is de beteekenis 
van het nazi-imperialisme, dit de zin der nazi-revolutie.

Het is een leugen dat er in Nederland een werkelijke volksrevolutie heeft plaats 
gevonden. De imitatie, die zich zoo noemt, bleef een ons nationale wezen geheel 
vreemde import, nooit erkend en nooit aanvaard. Het heeft nooit de waardevolle 
elementen van ons volk bereikt, nooit de diepte van een waarachtigen volks-wil 
bezeten. Het was geen revolutie, het was een roofoverval van landverraad en leugen, 
beschermd door de wapens van den vijand. Het heeft ook nooit het waardevolle 
deel der kunstenaars bereikt. De nieuwe cultuur-raad 1 geeft daarvan een beeld: er 
is niet één architect, schilder, letterkundige of tooneelspeler van rang onder; niets 
dan tweedehandsch opgekochte renegaten, die zich uit ijdelheid of winzucht Jieten 
vangen. En die nu voorgoed gebrandmerkt staan als de handlangers van landver
raad, jodenvervolging en vrijheidsberooving. Deze armzalige marionetten en hun 
armzalige cultuurkamer zijn wel de laatsten, die wij, Nederlandsche kunstenaars, 
als onze vertegenwoordigers erkennen zullen. Weg met hen!

Het is een leugen dat deze cultuurkamer is opgericht2 om kunst en kunstenaars 
te dienen. Zij is niets dan een geestelijk tuchthuis van het nat.-socialisme. Bewijs 
daarvoor is wat met onze tooneelspelers gebeurde: onder bedreiging met gevangenis 
en concentratiekamp (de twee fundamenten der nazi-kultur) tracht men hen de 
cultuurkamer in te drijven. Dat is de manier waarop nazi’s den geest der kunstenaars 
„bekeeren” .

Leugen, gewetensdwang en vrijheidsberooving, daarop rust het nat.-socialisme, 
daartegen moeten wij ons tot het uiterste verweren, den dag der bevrijding tegemoet. 
En de vormen van dit verweer zijn: boycot, geestelijke sabotage en lijdelijk verzet. 
Het maakt elk geweld machteloos. Houdt u daarom buiten alle medewerking, be
antwoordt geen enkele aanvrage, aanvaardt geen enkele opdracht, boycot alles wat 
van de nazi’s komt of met de nazi’s meedoet, cultuurkamer en cultuurraad, alles, alles!

Voor broodroof behoeft geen vrees te zijn. De hulp is er! Geef de namen van hen, 
die geholpen moeten worden, door aan uw collega’s. Ieder zal bereikt worden. 
Want de verbindingen onder de kunstenaars reiken ver en velen werken mee.

Leugen en dwang winnen het niet! De krachten, die zich in de wereld daartegen 
verzameld hebben, groeien steeds en zullen weldra oppermachtig zijn. Onze toekomst 
is de vrijheid! De toekomst der nazi’s is de ondergang!

Weg met hen! Uit ons volk, uit onze cultuur, uit onzen arbeid!
Brandaris

Auteur: W. J. C. A. Arondéus

1 De K ultuurraad werd opgericht bij verordening van de Rijkscommissaris 25 November 1941, 
geïnstalleerd 11 Februari 1942 en stond onder leiding van prof. d r G . A. S. Snijder.
2 De K ultuurkam er werd eveneens opgericht op 25 November 1941, geïnstalleerd op 30 Mei 1942 
en stond onder leiding van dr T. Goedewaagen.
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No. 31: Deportatie naar Duitsland
De Waarheid, no. 43, [April 1942]

In de vorige wereldoorlog hebben de Duitsers uit het door hen bezette België 
honderdduizenden arbeiders naar Duitsland gedeporteerd om onder de ellendigste 
voorwaarden in de munitie- en wapenfabrieken slavenwerk te verrichten. In de huidige 
oorlog herhaalt Hitler de misdaden van Wilhelm II op grote schaal. In de bezette 
gebieden Frankrijk, België en Nederland is de arbeids-dwang afgekondigd waarbij 
alle valide arbeiders en eventueel ook vrouwen, naar Duitsland kunnen worden ge
deporteerd. In 1917 zetten de Duitsers in België de Belgische arbeiders eenvoudig in 
beestenwagens op het spoor en leverden hen in de fabrieken af. Thans dwingen zij 
de arbeiders zich aan de z.g. arbeidsbeurzen te laten inschrijven, waarna zij een op
roeping ontvangen om naar Duitsland te gaan. Volgens de jongste verordening van 
Seyss-Inquart zullen zij, die weigeren, met geweld daarheen worden gebracht. Het is 
reeds alle werkgevers verboden om werkkrachten onder de 40 jaar aan te stellen. Ook 
de reeds in de bedrijven werkzame arbeiders zullen, voor zover zij niet reeds voor 
Hitlers oorlogs-machine werkzaam zijn, geleidelijk naar Duitsland worden gestuurd. 
Weigeren zij, dan geldt de arbeids-verplichting en worden zij er door de groene politie 
gebracht.

De Nederlandse arbeiders en allen die er voor in aanmerking komen (zelfs de 
studenten vallen er onder) weten nu waaraan zij zich te houden hebben. Zij staan 
voor de keus: hier in eigen land de strijd te aanvaarden, of in de vreemde, in de fa
brieken van de vijand, een rampzalig bestaan te rekken en bloot te staan aan de steeds 
omvangrijker Engelse bombardementen. De keuze is niet moeilijk. Wat er gedaan 
moet worden is: In geen geval aanmelden, in geen geval aan een oproeping om naar 
Duitsland te gaan gehoor te geven, indien zulk een oproeping komt, het huis verlaten 
en een ander onderdak zoeken, in de bedrijven elke poging om arbeiders te dwingen 
naar Duitsland te gaan, met werkstaking beantwoorden, indien gepoogd wordt met politie 
personen naar Duitsland te deporteren, dit met alle beschikbare middelen verhinderen!! 
Geen man en geen handslag werk voor Duitsland, zij de leuze!!

Auteur: onbekend

No. 32: Spartacus gekruisigd
De Vonk, 2de jaargang, no. 5, [eind April 1942]

Op Paasdag ontvingen wij het ontstellende bericht, dat een der grote figuren uit 
de Nederlandse arbeidersbeweging, kameraad H. Sneevliet, met zeven andere mak
kers in handen van de vijand was gevallen. De onverbiddelijke wreedheid onzer 
tegenstanders liet een doodvonnis verwachten, en inderdaad zijn de elfde April 1942 
de kameraden Sneevliet, Mennist, Dolleman, Schriefer, Koeslag, Edel, Gerritsen en
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Witteveen voor hun ideaal gestorven. De lijst der heldennamen is met de hunne ver
meerderd.

In Sneevliet herdenken wij niet slechts de grote strijder voor Indonesië’s vrijheid, 
de jarenlange leider van het NA S1, en de man die een beginselloos reformisme voort
durend heeft aangeklaagd, wij bewonderen in hem ook de man die naar alle kanten 
front durfde maken, niet slechts tegen de nazi’s, maar ook tegen Stalinistische terreur 
en kapitalistisch imperialisme. Bewondering voor dit inzicht, maakt ons niet blind 
voor het vele dat ons van Sneevliet scheidde. Wij delen niet Sneevliets geloof, dat in 
de revolutionnaire strijd het doel de middelen heiligt, wij geloven niet meer als hij, in 
de alleenzaligmakende macht van het geweld, wij wensen den duivel niet met Beël
zebub, en kapitalistische dictatuur niet met proletarische dictatuur uit te drijven; wij 
willen ons niet, tegen de resultaten der moderne wetenschap en tegen onze ervaring in, 
aan het dogmatische Marxisme vastklampen, en wij zagen in zijn onverdraagzaamheid 
een der ernstigste beletselen voor een herleving der eenheid in de arbeidersbeweging.

Doch deze bezwaren verbleken en verzinken in het niet, wanneer wij Sneevliet 
herdenken als kameraad, als strijder tot ’t laatste. Met Pasen kan het niet anders, of 
ook de niet-gelovige denkt aan de wederopstanding van Christus, als een symbolische 
belofte dat ook het graf de geest niet gevangen vermag te houden. Echter, de Christen 
weet ook dat de opstanding slechts betekenis heeft wanneer het drama van kruisdood 
en wederopstanding het drama van eigen ziel is.

Niet door militaire overwinningen, niet door luisteren naar de radio kan een volk 
of een klasse vrij worden, maar slechts door de eigen daad. Slechts een volk, een 
klasse, die innerlijk herboren is zal opstaan uit de doden, niemand kan vrij worden, 
die niet eerst zichzelf van alle lafheid, alle halfheid, alle angst voor broodroof en zelfs 
voor de dood bevrijd heeft. Op deze weg zijn Sneevliet en zijn kameraden ons voor
gegaan. Toen duizenden arbeiders zich vrijwillig meldden voor goed betaald werk op 
de vliegvelden, toen zwarte handelaars met de moffen sjacherden, journalisten hun 
ziel verkochten en rechters om de brode het recht verbogen, hielden zij het vaandel 
hoog van het socialisme. Hun blad, dat Karl Liebknechts fiere naam Spartacus droeg, 
bleef verschijnen. Zij zochten niet eerst hun eigen veiligheid, zij trachtten niet het vege 
lijf in Engeland te redden, zij maakten niet om de brode, compromissen met hun ge
weten, maar zij bleven voor hun ideaal strijden.

Sneevliets theorieën mogen feilbaar geweest zijn, het voorbeeld dat hij en zijnkame- 
raden gaven, was het enig juiste. Wanneer een ieder dit voorbeeld volgt, wanneer wij 
allen socialisme, recht en vrijheid, waarheid en liefde, hoger durven stellen dan het 
eigen leven, dan is er geen macht die ons ter neer kan houden, dan kunnen wij, zelfs 
te midden der tyrannie, vrij zijn, dan, maar ook alleen dan, zal de geest van het socia
lisme uit het graf herrijzen.

Sneevliet en de zijnen kunnen sterven, maar juist door hun dood zal het socialisme 
leven, omdat het weder opgestaan is in onze harten die vrij van angst en vrij van dwinge

1 N ationaal Arbeidssecretariaat.
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landij en zeker van de toekomst de tiran van heden de trotse woorden durven toe te 
roepen:

„Dood, waar is Uw prikkel?
Hel, waar is Uw overwinning?”

Auteur: Tom Rot

No. 33: Eén Mei
De Vonk, 2de jaargang, no. 5, [eind April 1942]

De viering van het Meifeest door de arbeidersklasse wordt afgeleid van de op
richting der tweede Internationale, Parijs 1889. Het bedoelde te zijn een demonstratie- 
dag van de kracht van de arbeidersklasse, een dag van protest tegen de uitbuiting, 
een dag van protest tegen het kapitalisme: een stakingsdag. Deze dag hield eisen in, 
o.a. de achturige werkdag, ouderdoms- en ziekteverzekering. En niet alleen materiële 
eisen, ook geestelijke verlangens, als het recht op persvrijheid, godsdienstvrijheid, 
vrijheid van vereniging en vergadering stonden op het programma. Hoe zijn in de 
loop van de meer dan 50 jaren dat de wereld 1 Mei viert, deze oorspronkelijke eisen 
verwaterd; met hoeveel bezieling werd de eerste Mei als strijddag gevierd en van hoe
veel gedaas en gedans waren wij op die dag de laatste jaren getuige? De ontzaglijke 
populariteit welke deze dag over de gehele aarde verworven heeft, en de plaats die het 
in ons gevoel inneemt, valt echter niet alleen uit deze historische motieven te verklaren. 
In werkelijkheid is het Mei-feest de socialistische vorm van een religieus feest, dat zo 
oud is als de mensheid: het lentefeest der oude Germanen, de viering van Perse- 
phone’s terugkeer door de Grieken, het Tammoesfeest der Babyloniërs, het feest der 
wederopstanding van Christus. Een religieus feest, en niet slechts de viering van een 
natuurgebeuren; want het gaat niet slechts om de wéérkerende lente, maar om de 
zomer die verwacht wordt; het spreekt van het vaste geloof in de overwinning der 
„zachte krachten” op de winter, van de wederopstanding. En wanneer wij, socialisten, 
ons geroepen voelen om ook in deze tijd het Mei-feest te vieren, en wanneer wij ons 
zouden schamen om niet juist op deze dag een Mei-krant te laten verschijnen, dan is 
het niet, omdat de lente reeds gekomen is, en uiterlijke tekenen een spoedige over
winning zelfs maar waarschijnlijk maken, maar omdat wij, met onwrikbare innerlijke 
verzekerdheid in deze overwinning geloven, en daarvoor strijden! Dat betekent niet, 
dat deze zekerheid zonder verstandelijke gronden is, maar wel, dat zij een zekerheid 
van het geweten is, en dus tot op grote hoogte onafhankelijk van het militaire en het 
politieke gebeuren. Ons geloof in de mensheid, in het recht, de waarheid, de schoon
heid en de liefde zegt ons, dat géén regime blijvend stand kan houden, dat zo volkomen 
als het thans heersende, op geweld, haat, wreedheid, leugen, diefstal, omkoping en 
verraad gebouwd is en dat in dit land bijna geen andere steunpilaren weet te werven 
dan de karakterlozen, de onbekwamen, de lafaards en verraders. Een regime, dat een
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eed- en plichtvergeten generaal Seyffardt tot uithangbord gebruikt, dat van renegaten 
als Beversluis1 en Huyts2 de literaire en politieke voorlichters maakt der natie, dat niet 
te vies is om zich met een Paul Kiès3en een van Burink4 te encanailleren en de van der 
Bilts en de Sormani’s5 in haar apparaat opneemt, dat een van Genechten op de Univer- 
siteiten loslaat of aan de mislukkeling Goedewagen de cultuur toevertrouwt, be
zoedelt zich in haar contact met de evidente eerloosheid, geeft zichzelf het getuigenis 
der armoede over geen fatsoenlijke en bekwame krachten te beschikken en is bij voor
baat reeds tot de ondergang veroordeeld, omdat het slechts uit een voortdurende 
selectie der onbetrouwbaren, onbekwamen en immorelen zijn leiderscorps bijeen kan 
brengen. Met duizend-gulden premie voor verraders, met sadistische wreedheid 
jegens Joodse landgenoten, met broodroof en kerker, met het uitroeien van alles wat 
onder het Nederlands intellect, karakter en zin voor menselijke waardigheid toont, 
met het breken onzer industrie en het verspreiden onzer arbeiders als dwangarbeiders 
in Duitsland, laat zich, ondanks de vele leugens van pers en propaganda, ondanks de 
verschrikking der vuurpelotons, der kampen, en der bajonetten, geen nieuwe gemeen
schap, geen blijvende orde in Europa bouwen.

Wij vieren dit Mei-feest na de strengste winter sinds mensenheugenis. Strenger 
echter dan de winter is nog het politieke klimaat en het woord „lente-offensief” valt 
van de te verwachten zomerse dagen niet los te maken. Daarom zijn niet alleen een 
stoutmoedige overval op Saint Nazaire, en niet het koppige verzet der Russen, de 
tekenen waarop wij vertrouwen; niet alleen op een militaire overwinning der gealli
eerden, niet op buitenlandse hulp, maar op een zedelijke regeneratie van ons eigen 
volk, op een zuiverder wederopstanding der socialistische idee, vestigen wij ons ver
trouwen. De prachtige solidariteits-staking der Amsterdamse arbeiders in 1941 tegen 
de jodenvervolgingen, de moedige houding van tot nu toe onbekende socialisten, de 
beginseltrouw der leden van de christelijke en katholieke vakbeweging, het veld
winnende nonconformisme der intellectuelen, het dappere petitionnement der medici, 
het prachtige verzet tegen de gilden van de kunstenaars, de groei der illegale pers, 
de moed waarmede steeds meer dood en gevangenis trotseren om hun geweten trouw 
te blijven, ook waar hun geen beloning, geen glorie, geen herinnering zelfs te wachten 
staat zijn ons de zekere tekenen, dat onder het doodse sneeuwdek van de winter, 
een nieuwe lente voor ons volk reeds is begonnen.

Er is een tijd geweest, waarin de strijd voor het socialisme onverbrekelijk vast
gedacht werd, aan de strijd voor belangen, totdat het scheen, alsof het socialisme 
slechts de gewillige dienstmaagd van alleen materieel belang was. De regeneratie van

1 M artien Beversluis was propagandist voor de NSB en burgemeester van Veere.
2 J. Huyts was hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1940— 1945).
3 Paul Kiès was nationaalsocialistisch propagandist in Friesland.
4 G. van Burink was R otterdam s gemeenteraadslid, resp. voor de Communistische partij en voor 
een eigen lijst, tenslotte aangesloten bij de NSB.
5 Chr. van der Bilt, voorzitter Mijnwerkersbond, en W. Sormani, voorzitter Transportarbeiders- 
bond, waren leidende figuren in de Nederlandse Socialistische Werkgemeenschap.
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het socialisme echter is begonnen, op het ogenblik, dat wij bereid waren, ieder per
soonlijk belang ten offer te brengen aan het socialisme. Niet als betaalde redacteurs 
schrijven wij deze krant en niet voor loon zullen, met voortdurend levensgevaar, onze 
kameraden haar in het land verspreiden. Wij schrijven haar omdat wij van onze zeker
heid in het socialisme moeten getuigen, dat niet langer het socialisme van een partij 
wil zijn, maar een massale beweging naar gerechtigheid, die alle mensen „van goede 
wil” kan omvatten. Dit moeten, is een zelfde als dat van Luther, toen hij uitriep: 
„Hier sta ik, ik kan niet anders.” De antithese tussen gelovigen en ongelovigen heeft 
lang ons volk verdeeld. Wij willen thans onze grieven tegen de kerken als dienaars 
van het kapitalisme en uitbuiting niet oprakelen; het noodlot, dat als enige conse
quentie van kapitalistisch wereldwanbeheer, ons overvallen heeft, verplaatst de schei
dingslijnen zover, als de kerken zelf willen. Die lijnen liggen o.i. tussen hen, die in 
bekrompen gemakzucht het oude en slechts het oude terugverlangen, en hen die zich om 
eigen kop te redden, aan het huidige onrecht onderwerpen willen, én hen, die eerlijk 
streven willen naar een nieuwe, betere maatschappij en samenwerken met elk eerlijk, 
moedigmens om deze nieuwe wereld, die een socialistische zal worden, nader te brengen.

Op deze eerste Mei-dag, ondanks alle uiterlijke tekenen, geloven wij in de toekomst, 
geloven wij in datgene wat de religieuzen het Godsrijk op aarde noemen, en wat voor 
ons is de verwezenlijking der menselijke broederschap van het socialisme: de op
heffing van alle uitbuiting, en een productie niet voor de winst, maar ter bevrediging 
van algemeen menselijke behoeften. Wij wensen de productiemiddelen aan het privaat
bezit te onttrekken, opdat de mensheid van de economische chaos tot een doelmatige 
beheersing van productiekrachten en materie zal komen.

Wij wensen het materiële slechts te veranderen, om des te zekerder de geest over 
de materie te doen zegevieren.

De vonk die ons bezielt, is de vonk van het verlangen naar, van het vertrouwen 
in een vrijer, broederlijker, verdraagzamer en liefderijker mensheid. Uit deze vonk, 
die ook in de harten van zoveel andersdenkenden gloeit, zal de vlam oplaaien en deze 
vlam zal de tyrannie van het nationaal socialisme verteren.

In het teken van dit geloof wordt de Mei-dag 1942 een dag van hernieuwde strijd, 
strijd op alle fronten. En tevens een dag van solidariteit met de slachtoffers van die 
strijd; wij herdenken eerbiedig onze gevallen en gevangen makkers, beloven bij ver
nieuwing hun werk voort te zetten. Dat de oude gloed van de Mei-gedachte ons allen 
beziele en sterke. De weg is lang en zwaar, maar de overwinning wacht. In die zeker
heid gaan wij schouder aan schouder, fier en zelfbewust. Trotz alledem.
Auteur: Je f Last

No. 34: In het teken van de Jodenster
De Waarheid, [Mei 1942]

De nazi’s hebben onze joodse landgenoten uit hun bedrijf gestoten, hen uit hun 
eerlijke broodwinning verdreven, hun zonen als vee opgepakt en in de Duitse gifgas-
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fabrieken laten creperen. Zij hebben de mannen naar de kampen in Drenthe ver
bannen, hen hun woningen uitgejaagd, met niets als een pakje kleren. Zij hebben hen 
in Amsterdam in ghetto’s bijeen gedreven, als in een fuik, waarin zij nog leven, doch 
slechts zolang het de machthebbers behaagt hen te martelen.

Evenals in Duitsland is nu ook hier de „jodenster” ingevoerd. In Duitsland was 
deze maatregel de voorbode voor de massa-verbanning van joden naar de verwoeste ge
bieden van Polen. Deze ster is het teken des doods voor honderdduizend Neder
landers, mannen, vrouwen en kinderen. Ons volk zwijgt en ziet toe!

De nazi heeft de joden tot een symbool der Nederlandse onafhankelijkheid ge
maakt. Doch deze Nederlandse fierheid wordt niet bevredigd door toe te zien!

Hier zijn daden nodig!
Ook in Duitsland heeft de bevolking verdoofd door angst voor de nazi-terreur 

toegezien. Daden bleven uit! En nu moeten zij daarvoor boeten, de sadistische 
wreedheid bedreven tegen de joden, richt zich nu tegen elke Duitser.

Zo gaat het ook met het Nederlandse volk, als daden van protest uitblijven. De 
nazi’s dwingen elk volk, voor zijn eer te vechten. Durft het dit gevecht niet aan, dan 
wordt het eerloos.

Dit is een zaak voor het gehele Nederlandse volk.
In Amsterdam en andere plaatsen zijn joodse mannen opgeroepen, om naar 

Drenthe te gaan, het kamp dat als uitgangspunt voor de verbanning naar Polen moet 
dienen. Zij trokken door de straten zwijgend. Het publiek zag hen gaan, ook zwijgend. 
Zij vertrokken en er was niemand die een vin verroerde, geen demonstratie, geen woord.

De invoering van de jodenster betekent dat weldra de gehele joodse bevolking 
zo door de straten zal trekken.

Een deel van de Nederlandse bevolking zal aldus worden uitgeroeid, mannen, 
vrouwen en kinderen in koelen bloede. Wanneer wij dit zonder een daad van protest 
toe laten, dan zullen wij eeuwige schande op ons laden, die door geen overwinningen 
in de toekomst uitgewist kunnen worden. Wanneer het Nederlandse volk zich zo laat 
behandelen, zwijgend en bewegingloos, uit vrees voor de Nazi’s, dan zal het ook de 
kracht niet hebben zichzelf van het Duitse juk te verlossen. Zal dit gebeuren? Het 
kan niet en het mag niet!!

De Nederlanders, arbeiders en middenstanders, die in Februari 1941 hun protest 
uitschreeuwden, zodat heel de wereld het kon horen, kunnen niet zo diep zinken. 
Wij roepen hen ten strijd ten koste van alles. Zonder terughouding, zonder aarzeling, 
met de daad!!!
Auteur: onbekend

No. 35: De doden van Amersfoort— Oproep tot gebed en vasten
Vrij Nederland, 2de jaargang, no. 14, [8 Mei 1942]

Maandag 4 Mei ontving Nederland met schrik en ontsteltenis het bericht, dat 72 
landgenooten gefusilleerd waren. Vanaf den lOen Mei 1940, toen de Duitschers met
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hun „beschavingsarbeid” in ons land aanvingen, zijn wij vaak door dergelijke be
richten opgeschrikt, vaker nog doodden de Duitschers zonder daarvan mededeeling 
te doen. Een zoo groot aantal als thans in eenmaal sterven moest voor het vuurpeloton 
werd voorheen nog niet bereikt.

Reeds veertien dagen van te voren wisten wij dat deze doodvonnissen uitgesproken 
waren en voltrokken zouden worden. De familie wist het niet en moest het via „ge
ruchten” vernemen. Dagen en nachten verkeerden zij in een martelende onzekerheid. 
Contact met de veroordeelden was uitgesloten. Zelfs werd hen niet toegestaan een 
afscheidsbrief aan vrouw en kinderen of ouders te schrijven. Geestelijke bijstand 
in het laatste uur werd geweigerd. En als commentaar op dit alles schrijven 
„Nederlanders” in Nederlandsche kranten over de lankmoedigheid van onze 
vijanden, over recht en over eer, die door de martelaren van Amersfoort geschonden 
zou zijn.

Wij hebben in „Vrij Nederland” nooit een blad voor den mond genomen en vrijuit 
onze meening gezegd. Vaak was het noodzakelijk den woordenstroom uit een over
kropt gemoed in te pérken. Thans vergaat ons den lust tot polemiseeren.

Hier gaapt een kloof, die naar menschelijk oordeel en met menschelijke middelen 
niet meer overbrugd kan worden. Wij herinneren ons de woorden van een jongen Neder
lander, die enkele maanden geleden in Frankrijk eenzelfde dood sterven moest: „Ik 
sterf zonder haat in mijn hart”, schreef hi j . . . .  Misschien dat zij, wier oogen reeds 
zoo nabij in de eeuwigheid blikken, deze genade deelachtig worden. Voor ons, die 
verder leven en verder strijden moeten, is het bijna onmogelijk om niet te haten. Wel 
bidden wij God, dat Hij aan den bloeddorstigen waanzin van het Nationaal-socialisme 
paal en perk stelle, opdat er nog een toekomst moge zijn voor Europa, en de volken 
niet zoover uiteengeslagen worden, dat de weg tot elkander generaties lang versperd 
blijft.

Op denzelfden dag, dat het bericht van den dood van deze 72 mannen ons aller 
hart pijnigde, namen de Duitschers bovendien enkele duizenden van onze landgenooten 
als gijzelaars gevangen. Hoopvoller dan ooit zien wij uit naAr den zeekant, waar onze 
bondgenooten zich gereed maken tot onze bevrijding. De Duitschers weten dit ook 
en zij vreezen. Terreur is altijd een wapen van innerlijk onzekeren geweest. Hoe- 
meer zij vreezen, hoe gewelddadiger hun optreden worden zal. Wie van ons volk 
daarom meenen mocht, dat de komende overwinning ons geschonken zal worden, 
vergist zich.

Daarom stemmen wij van harte in met den oproep tot gebed en vasten voor 10 tot
14 Mei a.s., die dezer dagen van enkelen onzer is uitgegaan en thans op groote schaal 
wordt verspreid. Laten wij op Zondag 10 Mei ter kerk gaan en in gemeenschappelijk 
gebed Hem aanroepen, die troost en sterkt, waar wij het niet meer kunnen.

Auteur: H. M. van Randwijk
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No. 36: Verzet tegen de deportaties
Het Parool, no. 40, [14 Juli 1942]

Wie gewend is, in ons blad een bonte verscheidenheid van onderwerpen behandeld 
te zien, zal zich moeten getroosten, dat ditmaal de inhoud bijna uitsluitend verschil
lende aspecten van één en hetzelfde onderwerp behandelt, maar een onderwerp van 
zoo groote beteekenis, dat wij alle Nederlanders willen wakker schudden om hun 
toe te roepen, toe te schreeuwen:

de Duitschers zijn bezig de ergste misdaad te begaan, waaraan zij zich sedert de 
bezetting van ons land hebben schuldig gemaakt!

Dit nummer is in hoofdzaak gewijd aan de deportaties, die de Duitschers bezig 
zijn op groote schaal toe te passen. De overgroote meerderheid van het Nederlandsche 
volk geeft zich daar nog steeds niet voldoende rekenschap van en schijnt niet alleen 
tot geen enkele openlijke daad van verzet te komen, maar is bovendien vaak nog te 
angstig om door lijdelijk verzet de Duitsche maatregelen te saboteeren en door het 
verleenen van hulp de slachtoffers in staat te stellen zich aan de klauwen van de nazi’s 
te onttrekken.

Zeker, de misdaad der deportatie is niet erger dan het fusilleeren van honderd 
plichtsgetrouwe mannen, maar daaraan trachtte men nog een schijn van rechtsgrond 
te verleenen door het ensceneeren van een comedie, die op een proces moest lijken. 
De deportaties, die thans aan den gang zijn, het dwingen van tienduizenden Neder
landsche arbeiders en andere productieve werkkrachten, om in Duitschland te gaan 
werken, zijn in flagranten strijd met de regelen van het volkenrecht en van het Land
oorlogreglement.

Door onvoldoende verzet tegen en sabotage van dezen vorm van deportatie heb
ben wij Nederlanders het mogelijk gemaakt, dat de nazi-barbaren thans begonnen 
zijn met de uitvoering van hun nieuwste plan: de deportatie van al onze Joodsche land
genooten naar werk- en concentratiekampen in Polen, waar zij onder toezicht der 
Duitsche politie zullen stöan, zoodat helaas omtrent het lot, dat hen daar te wachten 
staat, geen twijfel mogelijk is. Reeds is men begonnen met de uitvoering van dezen 
maatregel, doordat de eerste honderdtallen Joodsche Duitschers, die in ons land asyl 
hadden gevonden, zijn weggevoerd.

Terwijl de deportatie van onze arbeiders van Duitsch standpunt gezien althans 
nog eenigen zin schijnt te hebben omdat de buitenlandsche arbeiders moeten mee
helpen de vastloopende Duitsche oorlogsmachinerie zoo lang mogelijk draaiende te 
houden, zijn de Joodsche deportaties in de eerste plaats als laffe kwellerij tegenover 
een hulpelooze groep onderdrukten bedoeld. Zij zijn uitgedacht door ’n stel partij- 
fanatici, die ook de Duitsche soldaten aan de fronten den dood injagen, terwijl zij 
zelf de veilige plaatsen in het achterland en in het bezette gebied innemen, waar zij 
de geringste kans loopen om door Britsche bommen of Russische bajonetten geraakt 
te worden. Nu de Duitsche weermacht haar laatste reserves moet aanspreken en alle 
weerbare mannen naar de fronten geroepen worden, die tot nog toe een veilig plaatsje
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in partij, politie, Gestapo of andere Duitsche Dienststellen hebben bezet, haasten deze 
misdadigers zich, ten koste van de Joden nog snel allerlei maatregelen te treffen om 
zich daarna erop te kunnen beroepen, dat zij door de uitvoering ervan zoodanig met 
werk overbelast zijn, dat ze onmogelijk gemist kunnen worden om naar het front te 
worden gezonden.

Men bedenke, wat er te gebeuren staat. Ruim honderdduizend Nederlanders, aan
vankelijk misschien alleen de mannen, maar daarna ook grijsaards, vrouwen en kin
deren, Nederlanders als wij allen, die hier geboren en getogen zijn, die onze taal 
spreken en liefhebben, die zijn vergroeid met onzen bodem, ons volk, onze beschaving, 
die aan dit alles hun beste krachten hebben gegeven, zullen aanstonds als vee worden 
weggevoerd om in een ontredderde omgeving te worden opgesloten in kampen, waar 
geen menschwaardig bestaan meer mogelijk is en waar zij zijn blootgesteld aan de 
wreede luimen hunner misdadige kwelgeesten.

Er zijn in de laatste weken voor het eerst sedert een jaar weer verschillende, tegen 
de Joodsche bevolking getroffen maatregelen gepubliceerd, maar dit deportatieplan 
werd aan de openbaarheid onthouden, ook al is het snel uitgelekt en thans vrijwel 
algemeen bekend. Toch duurt het soms langer dan men denkt, alvorens dergelijke 
berichten in het geheele land, tot in de uiterste uithoeken der provincie, doordringen. 
Daarom is het in de eerste plaats noodig, er allerwege bekendheid aan te geven en de 
verontwaardiging, die het wekt, aan te wakkeren tot een vlam van laaiend verzet, 
dat zich wil uiten in een daad.

Want wie zich gelukkig prijst, dat hij geen ster draagt en dus gelooft, rustig te 
kunnen toezien met de handen in den schoot omdat hem toch geen gevaar dreigt, ver
gist zich, zooals iedereen zich vergist, die gelooft, dat de Hun, als hij den weg der 
misdaad heeft betreden, bij een bepaalde grens halt zal houden.

Als de deportatie der Joodsche Nederlanders gelukt, zullen honderdduizenden andere, 
niet-Joodsche Nederlanders, volgen.

Het is voor dit doel, dat de met zooveel ophef aangekondigde Nederlandsche 
Oost-Compagnie op initiatief van Seyss Inquart en met steun van Rost van Tonningen 
is opgericht. Ons land, met zijn hoog ontwikkelde industrie, met zijn gunstige ligging 
aan drie groote rivieren en aan de Noordzee, moet overheerschend Duitsch worden, 
met een herbouwd Rotterdam als eerste Duitsche Rijn- en zeehaven. Onze bevolking, 
hoewel „Germaansche broeders” , zijn maar net goed om als boeren het Poolsche 
land te bebouwen om het Duitsche Herrenvolk, dat de oorspronkelijke Poolsche 
bewoners heeft uitgemoord, van voer te voorzien. Op den duur kunnen 3 millioen 
Nederlanders in Oostland een plaats vinden, waardoor de Duitsche penetratie in ons 
land volkomen kan worden. Het geld voor deze kolonisatie komt van onze groote 
Indische cultuurmaatschappijen, die voor dit doel al een Duitschen beheerder hebben 
gekregen, zoodat de diefstal al bij voorbaat mogelijk is gemaakt.1

1 D it bedrijfskapitaal werd gefourneerd door de S taat der Nederlanden en de gemeenten Amster
dam en Rotterdam . H et door de illegale pers meegedeelde bericht was afkomstig uit Europakabel 
van 19 Juni 1942.
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Dit zijn geen geheime bedoelingen, die wij de Herren met boos opzet toeschrijven, 
maar het is de achtergrond van de Duitsche plannen, waarover in de persconferentie,1 
waarin de oprichting van de Ned. Oost-Compagnie werd aangekondigd, met iets te 
groote openhartigheid werd gesproken. Waarom men dat dan niet in onze verduitschte 
pers heeft gelezen? Heel eenvoudig omdat onmiddellijk daarna, nog voordat de meeste 
dagbladen het verslag der persconferentie hadden kunnen afdrukken, de volgende 
persoekase no. 1363 aan de kranten werd rondgezonden:

„ ’s-Gravenhage, 10 Juni. De perschef van het Rijkscommissariaat deelt mede, dat 
het getal 3 millioen, aangevende het aantal Nederlanders, dat eventueel door de Oost- 
Compagnie naar Oostland gebracht zou kunnen worden, verder niet genoemd mag 
worden.”

Daarom: wacht niet tot het te laat is, maar doet nu reeds alles om deze plannen 
der nazi’s onmogelijk te maken. Nog altijd zijn er te veel, de meerderheid der Neder
landers zelfs, die meenen, ermee te kunnen volstaan, wanneer zij naar de Engelsche 
radio luisteren en in gezelschap hevig op de moffen schelden, waardoor zij de repu
tatie krijgen, zulke „goeie” Nederlanders te zijn. Maar terwijl elders en ook hier 
duizenden landgenooten tot zelfs het hoogste offer van hun leven brengen, zijn zij 
te laf, te bang of vaak zelfs te gemakzuchtig om zich de geringste opoffering te ge
troosten, om zelfs het kleinste risico te loopen als het erop aan komt, een daad te doen 
om hun bijdrage te leveren in den strijd tegen den overweldiger. Zoo’n daad hoeft 
niet altijd een daad van openlijk verzet of van geweldpleging te zijn. Zoo’n daad is al 
het verleenen van eenvoudige hulp aan de slachtoffers, die daaraan behoefte hebben. 
Er zijn honderden arbeiders, die zich aan hun verplichting om naar Duitschland te 
gaan, honderden jongens, die zich aan den verplichten Arbeidsdienst, kunnen en 
willen onttrekken, en duizenden Joodsche landgenooten, die van een ellendigen martel
dood in Duitsche kampen gered kunnen worden, indien zij slechts over een weinig 
geld, over het noodige voedsel, maar in de allervoornaamste plaats over een veilig 
onderdak beschikken.

Met trots kunnen we constateeren, dat het in de meeste gevallen de kleine men
schen zijn, die slecht zijn behuisd, moeilijk aan het noodige voedsel voor hun gezin 
kunnen komen en er financieel niet al te best voorstaan, die vaak het eerst hun huis 
voor dergelijke vluchtelingen openstellen, terwijl wij — de goede en niet zeldzame 
uitzonderingen niet te na gesproken — met leedwezen en verontwaardiging moeten 
constateeren, hoe groote groepen bemiddelde Nederlanders, met groote, comfortabele 
woningen, waarin ze maar al te graag hun eigen logée’s ontvangen, vaak met voor 
dit doel zoo uitermate gunstig gelegen villa’s en buitenhuizen, met welvoorziene 
beurzen en kelders met groote hamstervoorraden, zich wel is waar te allen tijde op de 
borst slaan omdat zij goede vaderlanders zijn, maar in de practijk hun woningen 
gesloten houden voor de vervolgden, die door hun toedoen gered zouden kunnen 
worden.

1 Bericht van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden van 9 Juni 1942.
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Thans kan geen ontwijken meer geduld worden van de verantwoordelijkheid, die 
ons Nederlanderschap ons oplegt, Wie nu niet alles in het werk stelt om zijn mede
burgers, ongeacht stand of geloof, allen steun te verleenen, zal later zichzelf verachten. 
Laten vooral zij, die door financieele positie en ruime woningen, daartoe in staat zijn, 
hun bereidheid waar maken. Het is een daad van menschelijkheid, vervolgden een 
onderdak te bieden. Men moge zich daarbij op velerlei practische moeilijkheden be
roepen, deze zijn steeds overkoombaar gebleken, en worden dat meer naarmate het 
einde in zicht komt.

Auteur: J. Nunes Vaz

No. 37: Hoon en schande!
Het Parool, no. 40, [14 Juli 1942]

Met de uitvoering der nazi-plannen inzake de massale deportatie van alle Joden 
uit ons land is dezer dagen reeds een aanvang gemaakt door het eerste transport van 
jeugdige ongehuwde Duitsche Joden, die als uitgewekenen voor de terreur in Duitsch
land in de jaren 1933 tot 1939 een toevlucht in ons land gevonden hadden. De eerste 
groepen gedeporteerde Joden zullen waarschijnlijk slechts uit Duitsche en statenlooze 
Joden bestaan, van beiderlei kunne en van 14 tot 40 jaar.

Zooals men kan weten is reeds geruimen tijd geleden van alle Duitsche Joden het 
bezit „geïnventariseerd” , terwijl men nu ook bezig is, het bezit van Joodsche Neder
landers te „inventariseeren”, wat beteekent, dat de Duitschers en hun Nederlandsche 
handlangers, die zich daarmee bezig houden, in de Joodsche huizen, waar zij komen, 
al vast maar meenemen, wat zij er van hun gading vinden, waarbij de heeren zich in 
het bijzonder gebrand toonen op levensmiddelen, sieraden, actetasschen, vulpen
houders en dergelijke voorwerpen, die zij zich persoonlijk toeëigenen. De enkele maal, 
dat een der gedupeerden eens den moed heeft, hierover bij hoogere instanties zijn 
beklag te doen, zijn dergelijke jakhalzen inderdaad wegens diefstal gestraft.

Reeds zijn de eerste achthonderd Joden opgeroepen bij de zoogenaamde Aus- 
wanderungsstelle in Amsterdam, waar hun werd meegedeeld, dat zij op Woensdag
15 Juli a.s. des nachts om half twee van het Centraal Station per extra trein zullen 
worden weggevoerd. Zij moeten leeftocht voor drie a vier dagen meenemen.

Op 26 Juni te tien uur ’s avonds werden Prof. Cohen en de heer De Hoop van den 
Joodschen Raad bij de Duitsche instanties geroepen om het vonnis te vernemen: „in 
het kader van de Arbeidsdienstplicht-verordening” zouden Joodsche Nederlanders 
(met of na de reeds „ontduitschte ”Joden) in arbeidskampen binnen het Groot- 
Duitsche Rijk, in Opper-Silezië — omdat men het woord Polen niet wilde gebruiken— 
te werk worden gesteld. Wat dat beteekent behoeven we na de Mauthausen-affaire1 en

1 Bedoeld wordt de dood van ruim 400 jonge mannen in  M authausen in  1941 binnen een half 
ja a r tijd.
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de schunnige woordbreuk bij onze beroepsofficieren1 waarlijk niet meer te vertellen. 
Met gezin en al zullen duizenden goede vaderlanders eenvoudig op transport gesteld 
kunnen worden om nergens meer een huis te vinden, en wellicht nimmer terug te 
keeren. Het zou natuurlijk weer keurig door den Joodschen Raad geregeld kunnen 
worden. Wat bij de Duitsche Joden nog „emigratie-voorbereiding” geheeten had, zou 
nu „registratie” genoemd worden. Dat is zelfs den Joodschen Raad te machtig ge
weest. Haar beperkte medewerking, haar weigering om daartoe volledige medewerking 
te verleenen, heeft reeds gevolgen gehad, die wel aanvaard dienen te worden; de 
keuring dezer „arbeidskrachten” is thans den Joodschen artsen ontnomen en N.S.B.- 
doktoren voorbehouden. Wat dat zeggen wil, leert ons de ervaring in onze Noordelijke 
provinciën: op 800 „gekeurden” in Friesland, Groningen en Drenthe zijn . . .  5 af
gekeurd. Onder de goedgekeurden bevinden zich een aantal epileptici en een geval 
van open tuberculose, dat — met instemming der nazi-aesculapen — een geheel kamp 
zal kunnen aansteken.

Het zij zoo! Meer dan welke Nederlanders ook zullen onze Joodsche landgenooten 
den strijd in den totalen oorlog met het offer van hun bloed gestreden hebben. Doch 
ook hun tijd komt en het zou ons niet verwonderen als er onder hen zullen zijn, die 
liever hier een dood met eere dan ver van hun vaderland een crepeeren in schande 
tegemoet zullen gaan. Aan ons de plicht dien strijd gemeenschappelijk te strijden. 
Voor beschaving en een rein volksgeweten, voor de toekomst van een betere wereld 
zonder leugen en bedrog, zonder rassenwaan en de verwatenheid van het op machts
wellust gegrondvest „Deutschtum” .

Wat doen wij tegen dit alles? Toen in Februari 1941 slechts 400 jonge Joodsche 
landgenooten door de Duitschers in een razzia van de straat werden opgepikt, was 
een geweldige opschudding onder de Nederlandsche bevolking daar het gevolg van 
en volgde de roemrijke staking, waar zelfs de Teutoon van schrok. En toen wist nog 
niemand onzer, dat deze 400 jonge mannen, met de 400, die later nog volgden, allen 
ten doode waren opgeschreven en binnen enkele maanden volkomen verdelgd zouden 
zijn. Thans weten wij, welk lot onze Joodsche landgenooten in de Duitsche kampen 
te wachten staat, en gaat het niet om 800 jonge mannen, maar om onze geheele Jood
sche bevolking! Wat doen wij?

Hoon en schande zullen ons deel zijn als wij dit alles zouden toestaan. Schande 
en het verlammend gevoel van uitgestreden te zijn en de krachtsinspanning over te 
laten aan onze, dezer dagen wel weer eens ten onrechte bepruttelde bondgenooten. 
Neen, liever dan die vreeselijke nederlaag van eigen onmacht te ontkennen is het ons 
vast besef, dat wij nog immer gereed staan den vijand aan te vallen, waar, wanneer en 
op welke wijze hij zich aan ons vertoont. Bestookt hem, waar ge kunt, als onze land
genooten in de binnenlanden van het prachtige land aan den Evenaar. In een militaire 
guerilla ginds, in een burgerlijken, ondergrondschen strijd hier, waar de weegschaal 
in ons voordeel straks zal overslaan.
1 Deze waren 15 Mei 1942, zonder voorafgaande waarschuwing, ter gelegenheid van een „ver
plichte aanmelding” als krijgsgevangenen naar D uitsland gevoerd.
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Reeds vergezellen de eerste Amerikaansche vliegtuigbemanningen hun makkers 
van de R.A.F. op vluchten boven Haamstede, Bergen en Baarn; reeds nadert het uur, 
waarop al deze regelen ijdel zullen zijn, omdat de kracht der kanonnen over onze lage 
landen davert en de legers der bondgenooten de Germaansche horden tegen Rusland 
in den rug zullen vallen. Reeds groeit die mogelijkheid. Maar een feit is dat nog niet.

Te wapen! golft het dan door ons bloed: hardt U voor den komenden strijd. 
En bedenkt, dat de tijd komt om het gebroed in ons midden uit te branden tot reini
ging van ons huis.

Hardt U dus voor den komenden strijd, en zint op middelen om onze belagers 
zelf te belagen. Laten de Herren weten wat zij begonnen zijn, nu zij hier Tsjechische 
en Poolsche toestanden schijnen te wenschen. Zij kunnen ze krijgen immers, als het 
zoo doorgaat, als de rechtszekerheid door roof en het volkenrecht op zoo grove 
wijze door verkrachting en zedelooze zwijnerij vervangen worden. Laat ons hen 
treffen, daar en zóó, dat eerst de N.S.B.’ers, dan zijzelf sidderen zullen voor hun leven. 
Laat hun in iederen Nederlander een man zien, die de hoon en schande afwerpt, 
en de kracht vindt om op het juiste oogenblik den Nazi-duivel neer te vellen. Sluit 
U aaneen, gij allen: Nederlanders, brengt Uw belagers nu nog tot onbehagelijke en 
onbestemde vreesachtigheid voor de dingen die komen gaan, om straks met alle 
middelen den strijd te voeren.

Bereidt U voor, want die strijd zal wel spoedig gestreden moeten worden.

Auteur: J, Nunes Vaz (vermoedelijk)

No. 38: Monsters zonder genade
De Oranjekrant, jaargang 1942, no. 10, [Juli 1942]

Diep in ons hart hadden wij het niet voor mogelijk gehouden dat er zulke on- 
menschen bestonden als thans blijkt dat de Duitschers zijn. Afgrijzen en veront
waardiging vervult ons als wij de anti-Joodsche maatregelen in hun meest duivelsche 
werkelijkheid zien uitvoeren. Het meerendeel van ons Volk is nooit uitgesproken pro- 
Joodsch geweest, doch wat nu met onze Joodsche Landgenooten geschiedt, doet alle 
zwakkere gevoelen volkomen verdwijnen. Voor hen blijft ons nog slechts een steeds 
aanzwellend, steeds intensiever wordend innig medelijden. Wij voelen de smaad en 
het nameloos wreede onrecht dat zij ondergaan, als een smaad en een onrecht ons 
persoonlijk aangedaan. En in ons binnenste bruischt en kookt een wilde golf van niet 
te stillen haat tegen dat volk van onmenschen, van baardelijke duivels dat over 
Europa gekomen is als een onreinheid, een walgelijke pestilentie.

Honderd twintig duizend Joodsche Nederlanders tusschen 16 en 42 jaar zullen 
uit de samenleving verwijderd worden. Praagsche specialisten in het beulswerk zijn 
overgekomen teneinde de wegvoering zoo snel mogelijk te doen verloopen, de weg
voering naar den dood.
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Wij willen hier geen détails geven van de vreeselijke tafereelen welke zich hebben 
afgespeeld en nog dagelijks zich afspelen. Het is voldoende indien wij terugdenken 
aan dat enkele feit dat wij persoonlijk in Amsterdam aanschouwden: — de moeder
die op straat werd losgerukt van haar kind van nauwelijks drie ja ren ,.........en het
achtergebleven, stom, verbaasd, hulpeloos, alleen staande J<ind dat door de kolf van 
’n Duitsch geweer het hoofdje werd verbrijzeld. Essindnur Juden . . . !  Het is voldoende 
indien wij dit beeld ons voor den geest halen, om een ontembare woede, een mateloos 
haatgevoel als een verteerend vuur in ons binnenste te voelen branden.

Maar dan schiet tegelijkertijd de schaamte ons naar het hoofd, omdat immers 
ook wij mede schuldig zijn aan deze moord. Door onze laffe, halfslachtige houding, 
door de gestage rekbaarheid van onze principes, door de angstige welwillendheid 
waarmede Secretarissen-Generaal, waarmede burgemeesters en hoogere ambtenaren 
hun Eer, ónze Eer verkwanselen tegen het stille genot van een salaris alsmede de hoop 
toch vooral met rust gelaten te worden, door heel deze laffe, egoïstische slimmigheid, 
hebben wij gemaakt dat een perfecte Jodenadministratie ontstond, noodzakelijk om 
deze massa-deportatie naar de Eeuwigheid mogelijk te maken.

Thans echter is de maat vol, althans behoort zij vol te zijn. Niemand kan nu meer 
twijfelen aan de ware aard van de mofsche pestilentie welke over ons is gekomen. 
De minste medewerking, in welken vorm ook, is een bewust verraad aan het gansche 
Volk. Wee hem die thans nog terwille van zijn baantje, terwille van zijn rust, mede
werking verleent aan het Duitsche maatregelen-complex. Slechts een volkomen chaos 
op administratief gebied, is het eenige wapen dat ons nog ten dienste staat. Laat de 
vlammen van onze verontwaardiging zich kunnen vermengen met de laaiende vlam
men van brandende kadasters. Steek de gemeentehuizen in brand, leg de bevolkings
registers in den asch, steek alles in brand wat den gewetenloozen beulsknechten van 
nut kan zijn. Doe dit alvorens het te laat is. Bedenk dat binnenkort drie honderd 
duizend Nederlanders naar Oost Europa zullen worden geïmmigreerd. Overdenk een 
oogenblik het grenzenlooze leed dat ons te wachten staat, en overzie dan wat gij zelf 
slechts hebt te verliezen. De maat is thans vol. Ik rui U allen op tot daadwerkelijke 
opstand. Wij hebben reeds te lang gezwegen.

Auteur: Johan H. Doorn

No. 39: Kletskousen helpen de Duitsche propaganda!
Vrij Nederland, 2de jaargang, no. 17, [23 Juli 1942]

Er is, sinds de „public opinion” een factor van beteekenis in het openbare leven 
begon te worden, heel wat kwaads van haar gezegd. IJdel als een slechte vrouw, 
wisselvallig als het Hollandsche zomerweer, onredelijk, onbeheerscht, „himmelhoch 
jauchzend” om niets en ,,zum Tode betrübt” om nog minder.

Speciaal in de dictatoriaal geregeerde landen werd deze publieke opinie het luidst 
misprezen en juist daar (weer één van de vele inconsequenties) is men het eerst begonnen
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kostbare propagandaministeries in het leven te roepen om de stemming van een volk 
te beheerschen. Hitlers „Mein Kampf” wemelt van opmerkingen daaromtrent. „Door 
een handige, goed volgehouden propaganda kan zelfs de hemel een volk als de hel voor
gesteld worden en het ongelukkigste leven als een paradijs” zegt hij op pag. 302. Op 
die manier zag Dr. Goebbels kans Rommel de populariteit van een filmheld te be
zorgen en de geweldige Engelsche aanvallen op Keulen, Essen en Bremen tot een 
Eng. zwakheid te maken in de oogen van het publiek, simpelweg door de aandacht 
van den aanval af te leiden en op het uitblijven van herhalingen 2 of 3 maal per week 
te wijzen. En waarempel, het Nederlandsche volk trapt erin! Wij hadden, bedacht
zaam en ontwikkeld als het is, een grootere weerbaarheid tegen de Duitsche propa
ganda verwacht.

Ons volk blijkt echter niet steeds bestand tegen de geweldige spanningen van den 
oorlog. De verkwanselde pers, de gestolen radio, enz., wapens waartegen elke Neder
lander zich aanvankelijk onkwetsbaar achtte, blijken op den duur gevaarlijker dan 
vermoed werd.

Speciaal een bepaald slag huiskamerhelden zijn, (onwetend vaak) de gevaarlijkste 
agenten van Dr. Goebbels, wiens heele propaganda-apparaat machteloos zou zijn, 
als er niet overal onnadenkende en ijdele domkoppen waren, die meenen origineel 
en vaderlandslievend te zijn, maar die in werkelijkheid slechts propageeren wat de 
Nazi’s willen dat wij gelooven. Deze lieden, zelf te bang iets te riskeeren voor het 
vaderland, verpesten met hun zure opmerkingen de algemeene stemming. Indien onze 
eigen regeering hier nog was, zouden dergelijke onverantwoordelijke kletskousen hun 
straf niet ontgaan! Thans kunnen wij niet meer doen dan hen tegen zichzelf waar
schuwen en anderen vragen, waar zij deze lieden in hun omgeving aantreffen, hen zoo 
fel mogelijk te bestrijden. Speciaal zij, die met kennis en inzicht begiftigd zijn, moeten 
deze gaven gebruiken om het volk voor te lichten omtrent het dagelijksch oorlogs
gebeuren en de groote lijnen, waarlangs de zekere vernietiging van Duitschland bezig 
is zich te voltrekken.

Speciaal Engeland, dat, bij alle gebreken, den zedelijken moed had trouw te 
blijven aan gegeven beloften, terwijl het nog niet de middelen had de gevolgen daarvan 
het hoofd te bieden, verdient niet, dat wij het door ongeduld dwaas geworden, be- 
leedigen. Engeland’s fout was de fout van elk democratisch land (ook het onze), dat 
helaas te fatsoenlijk was zich in een beschaafde wereld tegen gangsternaties te wape
nen. De fout ook van elk land (ook het onze) waar deze publieke opinie, die thans 
om meer activiteit roept, meer om boter, sociale en culturele instellingen gaf dan om 
kanonnen.

Wij staan alleen, zei Churchill in 1940. „Ik kan niets dan bloed en tranen belooven” . 
Hij sprak de waarheid. „Nederlagen en teleurstellingen” zei hij in 1941, en zelfs nog 
onlangs waarschuwde hij het publiek, dat die niet uit zouden blijven. Ze kwamen!
„Maar geef ons de wapens en „we shall finish the job” .........wij zullen het karweitje
opknappen. Daar zijn ze nu mee bezig. Het is al een heel eind opgeknapt! Twee jaren 
terug vreesden wij een invasie in Engeland, thans vragen wij ongeduldig waar de
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Engelschen blijven. Daarmee is het tij gekeerd. De vloed komt op, die Hitler en zijn 
beulen zal verzwelgen. Inplaats van God te danken voor deze verbijsterende wending 
van het lot, moppert het Nederlandsche volk dat er nog geen Tommies op het Binnen
hof en op den Dam loopen.

Daarom, niet omdat wij een hard woord tegen de Engelschen niet kunnen ver
dragen, (ze zijn daar gewend openhartiger te spreken dan waar ook ter wereld), nog 
minder omdat wij bang zijn voor nationaal-socialistischen invloed op ons volk, maar 
omdat zich in ons ongeduld en onze weerloosheid tegenover de Duitsche propaganda 
een vermoeidheid en onwetendheid openbaart, die niet nu, maar voor de toekomst 
gevaarlijk kan zijn, waarschuwen wij ons volk. Het bevrijde vaderland vraagt geen door 
de oorlogsspanningen uitgeput en verdoofd volk, maar menschen die wakker en 
frisch genoeg zijn om een nieuwe taak aan te durven en aan te kunnen.

Daarom hebben wij voor al die kortademige, zelf niets riskeerende en mopperende 
toeschouwers en kouwe-grond-strategen slechts één woord, een moderne variatie op 
een oude uitspraak van Multatuli: Stik in je clandestiene spek en verdwijn.

En tegen de overigen zeggen wij: Beidt Uw tijd!
Churchill heeft nog meer beloofd dan „bloed en tranen”, Hij heeft beloofd: Wij 

komen! En zelfs ongeduldigen kunnen door de gebeurtenissen overrompeld worden!

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 40: Manifest bij de wederinvoering der slavernij
De Waarheid, no. 51, [3 Augustus 1942]

Landgenoten,

Dezer dagen bereikte ons het rampzalige bericht, dat de Joodse Raad op last van 
de Duitse bezetting de deportatie van vrijwel alle vitale Nederlandse Joden organiseert 
naar Duitsland, Polen en Silezië. Mannen en vrouwen, wier leeftijd gelegen is tussen 
de 18 en 55 jaar, zullen binnen afzienbare tijd worden weggevoerd. Het aantal 
Joodse burgers, door deze maatregel getroffen, telt omstreeks 90 000.

Deze, in kalm overleg en met ontstellende koelbloedigheid beraamde massamoord 
kan op volle medewerking rekenen van een politiek groepje, dat vroeger de deuren 
harer beweging voor Joden openstelde, doch wier zwarte aanhangers met weerzin
wekkende bijvalsbetuigingen thans hun knechtendiensten verlenen aan de uitvoering 
van alles, wat gemeen, mensonterend en laf is en wier enig excuus kan zijn, dat ze er 
voor beloond worden.

Wij staan hierdoor aan de vooravond van de grootste nationale ramp, die ooit 
ons land getroffen heeft. De Nazi-terreur zal een groot deel van het Nederlandse volk 
uitroeien. De inleidende maatregelen zijn reeds getroffen. In de wijken, waar de 
Joden verplicht zijn te wonen, is het na acht uur als uitgestorven. De bewoners be
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vinden zich in hun huizen. De ghetto’s kunnen afgesloten worden. Ieder ogenblik, 
dat de „Herren” believen uit te kiezen, kunnen de massa’s in de beestenwagens 
worden gedreven. En nu reeds wordt transport na transport vervoerd naar het wal
gelijke abattoir, dat Duitsland heet.

Maar wij, de werkelijke stem van het Nederlandse volk, gesymboliseerd door alle 
illegaal hier te lande verschijnende kranten en bulletins, wij vragen U, landgenoten: 
Wat zult gij doen? Zult gij opnieuw volstaan met het plengen van tranen? Zal Uw 
reactie op deze massamoord voldoende door het woord mededogen gewaardeerd 
zijn? Of zullen wij straks spreken van een uitbarstende volkswoede, die in staat zal 
zijn de machinerie van het dagelijkse leven te verlammen? Maar indien gij nog niet 
in beweging komt, ook al weet gij de tragische bijzonderheden, dat de Nazi’s 700 000 
Poolse Joden vermoord hebben en al weet gij, dat het beest „fascisme” nooit van 
bloed verzadigd wordt, dan vragen wij U wat er dan wel geschieden moet voor dat 
gij Uw stem laat horen, voordat gij de „Herren” N.S.B.ers laat weten: Gij kunt ons 
niet ongestraft naar het leven staan. —

Landgenoten, de maat is vol!!!!!
Gij hebt nu alles geduld, wat men met U beliefde te doen. Ge hebt honger, koude 

en ontbering geleden terwille van een vreemd volk en ge hebt zonder ernstige protesten 
de levens van velen van Uw zonen laten nemen. De slavenjagers beledigen U dagelijks 
en gij laat U beledigen.

Maar dit zij te veel!!! Komt nu tot bezinning!!! Organiseert het verzet!!! verdedigt TJ 
zelj'en verdedigt Uw landgenoten!!!

Daarom, beschermt de Joden waar gij kunt. Verbergt hen, geeft hen onderdak 
en voedsel, hoe moeilijk het U ook moge vallen.

Nederlandse politiemannen van het oude slag, denkt aan Uw menselijke en waar
achtige beroepsplicht: neemt geen Joden gevangen of voert de gegeven opdrachten 
slechts in schijn uit. Laat hen ontvluchten en zich verbergen. Weet, dat van elke 
man, van elke vrouw, elk kind, die gij aanbrengt, gij ook de moordenaar zoudt zijn!

Spoorwegpersoneel, machinisten, bedenkt, dat iedere trein, die geladen met slaven 
door U vervoerd wordt, ter slachtbank gaat!!!

Burgers uit alle klassen der maatschappij, wekt een ieder tot weerstand, tot verzet 
op. Iedereen kan op eigen wijze, in eigen kring handelen, door woord, door schrift 
en bovenal door de daad!!! Redt Uw vervolgde landgenoten van de dood. Beseft, 
dat wij geen hogere menselijke plicht hebben!!!

Met het bloed van 90 000 Nederlanders zal de weg gekleurd zijn, waarlangs steeds 
opnieuw onschuldige mannen en vrouwen zullen gaan, die het beste, wat zij zullen 
te geven hebben, moeten offeren. Bedenkt, dat als gij nu toegeeft er een ogenblik 
komt, waarin ook gij niets meer kunt doen dan vallen voor de tiran en zijn beuls
knechten.

Beschouwt dit manifest als een kreet van afschuw, die klinkt uit Nederland, als 
een schreeuw, niet om mededogen, maar als een alarmerend begin van een nieuwe 
periode in deze verschrikkelijke geschiedenis, een periode, waarin ons volk zich be
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wust werd mondig te zijn, waarin het weigert zijn eer voor de zwijnen te gooien en 
voor de verdediging van het leven weet te vechten.

Leve onze nationale solidariteit!!! Leve het vaderland!!I
Het bovenstaande is een manifest, dat gemeenschappelijk door alle illegale kranten 

in Nederland is uitgegeven en op grote schaal verspreid. Het feit, dat alle richtingen 
van de ondergrondse actie tegen de bezetter elkaar in dit protest gevonden hebben, 
is zeer verheugend. Dit kan er alleen maar toe bijdragen de strijdstemming onder 
het volk te verhogen.

Hier moeten daden op volgen!!!
De massa-deportaties zijn begonnen en zij gaan stelselmatig door. Alleen door 

massa-protest en stakings-acties kunnen zij stop worden gezet. Uitroeiing van de 
Joodse landgenoten, die nu zijn hoogtepunt bereikt, staat niet op zichzelf. Zij hangt 
samen met het voor de moffen dreigende gevaar van het tweede front.

Daarvoor brengen zij niet alleen troepen en treinen vol oorlogsmateriaal in het 
land, zij willen ook alles wat voor hen gevaarlijk is, uit het land sturen.

De Joodse Nederlanders genieten de eer, door de moffen als hun onverzoenlijke 
tegenstanders beschouwd te worden. Daarom moeten zij weg! Doch zij niet alleen. 
Alle Nederlanders, die tot de vijanden van Hitler-Duitsland behoren, worden met 
hetzelfde lot bedreigd.

Eerst waren het de beroeps-officieren, die opnieuw krijgsgevangen werden ge
nomen.

Daarna de jonge vak-arbeiders, die werden weggevoerd. Daarna de gijzelaars. Nu 
zijn het de Joden, die aan de dood worden overgeleverd. Straks is het de beurt van 
de militairen van Mei 1940, die opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden ge
nomen.

Zal ons volk dit alles nog langer lijdzaam blijven aanzien? Dit zou zelfmoord 
betekenen.

De tijd is gekomen voor grote daden, om de misdadigersbende, die zich Duitse 
weermacht noemt, een halt toe te roepen.

De grootste kracht van dit moffenleger wordt in de Sovjet-Unie vastgehouden 
en systematisch afgemaakt.

Straks zal ook de strijd in het Westen ontbranden. Doch tot zolang behoeft niet 
alles te worden geslikt. Integendeel.

Massale protestactie, nu, tegen de uithongering, de Jodenmoord, de deportatie van 
arbeiders en andere Nazi-terreur zullen de krachten van de vijand verzwakken en de 
weg naar de vrijheid van ons land banen.

Geen aarzeling, geen afwachten meer!!! Het land vraagt daden!!!

Auteur: onbekend
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I. In  d e  s t r ij d

No. 41: In memoriam Willem Ruys, Graaf E. O. G. van Limburg Stirum, Mr. Robert 
Baelde, Christoffel Bennekers, Baron Alexander Schimmelpenninck van der 
Oye
Verzet, lste jaargang, no. 4, [September 1942]

Toen op 13 Juli j.1. de Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland bekend maakte, 
dat hij ter waarschuwing van wat hij noemde onbezonnen elementen tegen daden 
van sabotage een aantal inwoners des lands als gijzelaars gevangen had doen zetten 
en dat deze gijzelaars met hun leven borg zouden staan, stond het voor ieder, die de 
genadelooze wreedheid van het nazi-geboefte kent, vast, dat slachtoffers zouden 
vallen. In hun angst voor een mogelijke invasie van onze bondgenooten, vreezen zij 
niets zoo zeer als de eventueele hulpverleening van de geknechte bevolking aan de 
bevrijders van haar Vaderland. Daarom moet deze bevolking door een meedoogen- 
looze terreur worden geïntimideerd, moeten er gijzelaars worden genomen en moeten 
er voorbeelden worden gesteld, waaruit blijkt, dat het den vijand ernst is met zijn 
bedreigingen. De aanleiding om toe te grijpen is volkomen bijkomstig. Zij kan zelfs 
geheel uit de lucht gegrepen zijn. Als de schoten maar knallen, die het hart doen 
ineenkrimpen van een Vader of Moeder, van een vrouw of een kind, van verwanten 
en vrienden, die het gelaat doen verbleeken van de meest vastberaden tegenstanders, 
dan is het doel der beulen bereikt.

Daarom is het feit, dat naar buiten als een rechtvaardiging van den moord moet 
gelden niet anders dan van ondergeschikte beteekenis. Daarom waren de verklaringen 
uit de Rotterdamsche burgerij, waarin de gepleegde bomaanslag een onverantwoor
delijke daad werd genoemd, een betreurenswaardige miskenning van de werkelijke 
geestesgesteldheid van de nazi-beesten. De nazi’s zijn niet voor niets zulke vurige 
aanhangers van het strafstelsel der generale preventie. Daarom is een al of niet plaats 
gehad hebbende bomaanslag op een Duitschen militairen trein het afdoende voor
wendsel geworden om 5 Nederlandsche mannen koelbloedig neer te schieten.

In den nacht van 14 op 15 Augustus werden zij door de Grüne Polizei in het 
lugubere schijnsel van electrische zaklantaarns gewekt en uit hun bedden gecomman
deerd, ontvingen zij de mededeeling, dat zij zouden moeten boeten voor de gepleegde 
sabotage, kregen verlof tot het schrijven van een afscheidsbrief, werden weggevoerd 
en doodgeschoten.

Aan de bloedroode, zegevierende hakenkruisvlag van Adolf Hitler werd aldus een 
nieuwe lauwerkrans gehecht. In de kroniek van het Derde Rijk werd ’n nieuw helden
feit geboekstaafd.

Waar is de plek die rood gekleurd werd door hun bloed?
Waar ligt hun stoffelijk overschot begraven?
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Dat zijn de geheimen van het groote beest, den Höheren S.S. und Polizeiführer 
Nordwest Rauter, S.S. Gruppenfuehrer en General-leutnant der Polizei, die door een 
bekendmaking van den gepleegden moord het Nederlandsche volk de noodige schrik 
en angst moest inboezemen.

Eidoch, het zijn geen schrik en angst, die het Nederlandsche volk hebben aange
grepen bij het bekend worden van dezen vijfvoudigen misdaad. Het Nederlandsche 
volk hield den adem in van smart en afgrijzen en uit de pijn der samengeknepen 
harten scheurde zich los een gesmoorde vervloeking van de beulen, die verantwoor
delijk zijn voor het onschuldig vergoten bloed. Uit smart en afgrijzen is feller en 
laaiender opgeslagen de vlam van den haat. De vlam van den louterenden haat, die 
onze zielen zuivert van kleinmoedigheid en bezorgdheid om eigen veiligheid en wel
behagen, die onze zielen zuivert van den angst voor den dood.

Eens komt de dag dat het nazi-geboefte zal weten, hoe het Nederlandsche volk 
haten kan.

Zoo staan wij in den geest aan de verborgen graven van onze nationale martelaren. 
Oog in oog met die hen lief waren en wier wrekers wij ons weten. Oog in oog met de 
honderden gegijzelden, boven wier hoofden hetzelfde beulszwaard dreigend hangt. 
Oog in oog met den vijand.

Wij geven het woord aan Hauptdienstleiter Schmidt:
„Het is niet de taak van het nationaal-socialisme, den kleinen man op te hangen, 

doch het nationaal-socialisme moet dengene pakken, die de verantwoordelijkheid 
draagt. Er is derhalve onder deze 5 gijzelaars geen enkele, die het bewijs kan aan
voeren, dat hij in deze twee jaren niet op een of andere wijze tegen de strijders van 
het nieuwe Europa heeft gehitst of op zijn theekransje partij heeft gekozen. Of hij 
zich daarbij zelf zeker gevoeld en aangenomen heeft, dat hij de wetten niet heeft 
geschonden, interesseert de nationaal-socialisten niet. Wij kennen de heeren precies 
en hun voortdurende vijandige houding. Niemand voele zich dus veilig, die niet 
veilig is” .

Wij danken Hauptdienstleiter Schmidt voor zijn openhartige herdenkingsrede, die 
zoo uitvoerig in de bladen van 24 Augustus werd gepubliceerd.

Wij kennen hem en de zijnen precies. Beter dan hij ons kent. Hij moge van ons 
aannemen, dat de Nederlandsche kleine man, die niet gehangen zal worden volgens 
de waardelooze belofte van dezen Hauptdienstleiter, maar die in massa-slavernij 
naar de fabrieken en werkplaatsen van het Derde Rijk wordt gedeporteerd, minstens 
denzelfden feilen haat voelt branden in zijn ziel, als die de kringen der intellectueelen en 
der leidende groepen uit het maatschappelijk leven vervult. Het vernietigende oordeel 
over hem en de zijnen is in den meest verheven zin van het woord een Volksoordeel. 
Aan dat oordeel ontkomen de nazi-beulen en beulsknechten niet door bij voorkeur 
vertegenwoordigers van den adel, van de intellectueelen en van het bedrijfsleven voor 
het executiepeloton te sleepen. De solidariteit van het Nederlandsche volk is tegen
over het nationaal-socialisme en het Derde Rijk van Adolf Hitler volkomen en on
wankelbaar. Ook wij zeggen daarom: Niemand voele zich veilig, die niet veilig is . . .
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Zoo kan het laatste woord aan de geheime graven onzer martelaren zijn een trotsch 
getuigenis van onze ongebroken kracht.

Zij zijn gevallen als vertegenwoordigers van den ontembaren Nederlandschen 
vrijheidsgeest.

Dat zij rusten in vrede.

Auteur: Koos Vorrink

No. 42: Slaven in den vreemde? Slaven thuis!
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 2, [11 September 1942]

Blijkens een in de pers verschenen publicatie (2 Sept. j.1.) is een nieuwe verordening 
uitgevaardigd voor alle door de Duitschers bezette en onder Duitsch Bestuur gestelde 
gebieden, op grond waarvan werkkrachten uit deze gebieden in versterkte mate door 
de Duitschers zullen worden opgeëischt ter voorziening in de voor den oorlog belang
rijke behoefte aan arbeiders in Duitschland. Worden zij in de bezette gebieden 
tewerkgesteld, dan moeten zij in de eerste plaats diensten verrichten voor de weer
macht, bezettings- en burgerlijke instanties, daarna voor de Duitsche wapenindustrie, 
vervolgens voor landbouw en levensmiddelenindustrie en ten slotte voor andere 
doeleinden. Met de uitvoering van deze verordening is reeds een begin gemaakt, de 
bankinstellingen in Nederland hebben o.a. aanzegging gekregen 10 % van hun per
soneel ter beschikking te stellen.

Een brutaler openlijke aankondiging van rechtsverkrachting is nauwelijks moge
lijk. Tewerkstelling voor de weermacht en voor de Duitsche wapenindustrie wordt 
vooropgesteld; een grovere schennis van het internationale bezettingsrecht is niet 
mogelijk. Doch moet men zich hierover verbazen, wanneer men in het weekblad 
„Das Reich” rijksminister Dr. Goebbels hoort betoogen, dat het Duitsche volk „niet 
al te rechtvaardig” moet zijn. „Uebergerechtigkeit” noemt hij dit en hij ziet de Duit
sche „bekrompenheid” voor een aanzienlijk deel als oorzaak van deze Duitsche 
nationale „ondeugd”. Let wel, rechtvaardigheid is een ondeugd, die uit bekrompen
heid voortvloeit. Zelfs de Duitscher zal zich de oogen uitwrijven over deze uitspraak 
van een van zijn eerste ministers.

Diep, peilloos diep is het Duitsche volk door zijn nat. soc. leiders omlaaggehaald 
in een poel van ongerechtigheid. Hoelang zal het dit nog dulden?

Om dit inwendig vermolmde corpus van een zijn nederlaag tegemoetgaand Duitsch
land nog zoo lang mogelijk in stand te houden, zullen de nu reeds in Duitschland 
werkende ca. 250 000 Nederlandsche arbeiders door de nieuwe verordening zeker tot 
500 000 worden uitgebreid. Een half millioen Nederlanders, onttrokken aan hun 
familiekring, zullen tenminste 60 uren per week moeten werken aan de vervaardiging 
van het oorlogsmateriaal, dat moet dienen voor de vernietiging van hun eigen land
genooten en van de bondgenooten. Tewerkgesteld op de aan toenemende luchtaan
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vallen blootgestelde plaatsen zullen zij hun nachtrust moeten doorbrengen in schuil
kelders; hun voedsel zal bestaan uit de schamele resten, die een allesverslindend leger 
voor de burgers overlaat. En dit alles zullen zij moeten doorstaan in een land, dat 
praktisch ontmand, de kiemen in zich draagt van de grootst mogelijke zedelijke 
verwording.

Is het wonder, dat Sonderführer Carl Hetzer van de OT Schulungsdienst voor
schriften heeft uitgevaardigd ten aanzien van het „Abstand wahren” tegenover vreem
de arbeidskrachten? De grootste terughoudendheid wordt voorgeschreven in het 
verkeer met de vreemdelingen, welk voorschrift weinig in overeenstemming is met 
de zoo veelvuldig gepropageerde Germaansche verbondenheid en de freundliche 
Aufnahme in Duitsche families. Eerst moet worden getracht deze „medearbeiders” 
vertrouwd te maken met de Duitsche gewoonten. Want, zoo heet het verder, „vele 
dingen, die voor ons vanzelfsprekend zijn geworden, zooals ziekteverzekering, ouder
domszorg, schoonheid van den arbeid, kennen zij niet. Ook eerlijkheid, reinheid, 
arbeidsvreugde, offervaardigheid, plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel ont
breken meestal bij hen.” Op al deze begrippen moeten wij ze wijzen, zegt de toepasse
lijk geheeten Hetzer.

Is het niet ongelooflijk, dergelijke beweringen te hooren uiten in een land, dat 
reeds vóór het Nazi-regiem tientallen jaren in cultureele ontwikkeling ten achter was 
bij ons land en dat op het einde van de 19e eeuw de hoorigheid nog niet geheel had 
afgeschaft?

Onder deze omstandigheden, onder een volk dat dergelijke opvattingen slikt, 
zullen 500 000 Nederlanders voor onzen vijand moeten werken. Indachtig de vele 
uitspraken over de betere samenleving, welke na dezen oorlog noodzakelijk en dus 
onherroepelijk te verwachten is, zullen zij vol vertrouwen en blij van hart hun land, 
gezuiverd van den gehaten overweldiger, hopen terug te zien.

Maar dat is niet voldoende. Even stellig rekenen zij erop, dat de thans praktisch 
algemeen erkende noodzakelijke gemeenschapszin dan tot practische verwezenlijking 
zal komen in dien zin, dat zij de door hen verlaten plaats in onze Nederlandsche 
samenleving weer zullen kunnen innemen. Dat zij daarop rekenen is verklaarbaar, 
dat het inderdaad gebeurt noodzakelijk. De in deze oorlogsjaren bij herhaling naar 
voren gebrachte plechtige beloften zullen moeten worden ingelost, niet na lange voor
bereidingen, doch ten aanzien van dit geval terstond. Zouden deze reeds zoo zwaar 
getroffen Nederlanders in dit opzicht worden teleurgesteld, dan zou het volkomen 
begrijpelijk zijn, dat daarop een reactie volgde volkomen tegengesteld aan de richting, 
die ons na afloop van dezen oorlog als noodzakelijk voor oogen staat. Waarvan het 
noodlottig gevolg zou zijn, dat in plaats van een tijdperk van rustige sociaal-econo- 
mische opbouw, een nieuwe thans binnenlandsche strijd zou ontbranden, die ons 
mogelijk nog meer zou schaden dan de huidige oorlog.

In dit opzicht rust op de Nederlandsche werkgevers een zware verantwoordelijkheid. 
Want zij in de eerste plaats zullen van een werkelijk beleven der vernieuwde opvat
tingen blijk moeten geven door voor de werknemers, die zij thans moeten afstaan,
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de plaats in hun bedrijf of op hun kantoor open te houden, zoodat zij bij hun terug
keer hun werk weer terstond zullen kunnen hervatten.

Nog steeds zijn wij van meening, dat men waar mogelijk, voor Duitsch werk moet 
weigeren, en dat het heele volk verplicht is weigeraars te helpen. Gaan velen nochtans 
gedwongen weg, geeft hun dan vóór hun vertrek naar Duitschland de verzekering 
mede, dat zij daarop kunnen rekenen. En, voor zoover dat niet volstrekt onmogelijk 
mocht zijn, geeft hun tevens de belofte mede, dat het achtergelaten gezin van deze 
gedwongen scheiding geen financieel nadeel zal ondervinden. Want ook zij zijn de strijders 
voor onze vrijheid, de strijders aan het binnenlandsche front in Duitschland zelf.

Dat is voor de Duitschers de keerzijde van de medaille.
Wanneer gij, werkgevers van Nederland, in deze Uw plicht verstaat, legt gij de 

eerste steen voor een gelukkiger toekomst van Nederland waarvan niet alleen de 
betreffende werknemers doch in de eerste plaats gij zelf in belangrijke mate de vruchten 
zult plukken.

Auteurs: H. M. Mos en anderen

No. 43: Vergeet het niet! Vergeet het nooit!
Verzet, lste jaargang, no. 4, [September 1942]

«

Stelt U zich Amsterdam voor, Amsterdam na 8 uur ’s avonds, wanneer meer dan 
10 % der bevolking opgesloten is in eigen huis. Meer dan 100 000 Joden zijn door 
de Duitschers op een hoop gedreven in de „toegestane” wijken, een gebied, dat loopt 
van de Wetering tot aan de Watergraafsmeer. In die ruimte wonen de Joden, voor 
zoover zij daar reeds gevestigd waren, voor zoover zij daarheen uit andere plaatsen 
zijn gezonden of uit andere Amsterdamsche buurten daarheen verhuisd. In het z.g. 
„goedkoope” Zuid treft men in sommige straten dan ook circa 70 % Joodsche be
woners aan.

Stil liggen daar de straten in dat „goedkoope” Zuid. De niet-Joden, hoe kan het 
anders, bevinden zich ook slechts sporadisch op straat. Wie heeft er tegenwoordig 
zin in uitgaan, als hij weet, hoe het met zijn medemenschen, met zijn buren is gesteld. 
Achter de ramen, onzichtbaar — want het is den Joden verboden na 8 uur ’s avonds 
zelfs maar van de straat af zichtbaar te zijn — zitten de Joden van Amsterdam, de 
Joden van Nederland. Hun familieleden zijn opgejaagd en weggesleept naar . . .  ja, 
waar naar toe. Naar een kamp, ergens in het Oosten, om daar als slaven behandeld 
te worden. Als zij niet in een Duitsch kamp zitten, vertoeven zij in een „werkkamp”, 
aanfluiting van wat eens een begrip was van sociale noodmiddelen, onder bewaking 
van wat zich nog „Nederlander” mag noemen, bij de gratie van den vijand.

Daar zitten de Joden, stil, moe, opgejaagd, vogelvrij. Op Dinsdag had een trein 
moeten vertrekken met 1200 man. De opgeroepenen zijn voor het grootste deel niet 
verschenen. Zij zijn weggevlucht of wachten thuis af, wat er nu gaat gebeuren. Op
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Vrijdag moest weer een transport weg, mannen, vrouwen, kinderen. Zij hebben 
zich niet gemeld. Wel is er een razzia gehouden op straat. De Joden, die niet meer 
mochten fietsen, niet meer mochten trammen, op een afstand al herkenbaar aan de 
gele ster, werden als vee bij elkaar geharkt, door menschen, ja, toch ook menschen, 
die deels behoorden tot de Duitsche politie, deels zijn ingeschreven bij het Amster
damsche politiecorps. Mannen, vrouwen, vrouwen met kinderen, in troepen zijn zij 
geleid naar de Gestapo-kazerne, daar hebben zij drie dagen en twee nachten gewacht 
in nauwelijks menschelijke omstandigheden tot zij voor een groot deel werden vrij
gelaten. Waarom vrijgelaten? Waarom opgepakt?

Om de willekeur
Omdat een troep misdadigers het zoo wil, omdat wij overheerscht zijn en . . . 

omdat wij het niet hebben voorkomen. Daarom.
Omdat de willekeur heerscht, inplaats van de orde, omdat — zoo gelooven wij 

zeker — het menschdom nog niet zijn les heeft geleerd, omdat nog wat slecht is en 
rot, sterker is, dan wat er aan goeds is op de wereld.

In die stille straten van Zuid, is er dan opeens het geknal van vele auto’s. Het zijn 
de hatelijk-groene overvalwagens, waarmee de Duitsche machthebbers -hun slacht
offers halen, zooals eertijds in de Fransche revolutie de houten kar de gevangenen 
uit de kerker bracht naar het schavot. Uit die wagens komen ze, het schuim van de 
wereld, de Grüne Polizei en hun helpers, de Nederlanders, op Nederland’s kosten 
opgeleid bij het politie-opleiding-bataljon te Schalkhaar. Zwart als hun uniform, dat 
uitsluitend ten doel heeft deze onderwereldfiguren niet te zeer te doen onderscheiden 
van de echte, de fatsoenlijke politie, zijn de zielen dezer kerels: Dom, bruut en gemeen 
hun gezicht. Op de trekken vertoont zich diezelfde haast zinnelijke spanning, als wij 
gezien hebben op de brutale tronies van Heydrich en Rohm, moordenaars-en-gros 
par excellence.

In een korten tijd — maar waarom zou men zich haasten, de Joden kunnen toch 
niet weg — zijn alle straten tusschen den wolkenkrabber op het Daniel Willinkplein 
en de Scheldestraat afgezet. En dan begint het: op eiken hoek staan de Duitsche 
agenten, het geweer aan de schouder, de vertegenwoordigers van het Herrenvolk. 
Het „Herrenvolk” , met brillen op en laarzen aan, met gevangenisgezichten en inge
schrompelde figuren, met kromme beenen en onaesthetisch gezwollen lijven. Maar ja, 
het „Herrenvolk” kan zich zulke vertegenwoordigers permitteeren. De monster- 
troepen, de jonge soldaten, die wij hier op 16 Mei 1940 moesten bewonderen zijn al 
lang dood. Nu hebben ze nog maar de tweede keus over.

En daar stampen ze al de trappen op: „Wonen hier Joden?” En dan worden de 
Joden van Nederland op een hoek samen gedreven. Mannen en vrouwen en kinderen. 
Kinderen soms, zoo uit hun bedje getild, omdat een klein kind niet alleen thuis kan 
blijven als vader en moeder weg worden gehaald. Stelt het u voor, vaders en moeders 
van Nederland en vergeet het zoomin als Gij ooit de puinhoopen van Rotterdam 
moogt vergeten. Denkt eens even dat Gij gehaald werd, dat uw kinderen ’s avonds



IN DE STRIJD 159

op ’n hoek van een straat gezet werden. Gij hebt niets gedaan, zegt ge? Natuurlijk 
hebt ge niets gedaan! Deze ongelukkige Joden hebben ook niets gedaan en als het 
morgen de Gestapo past, haalt men u en uw kinderen net zoo goed. Bedenkt het en 
vergeet het niet.

Daar komen ze de trappen af, de arrestanten. Morgen zijn ze weg. Waarschijnlijk 
zien wij hen zoo min terug als de jongens, die naar Mauthausen zijn gebracht en daar 
vermoord. Wat zal men met hen doen, met de sterke mannen, de gezonde vrouwen, 
met de kleine kinderen en wat zal er gebeuren met de jonge meisjes? Zoo kieskeurig 
is het „Herrenvolk” op dat punt nu ook weer niet. Daar staan ze op de hoeken van 
hun eigen straat, alleen en verlaten. Neen, Godlof niet verlaten, er zijn Christenen, 
echte Christenen, menschen met een hart in het lijf, die te hulp komen. Ziet, zij rede- 
neeren tegen de geüniformeerde Duitschers, zij pleiten en geen bedreiging van óók 
te worden meegenomen, weerhoudt hen. Zij stoppen de ongelukkigen eten en lekkers 
in de zak, zij sleepen aan met warm goed en rennen weg, om in de buurt wonende 
familie op de hoogte te stellen van wat er gebeurt met hun weggehaalde verwanten. 
Maar ook daar staat de Duitsche heldentroep. Zoo dapper zijn zij, gewapend tegen 
de weerloozen, dat zij ook hier „gevangenen” hebben gemaakt.

Van de vierde verdieping springt een Jood te pletter, liever dan in de handen der 
Duitschers te vallen. Op het dak volgden hem de Duitschers, nadat ze kasten en 
kelders, zolders en schuurtjes hadden doorzocht. ’nHond, dapper zijn baas verdedigend, 
wordt door de Duitschers neergeschoten. Het is het eenige schot, dat dien avond valt.

Het gaat correct, zoo wil het nu eenmaal de Heer Rauter. Als hij het anders 
beveelt springen zijn slaven als wilde beesten op hun slachtoffers af, maar nu, nu 
het in het openbaar gaat, wat de Duitscher niet graag doet, nu moet het nog oogen- 
schijnlijk correct gaan, want het publiek moet een „goeden indruk” krijgen. Er zijn 
uitzonderingen, als een beest zich niet kan bedwingen, maar meestal wordt hij 
door eigen rotgenooten wel weer in bedwang gehouden.

En het publiek ziet het en is versteend. Wie door de buurt gaat, wordt op eiken 
hoek aangehouden en moet zijn persoonsbewijs laten zien. Wie de fatale J op de kaart 
heeft, is verloren. Wie J-loos is mag doorgaan tot bij een volgenden hoek ook weer 
een machthebber bevredigd moet worden.

Dan is er temidden van de groene horde plotseling een uitzondering: er is een 
groene agent, die bij het zien van een slapend kind de ouders vrijuit laat gaan. Er is 
een officier, die een moeder niet van haar kind wil scheiden. Er zijn agenten — ook 
een paar Hollanders — die willens en wetens menschen laten zitten, huizen overslaan. 
Er zijn er meer die de hun opgedragen taak niet goed vervullen, die zelf opeens 
blijken niet accoord te gaan met wat hun meesters geboden. Het zijn er niet eens zoo 
weinig. Alleen God weet, wat er in de ziel van deze menschen omgaat. Zijn zij ook 
alleen maar arme, bange sloebers, die niet durven weigeren het vuile werk te doen? 
Of beginnen zij te beseffen wat voor streken zij al dien tijd hebben uitgehaald of 
beginnen zij te zien wat menschelijkerwijs bekeken al vaststaat, dat ook eenmaal de 
dag zal komen, dat de Duitsche huizen en straten net zoo systematisch afgegraasd
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zullen worden als nu die in Amsterdam en Parijs, Praag en Belgrado, Oslo en Ant
werpen? Smeult daar, heel zwakjes nog iets goeds in die harten onder de groene 
ersatz uniform? Of knaagt de vrees als een zieke tandzenuw langzaam en volhardend 
aan het moreel der Duitsche Sicherheitspolizei?

Het is mogelijk. Als drie dagen later in een andere wijk van Amsterdam weer een 
razzia wordt gehouden is het geen Sicherheitspolizei in een groen uniform, die de 
menschen wegvoert. Het zijn SS-lieden in burger, jong, gemeen en bruut, maar de 
Grüne Polizei is afwezig. Zoo is er misschien door het kwaad ook weer iets goeds 
aan het kiemen.

Het einde
Dan komt het einde. De groote groene wagens rollen af en aan. Tot kwart voor 

twaalf knallen de motoren. Van ’s morgens vroeg, toen er op straat werd gearresteerd 
tot ’s nachts toe zijn meer dan 4000 menschen opgepakt. De wagens brengen hun last 
in het gebouw der Gestapo in de Joodsche Schouwburg en op andere plaatsen. En 
dan beginnen de transporten uit de stad. Hartverscheurend is het, menschen als wij 
te zien weghalen, kalm, berustend en veelal waardig, het oude volk der Israëlieten. 
Huilende vrouwen, schreiende kinderen, het gaat alles in den trein en weg.

In de concentratielokalen blijven zij, soms 8 uur, soms 36 uur, zonder behoorlijke 
kleeding, zonder voedsel, zonder hygiënische middelen: drie w.c.’s voor 1200 menschen 
voor 24 uur! In een crèche worden de kinderen verzorgd. Daar zitten ze, de aller
kleinsten, die nog van niets weten, de kinderen van een jaar of tien, die zitten te tobben 
of, weg van de ellende, rustig een boek lezen. Er zijn er, die hun moeder hebben zien 
ranselen met een geweerkolf. Er zijn er, die hun ouders voor hun oogen hebben zien 
weghalen.

Vergeet het niet, volk van Nederland, vergeet het niet. Morgen gaat het misschien 
om uw kinderen. Morgen gaat het om u zelf en uw familie en vrienden. Morgen zal 
aan anderen hetzelfde Godgeklaagde onrecht geschieden. Morgen zal men in uw 
buurt de klaagzangen hooren. Vergeet het niet, vergeet het nooit. Houdt dit alles 
in uw hart en uw hoofd, lang nadat de arme weggevoerde menschen op hun bestem
ming zijn aangekomen, het onverbiddelijk einde. Onthoudt dit alles tot de dag zal 
zijn gekomen, dat rechtvaardig geoordeeld zal moeten worden over wat geschied is. 
Wee dengene, die dan schuldig zal staan voor zijn medemenschen, maar bovenal voor 
zijn God.

Auteur: onbekend

No. 44: De plicht van de Nederlandse spoorwegman
De Waarheid, [September 1942]

Ons werd eens gevraagd onze mening uiteen te zetten over de diverse sabotage-aan- 
slagen op de spoorwegen, die in de laatste tijd zijn voorgekomen en in verband
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daarmede, wat het Nederlandse spoorwegpersoneel moet doen. In verband 
hiermee vroeg men ons wat wij dachten van het geval in Rotterdam en in Twello 
(Overijsel).

In Rotterdam is n.1. een spoorwegman om het leven gekomen. Er was een militaire 
moffentrein op komst. Bedoelde spoorwegman had voordien echter nog iets aan de 
lijn te doen en hij nam zijn plichtsbetrachting zo nauw, dat hij zich nog gauw met een 
lorrie daarheen spoedde om de reparatie te verrichten. Het gevolg was, dat hij met 
een bom in aanraking kwam, die voor de moffentrein bestemd was, en er zelf het 
leven bij inschoot.

In Twello had een voorman-wegwerker gemerkt, dat de lijn was opgebroken op 
een plaats waar de D-trein uit Duitsland zou passeren. Deze man, een zekere Kruitbos, 
heeft toen alles in het werk gesteld om de lijn te herstellen en de veilige door
tocht voor de moffentrein te verzekeren. Waarvoor hem door de beul Rauter dank 
is gezegd.

Sommigen verdedigen echter de houding van deze man met het motief, dat de 
spoorjongens niet het slachtoffer mogen worden van de sabotage, zoals in Rotterdam 
is gebeurd.

Deze mening is echter laf en schadelijk.
Sinds Mei 1940 rijden Nederlandse spoorjongens voor de Duitse oorlogsmachine. 

Zij hebben de troepen en het oorlogsmateriaal op weg naar het oost-front vervoerd. 
Zij vervoerden treinen met troepen en SS bestemd om de Nederlandse bevolking te 
onderdrukken.

Zij vervoeren treinen met gestolen levensmiddelen uit ons land naar Duitsland. 
Zij vervoeren treinen met menselijk slachtvee, gedeporteerde Joden, gijzelaars, dwang
arbeiders en gevangenen naar Duitsland.

Dit alles is tot nu toe zijn gemoedelijk gangetje gegaan, waarbij de mof wel is 
gevaren en het spoorwegpersoneel in alle gemoedsrust en plichtsbetrachting zijn 
broodje in dienst van de gruwelijke vijand verdiende. Doch dit kan zo niet blijven 
duren. Steeds vaker worden de spoorlijnen en stations door Engelse en Amerikaanse 
vliegtuigen gebombardeerd. Wie zal ontkennen dat deze bombardementen nood
zakelijk zijn? Zij zijn noodzakelijk en wij kunnen alleen maar wensen, dat ze steeds 
talrijker worden. Ook al zouden daarbij spoorjongens kunnen verongelukken. Dit 
is onvermijdelijk. De oorlog treft iedereen en er kan geen uitzondering gemaakt 
worden voor spoorwegpersoneel.

Zo is het ook met de sabotage. Zij is noodzakelijk om het werk der vliegtuigen 
aan te vullen en effectiever te maken. Zij is noodzakelijk om de verbindingen van 
de vijand te bemoeilijken, het verkeer in de war te sturen en de zwakste plek in de 
Duitse oorlogsmachine, het transport te treffen.

Zij, die dit werk verrichten doen goed werk en verdienen daarvoor de dank, 
weliswaar niet van Rauter, doch van het Nederlandse volk en zijn bondgenoten.

Wij willen hierbij opmerken, dat ons geen geval bekend is van sabotage en aan
slagen gepleegd op Nederlandse reizigerstreinen in het gewone verkeer. Alle sabotage-
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gevallen betroffen uitsluitend Duitse treinen. Het ligt voor de hand te veronderstellen, 
dat zij die de spoorwegen saboteren willen, het daarbij niet op de Nederlandse spoor- 
wegpassagiers voorzien hebben, doch wel op de militair belangrijke mojfentreinen. 
Ook het goederenvervoer heeft natuurlijk militair belang.

De taak van de spoorjongen, die op zijn eigen veiligheid bedacht is, bestaat dus 
hierin niet op Duitse treinen te rijden. Ook om niet op locomotiefjes te rijden, die voor 
de Duitse treinen moeten rijden. Als gevolg van de sabotage-acties hebben de moffen 
n.1. geëist, dat de directie der spoorwegen locomotieven of kleine treinen voor de 
Duitse treinen moeten laten rijden. Als er dan een bom ligt, dan vliegt dit voor- 
treintje in de lucht, voordat de Duitse trein is gearriveerd.

De Nederlandse spoorjongens op zulke voortreintjes zullen dus dezelfde 
dienst doen als de varkens in de Maginotlinie, die in de mijnenvelden werden 
gestuurd.

Tussen twee haakjes is deze maatregel een succes voor de sabotage. Immers, niet 
alleen moeten er een aantal locomotieven meer dienst doen, doch tevens brengt deze 
regeling een geweldige vertraging van het militair verkeer met zich.

Indien de spoorjongens zich laten dwingen dienst te doen op zulke voortreintjes 
als dekschild voor de moffen, dan doen ze dit op eigen risico. Er blijft hun dan niets 
anders over dan uit te kijken en zich bij de minste onraad te bergen.

Ook moeten de spoorwegjongens weten dat al te grote plichtsbetrachting in dienst 
van de mof gevaarlijk is.

Indien de Rotterdamse spoorman niet zo ijverig ware geweest om een lijn te ver
zorgen, waarlangs enkele minuten later een moffentrein zou passeren, dan zou hij 
thans nog tot de levenden behoren, terwijl een aantal moffen naar de Germaanse hel 
zouden zijn vertrokken.

Nauwgezetheid en plichtsbetrachting waren steeds deugden, die de Nederlandse 
spoorjongen sierden. In de huidige omstandigheden zijn dit echter ondeugden ge
worden, die in het belang zijn van de vijand van ons volk. De sabotage van spoor
wegen, samen met de bombardementen uit vliegtuigen, zijn onvermijdelijk. De 
krachten, die daar achter zitten, laten zich door niets weerhouden. Onze spoorjongens 
doen het best om daar ernstig rekening mee te houden. Beter nog doen zij, indien 
zij zelve aan de sabotage meehelpen, ook al zou dit risico voor enkele hunner kort
zichtige collega’s betekenen.

De strijd tegen de Duitse fascisten gaat boven alles. Zolang ons land bezet is, 
vallen er dagelijks honderden slachtoffers en dit aantal zal met de tijd stijgen. De 
strijd hiertegen vergt offers en het Nederlandse volk zou zich voor zijn spoorjongens 
diep moeten schamen, indien zij hun eigen belang voorop zouden stellen en zich aan 
de algemene vrijheidsstrijd zouden onttrekken.

Auteur: onbekend
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No. 45: Het uur der beproeving
Verzet, lste jaargang, no. 5, [ October 1942]

Met onafwendbare zekerheid ontwikkelen zich de gebeurtenissen naar het punt, 
waar de meedoogenlooze eindstrijd om nederlaag of overwinning moet worden uit
gevochten.

In ademlooze spanning volgt de beschaafde wereld de heldhaftige worsteling der 
Russen om eiken duimbreed grond van hun hartstochtelijk geliefd Vaderland. En 
toch zal de beslissing niet vallen in de wijde steppen van Don en Wolga of in het 
bergland van den Kaukasus. Zij wordt er slechts voorbereid.

De beslissing valt in het Westen
Hitler heeft den oorlog niet gewonnen zoolang hij Engeland en Amerika zijn wil 

niet heeft opgelegd. Dat kan hij slechts door hen militair te verslaan, aangezien er 
geen enkel uitzicht op den door vele Duitschers zoo heet begeerden compromisvrede 
bestaat. In het onwaarschijnlijke geval, dat Hitler de offensieve kracht van het Russi
sche leger breekt blijft hem deze opgave in het Westen onverbiddelijk gesteld. Het 
tijdstip waarop die opgave moet worden vervuld, wordt bepaald door het tempo 
van de Engelsch-Amerikaansche bewapening en het gereedkomen van de voorbe
reidingen tot de vorming van het tweede front, waartoe niet in de laatste plaats 
behoort het klaar maken van een voldoende transportvloot.

In de eindelooze Russische vlakten is het beste deel van de Duitsche legermacht 
verbloed in de verbitterde gevechten met den door vriend en vijand onderschatten 
tegenstander. Het moreel van het leger is aangetast en in Duitsche officierscasino’s 
barst in de verhitte sfeer van den alcoholroes het felle debat los over de vraag of 
Duitschland dezen oorlog nog kan winnen, ja of neen. En die ja  zeggen worden 
daartoe in hoofdzaak gedreven, omdat zij weigeren zich in de verschrikkingen van 
het neen in te denken.

De beslissing valt in het Westen.
Zij is voor ons niet twijfelachtig. Een vermoeid en overspannen Duitschland, 

slechts voortgezweept door den angst voor de gevolgen van zijn misdaden tegenover 
God en de menschen, zal tegenover zich vinden de onverbruikte krachten van de 
vrijheidlievende volkeren, die gesteund worden door de groeiende kracht hunner 
wapenen, zoowel als door de overtuiging van de heiligheid van de zaak, waarvoor zij 
strijden.

De beslissing valt in ’t Westen. Tenzij . . .  in Duitschland zelf de anti-nazistemming 
eindelijk en ten leste zich zou kristalliseeren tot de verlossende daad: de menschheid 
te bevrijden van de Bruine Pest. Voorshands is het uitzicht daarop onzeker. De macht 
van den opperbeul Himmler is nog goed verzekerd. De terreur heerscht met onver
minderde, ja aanzwellende kracht. Dat is ongetwijfeld een bewijs van de innerlijke 
zwakte van het nazi-systeem, maar wij moeten ons voor oogen houden, dat zijn leidende 
groep en haar aanhang beseft met den rug tegen den muur te vechten. Wie het niet 
wist, kan het uit de laatste rede van Goering vernomen hebben.
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Het is goed zich er rekenschap van te geven, dat alvorens de bevrijding een feit 
is geworden, groote beproevingen ons deel zullen zijn.

De terreur is ten eenen male ’n onmisbaar onderdeel geworden van Hitlers oorlog
voering. Wij ondervinden het in de bezette gebieden. Wij ondervinden het in ons 
eigen, zwaar beproefde Vaderland. Zij heeft tot doel het sociale en het economische 
leven, het gezins- en het volksleven, het stoffelijke en het geesteüjke leven te ont
wrichten en te ontbinden, ten einde elke mogelijkheid van tegenweer uit te schakelen. 
Materieel ons ten gronde te richten, geestelijk ons te breken, zedelijk ons te ver
nederen, onzen eigenaard te vertrappen, dat is het wat de vervloekte overweldigers 
zich tot taak hebben gesteld.

Zij scheppen met volle bewustheid een stoffelijk armoeland en een geestelijk 
niemandsland, bereid om daarin te gaan tot de uiterste consequentie: de verstrooiing, 
desnoods de uitroeiing van ons volk.

Daartoe dient de uitplundering van onze stoffelijke welvaartsbronnen. Daartoe 
dient de vernietiging der Joden, de deportatie van de arbeidende bevolking, de knech
ting en vervolging onzer intellectueelen, de niets-ontziende onderdrukking van de 
vrije meeningsuiting, het vrije geweten, de rechtsverkrachting. Daartoe dient de nazi- 
ficeering van Kunst, Wetenschap en Opvoeding, de kneveling van pers en radio, de 
verleiding van de jeugd. Daartoe dient het geraffineerde systeem van schrikaanjaging, 
dat in het dooden van onschuldige gijzelaars zijn duivelsche triomphen viert. Daartoe 
dient het wijd-vertakte apparaat van spionnage en verraad. Daartoe dienen concen
tratiekamp, gijzeling, marteling en executiepeloton.

Het zou alles nog te verdragen zijn met verbeten pijn en woede, indien niet boven 
al deze misdaden in hoogste, duivelsche verachtelijkheid zetelde: de leugen, indien 
de smartekreten der gepijnigden en gekerkerden, de knetterende salvo’s van de straf
pelotons, de beklemmende stilte van de gewelddadige versmoring van het geestelijk 
leven niet werden overschetterd door het valsche bazuingeschal van de zoogenaamde 
„nieuwe orde” , waarmee dit adderengebroedsel, dit uitvaagsel van de hel de aandacht 
van zijn vergrijpen tegen Gods geboden en tegen de menschelijke beschaving poogt 
af te leiden.

Wie na driejaren „totale” oorlog deze voorstellingen nog wat te gekleurd mocht 
vinden — er loopen zulke struisvogels nog in heele kudden rond — die moge zich 
rekenschap geven van de Oostland-politiek der nazi’s. Een hooge Duitsche ambtenaar 
verklaarde daaromtrent: Wij hebben die gebieden in het Oosten niet veroverd om 
ons twee eeuwen lang tegen nationale opstanden te moeten verweren. Die bevolking 
moet worden uitgeroeid. Zijn opvatting vindt haar bevestiging in de uitspraak van 
Himmler zelf, dat de bevolking van den bodem, die in het Oosten is gewonnen, door 
de Germaansche legerscharen niet zal worden vergermaniseerd. Dat zou een achter
uitgang van het Germaansche ras beteekenen. Hij voegde er aan toe: „Aarde, die 
met bloed is gewonnen, zal slechts daarvoor gebezigd worden om nieuw bloed, ge
zinnen en kinderen te doen ontstaan” .

Nederland is geen ander lot beschoren, tenzij . . .  wij den nek zouden buigen voor
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den tiran. Leeggeplunderd, vernederd en geknecht zou het vrije Nederland een kolonie 
worden van de bruine nazi-schurken en wij hun rechtelooze slaven.

De beslissing valt in ’t Westen.
De dagbladen van 16 October brachten berichten over ingrijpende maatregelen 

voor de kustverdediging. De Duitschers houden ernstig rekening met een Engelsch- 
Amerikaansche invasie. Aan een drievoudige verdedigingsstelling is reeds begonnen. 
Bij duizenden zijn de Nederlandsche arbeiders er aan te werk gesteld. Volgens be
doelde berichten kan het komen tot de evacuatie van geheel Noord-Holland benoorden 
het IJ, van geheel Zeeland en van een breeden kuststrook tusschen IJmuiden en Hoek 
van Holland. Met inbegrip van ’s-Gravenhage!

Mocht het daartoe in vollen omvang komen, dan worden anderhalf millioen 
Nederlandsche mannen, vrouwen en kinderen door den vijand van huis en hof ver
jaagd, practisch onder achterlating van al hun have en goed. De voorbereidingen 
zijn reeds in vollen gang. Het is onzeker of de inboedel wel of niet mag worden mee
genomen, al of niet tot een vastgestelden datum. Het is ook volkomen onbelangrijk. 
Het wordt een ramp voor honderdduizenden landgenooten. Een dergelijke volks
verhuizing is onuitvoerbaar, indien alle gezinnen hun hebben en houden zouden willen 
meenemen. Daartoe zijn de voorhanden transportmiddelen volstrekt ontoereikend 
en is het verder uitgesloten voldoende opslagplaatsen in de rest van het land voor het 
meegenomene te vinden.

Militaire noodzaak, zegt de overweldiger van onze nationale onafhankelijkheid.
Militaire noodzaak en bezorgdheid om het lot der burgerbevolking, balken hem 

de overijverige persezels in de kranten na.
Alleen militaire noodzaak en bezorgdheid om de burgerbevolking? Wie lacht daar? 

Sinds jaar en dag zetten de Duitsche lafbekken hun munitietreinen en benzinetanks, 
slaan ze hun kwartieren op in het hartje van de woonwijken der burgerbevolking. 
Het moffentuig is sinds den oorlog 1914—1918 berucht om het misbruik, dat zij 
maken van gepreste burgers in hun oorlogvoering.

Thans wordt kunstmatig een groote strook Niemandsland geschapen. Verlaten, 
verwoest en onder water gezet liggen straks de eens zoo bloeiende steden en dorpen, 
waarin alleen nog verwilderde honden en katten zullen rondzwerven, als luguber gezel
schap van de roovende Duitsche jakhalzen, die met één slag een gebied zich zien toe
vallen, waar ze van alles zullen vinden, dat van hun gading is.

Het kan alles per schip en per trein denzelfden weg naar de dierbare Heimat 
worden opgezonden dien de inboedels en eigendommen van onze Joodsche landge
nooten reeds gingen. De hemel weet of de schurken nog niet in de Duitsche kranten 
laten schrijven, dat dat alles geschenken zijn van de edelmoedige Nederlanders aan 
de geliefde, rasverbonden Duitsche broeders-in-Adolf, zooals ze het deden over de 
gestolen bezittingen der Joden!

Anderhalf millioen menschen moeten elders onderdak worden gebracht, omdat 
het belang van den vijand het eischt. Dat beteekent verdere ontwrichting van het 
Nederlandsche gezinsleven, van het sociale leven, van het geestelijke leven. Dat be-
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teekent het in den steek laten van vruchtbare gebieden, het stil leggen van fabrieken 
en werkplaatsen en dus nog meer verarming, stoffelijke nood en wanhoop. Dat be
teekent een nieuw argument om met behulp van het reptiel Verwey van het Departe
ment van Onsociale Zaken, nieuwe, welbewust werkloos gemaakte tienduizenden 
arbeiders naar Duitschland te jagen in den slavendienst van den nazimoloch.

Volk van Nederland!
Er is maar één strijdkreet: Liever dood dan slaaf!
Er is maar één nieuwe orde: De orde van het verzet!
Nauwer sluiten wij ons aaneen.
Het is de plicht van iedere burger, ambtenaar of particulier zijn eigen deel bij te 

dragen in den strijd tegen den duivelschen tiran en zijn trawanten.
Smeedt Uw grondeloozen haat tegen de schenners van ons Vaderland om tot een 

machtig wapen van verzet tegen de dwingelandij.
Saboteert eiken maatregel, die den vijand dient!
Werkt langzaam en slecht als gij U aan den dienst van den overweldiger niet kunt 

onttrekken.
Stookt het verzet in zijn eigen land.
Laat de heele Nederlandsche administratie tot een onuitwarbare Janboel ver

worden.
Verbergt Uw eigendommen, schenkt ze weg, maakt ze onbruikbaar, vernietigt 

ze, liever dan dat ze den roovers in handen vallen.
Weigert zijn duivelsche instituten te erkennen: Winterhulp, Volksdienst, Arbeids

dienst, Arbeidsfront.
Blijft trouw aan het beginsel der geestelijke Vrijheid. Het is de eenige zuivere bron 

van Waarheid en Wijsheid.
Vreest zijn wraak niet.
Geeft U te zijnen opzichte aan geen enkele illusie over.
Alles staat op het spel in het jaar, dat voor ons ligt.
Neemt een voorbeeld aan den heldenmoed van het Engelsche volk tijdens de 

luchtbombardementen van 1940.
Neemt een voorbeeld aan de weergalooze dapperheid der Russen.
Denkt aan Noorwegen. Aan zijn Geestelijken en Onderwijzers en Arbeiders, die 

den nek niet bogen. Daar spreekt het Germaansche bloed in daden van ontembaren 
vrijheidszin.

Denkt aan Frankrijk. Aan zijn Priesters, die de Joodsche kinderen opnamen in 
hun bescherming. Denkt aan de Fransche arbeiders, die weigeren zich als galeislaven 
te laten wegvoeren naar het hongerland van Adolf den Verschrikkelijken.

Denkt aan het kleine Luxemburg, dat als eerste in de rij eenvoudig werd opgeslokt 
en zijn jongelingschap zag ingelijfd in Hitlers legermacht en als protest de algemeene 
staking proclameerde.

Denkt aan zoo menig waardig protest in ons eigen land. Het vastberaden verzet 
der Kerken. De Februaristaking van 1941.
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Denkt aan onze nationale martelaren die voor het vuurpeloton onverschrokken 
met een bede voor het Vaderland op de lippen, den dood in de oogen zagen.

Beoefent de solidariteit als hoogste plicht. Helpt en steunt elkander. Stoffelijk en 
geestelijk.

Door deze beproevingen heen lacht de zon der overwinning.
Alles kan de vijand ons ontrooven. Geld en goed. Hij kan onze dorpen en steden 

verwoesten en onze landerijen en onze fabrieken. Hij kan ons vervolgen en onze 
lichamen dooden.

Eén ding kan hij niet en kan hij nooit: De geest der Vrijheid overwinnen, die uit 
elke doorleden beproeving opstijgt als een eeuwige boodschap van de ware bestem
ming van den mensch: vrij te zijn!

Landgenooten, Nederland zal herrijzen!

Auteur: Koos Vorrink

No. 46: De vóór-laatste ronde
De Oranjekrant, jaargang 1942, no. 14, [November 1942]

De twee en half jaren die thans achter ons liggen, zijn voor het Nederlandsche 
Volk geweest als ’n bange droom. Sinds dien afschuwelijken lOen Mei, volgde de eene 
tragedie op de andere. Mochten er nog twijfelaars hebben bestaan omtrent de waar
achtige doeleinden van den Duitschen bezetter, nu, na meer dan twee jaren van 
onbeschrijflijke terreur en stelselmatige verpaupering, blijft geen twijfel meer mogelijk. 
Van een Land, overvloeiende van melk en honing, zijn wij teruggezakt tot een armoede 
welke ons Volk zelfs in de zwartste dagen zijner geschiedenis niet heeft gekend. Met 
uitzondering van ’n kleine groep landverraders en ’n even kleine groep aasgieren die 
in den zwarten handel ons Land mede hielp uitplunderen, zijn de Nederlanders vol
komen overtuigd geraakt van het door en door slechte van het Duitsche maatregelen- 
complex.

Dit maakte de naargeestigheid welke voortsproot uit de elkaar steeds maar op
volgende sombere berichten, op den duur schier ondrageüjk. Toen Singapore verloren 
ging, toen Indië ten offer viel, toen Rommel tot aan de poorten van Alexandrië op
rukte, toen honderden slachtoffers der mofsche terreur te betreuren waren, toen 
honderdduizenden Nederlanders uit huis en gezin werden weggesleurd om slaven
arbeid, en wellicht erger, in Duitschland te gaan verrichten, toen begon zelfs het moe
digste hart heel ongemerkt te wanhopen aan de macht der Verbonden Volken. Niet 
wijl men de uiteindelijke overwinning voor Duitschland waande, doch men geloofde 
allengs dat de bevrijding tenslotte toch nog te laat zou komen.

En ziet, nu ineens, als ’n donderslag bij wolkenloozen hemel, komt het bericht dat 
Rommel is verslagen, dat de Fransche bezittingen in Noord-Afrika zijn bezet door 
troepen der Verbonden Volken. In ’n jubel golft dit groote nieuws door de wereld, de
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ban van zwaarmoedigheid en rouw verbrekend, ontsteltenis verspreidend onder onze 
onderdrukkkers. De enerveerende stilte is eindelijk verbroken en mateloos is de energie 
die in de verslagen harten terugvloeit.

De vóór-laatste ronde is ingegaan. De mofsche propagandisten en de verachtelijke 
pers-koelies trachten hetgeen thans gebeurt, als volkomen onbelangrijk voor te stellen. 
Welaan, laten zij zichzelve nog verder misleiden. De onderdrukte Volken van Europa 
hebben het Licht dat van over de zeeën tot hen straalt, gezien en de beteekenis be
grepen. Het vuur der Vrijheid is ontstoken. Zijn weerschijn licht tot in ons hart. 
Nieuwe moed en nieuw vertrouwen gloeien in ons op. De Vrijheid komt; Neêrland 
zal herrijzen!

Doch in onze groote vreugde, dienen wij niet te vergeten, dat het hier nog slechts 
de vóór-laatste ronde betreft. Wij moeten er voor zorg dragen dat wij in onze ver
wachtingen de grenzen van het redelijk bereikbare niet overschrijden. Het is niet on
mogelijk dat de werkelijke bevrijding van ons Vaderland nog meerdere maanden op 
zich laat wachten. Wij dienen in onze vreugde, hiermede terdege rekening te houden, 
wil niet de terugslag, welke bij een uitblijven van directe resultaten onherroepelijk 
komen zal, bepaalde ernstige gevolgen voor ons Volk met zich brengen. Houden wij 
dus het hoofd koel. Er heerscht nu dankbaarheid en opgewektheid in ons hart. Wij 
weten, zekerder nog dan ooit tevoren, dat de overwinning aan óns zal zijn. Verbeiden 
wij dien dag met geduld en nuchter werkelijkheidsbesef. De vóór-laatste ronde is 
gewonnen. Wachten wij thans in volledig vertrouwen op het ingaan van de laatste 
ronde.

Want die dag komt!
Nederland wordt vrij!

Auteur: Johan H. Doorn

No. 47: Het groote gevaar!
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 5, [11 December 1942]

De bezetting van Marokko en Algiers en de klap die de Russen de Moffen in het 
Wolga-Dongebied gegeven hebben, kunnen gemakkelijk de belangstelling voor het 
binnenlandsche front doen verflauwen. Er zullen vóór het einde van den oorlog 
nieuwe daverende dingen gebeuren, in Rusland, in Afrika, in de Zuidzee en elders. 
Wat maakt het daarbij uit of op het kleine plekje grond, dat Nederland heet, een 
knaap tijdelijk in den arbeidsdienst gaat en een vereeniging zich laat gelijkschakelen?

Deze misvatting is misschien het grootste gevaar, dat ons in de toekomst bedreigt. 
In werkelijkheid wordt tegen het einde van den oorlog onze binnenlandsche taak 
steeds gewichtiger en na den dag waarop de wapens rusten zal zij op een gegeven 
moment onze eerste en eenige taak zijn.

De vraag immers hoe wij vrij worden is minstens even belangrijk als de vraag o f  
wij vrij worden. Indien een zelfstandig Nederland het uitsluitend resultaat is van de
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militaire overwinning der geallieerden is vrij Nederland nog niet geboren. Een waar
achtig vrij vaderland krijgt niemand ten geschenke.

Een volk dat thans kruipt, kan straks niet rechtop gaan!! Wij zullen zelf moeten 
vechten, werken en lijden, nu!! en hier!!!

De nuttigste dienaren van den vijand

Altijd is er in Duitschland en in ons land een slag menschen geweest, die „nog 
wel wat goeds hadden” en eigenlijk ook „tegen het regiem waren” . Hindenburg was 
geen nazi, maar zijn burgerlijke kortzichtigheid, zijn Pruisisch nationalisme en zelfs 
zijn vroomheid hebben Hitler in het zadel geholpen. Zooals hij waren er tienduizenden 
in Duitschland. Wij kunnen deze waarheid niet genoeg herhalen en ons volk moet 
dezen zin uit het hoofd kennen: Niet de Nazi’s, niet de 100 % aanhangers, maar de 
halve tegenstanders en de halve meeloopers hebben het succes van deze horde verzekerd!

Niet Mussert, niet van Geelkerken, niet Woudenberg, maar Frederiks en van Dam 
en prof. H. H. Kuyper,1 met hun heele nasleep van tactici, halve ja en nee-zeggers, 
burgemeesters, kunstenaars, hoogleeraren enz. enz. zijn een gevaar voor ons volk en 
de nuttigste handlangers van het Nationaal-Socialisme!

Naarmate de kans op de overwinning voor de nazi’s steeds kleiner wordt zullen 
er meer lieden komen, die „nog wel iets goeds hebben” . Men zij echter op zijn hoede! 
De ratten verlaten het zinkende schip en de huichelaars verzamelen het materiaal 
voor hun verdediging. Er is teveel bloed gevloeid in Nederland, er is teveel geleden 
en de executiepelotons hebben het te druk gehad om er deze lieden met een koopje 
te laten afkomen. De halven onder ons werken voor den vijand. De halven zijn onze 
vijanden! Het zal hen daarnaar vergaan! Wij kennen maar één nieuwe orde, de orde 
van het verzet!

Wat denken de heeren wel?
Eenigen tijd geleden hebben de Duitsche beulen de burgemeesters van één onzer 

Noordelijke prov. opgedragen de joden in hun gemeenten te arresteeren en in de 
bloederige klauwen van Himmler over te leveren. ,

Slechts één burgemeester weigerde! In Gelderland zijn thans opnieuw de hoofden 
der gemeenten en de commissarissen van politie bijeengeroepen en hun werd dezelfde 
satanische opdracht verstrekt.

Het aantal dat weigerde bleef beneden de vijf! De rest zweeg o f stemde toe!
Straks moeten deze heeren de jongens oppikken die weigeren in den arbeidsdienst 

te gaan! Dan komen de razzia’s op voortvluchtigen en illegale werkers! Lieden die 
onze Joodsche landgenooten in den dood helpen jagen zullen ook voor deze vieze 
karweitjes niet terug deinzen. Het is afschuwelijk! Tientallen jaren hebben deze 
heeren het zoete van hun bevoorrechte positie genoten, ze hebben in den voorbijen

1 Oud-hoogleraar die een houding aannam  die als defaitistisch beschouwd werd en veel critiek in 
gereformeerde kringen opwekte.
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crisistijd onverbiddelijk en hartstochtelijk de orde verdedigd tegen opstandige werk- 
loozen en mopperende vrouwen, thans zijn ze plotseling kneedbaar en tactisch ge
worden! z.g. om het bestuursapparaat tot den dag der bevrijding intact te houden 
en geen plaatsen vrij te maken voor NSB-ers.

Maar het vrije Nederland wil het apparaat niet meer dat besmet is en onteerd door 
U! Het wil de orde niet meer, die toeliet dat U daarin opklom tot een positie die U niet 
waard was! Het vrije Nederland wil U niet meer, al o f niet NSB-er, omdat het niet op 
namen maar op daden let, omdat Uw dubbele naam en Uw titel ons niet meer intimideert, 
maar omdat wij, behalve Uw hersens ook Uw hart en karakter zullen keuren en rot 
noemen wat rot is!

Onze Koningin en onze minister-president hebben onlangs over de taak van de 
ambtenaren gesproken op een manier, die niet misverstaan kan worden. Wie nu nog 
meewerkt de maatregelen van dit helsche systeem uit te voeren zal zijn gerechte 
straf niet ontloopen!

Het leed en het onrecht hebben onze handen tot vuisten gebald!
Wij kunnen niet meer door de vingers zien!

Duitsche handel in menschelijke ellende

Velen onzer hebben zich afgevraagd wat toch de reden mag zijn van de arrestatie 
van Joodsche grijsaards, zieken en bijna stervenden! Tegen de nadrukkelijke belofte 
in worden ook deze ongelukkigen thans uit hun huizen en van hun bedden gesleept 
en weggevoerd! „Kwaad” kunnen zij niet meer doen, joodsche kindertjes verwekken 
ook niet meer, rondom hen is de witte stilte van den ouderdom, die neigt naar den 
dood.

Thans is het duidelijk! Ze zijn koopwaar, koopwaar in de handen van heden, 
die er niet voor terugdeinzen het leed en de wanhoop van zieken en grijsaards te 
versjacheren, vaak niet eens voor de belangen van hun z.g. nieuwe orde, maar stom
weg uit eigenbelang!

Op 24 Nov. heeft onze regeering bekend gemaakt dat haar via Zwitserland aan
biedingen zijn gedaan 500 gevangenen los te laten tegen 5 mill. Zw. francs. Op die 
manier tracht het benarde Duitschland aan neutrale valuta te komen om haar spionnen 
te betalen en andere duistere doeleinden te financieren. Behalve deze officiëele „handel” 
doen echter allerlei hoogere SS-officieren hetzelfde. Speculeerend op het medelijden 
in neutrale landen zoeken zij hun aftocht te dekken eer hun rijk als een kaartenhuis 
ineenstort.

Onze regeering heeft het ingaan op deze aanbiedingen als begunstiging van den 
vijand strafbaar gesteld! Behalve dat op die manier den vijand aan neutrale valuta 
komt zou het eenige resultaat zijn dat er meer slachtoffers werden gemaakt in plaats 
van minder. Immers hoe beter de handel loopt, hoe meer er gevangen zullen worden. 
Als de nazi’s van hun idealen spreken weten wij wat ze bedoelen. Ook zij die het nog 
niet wisten!
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De gangstermoraal!
Hoe slechter het den Nazi’s vergaat, hoe langer en feller hun redevoeringen en 

hoe veelvuldiger! Ze praten heel wat af den laatsten tijd! Ze hebben ook heel wat 
goed te praten. Ons volk heeft gelijk door ze slechts voor hun zwijnen te laten knorren 
en de verslagen in de couranten ongelezen te laten. Toch zijn ze leerzaam! Hier hebt 
U een staaltje van hun redeneermethoden.

„Duitschland strijdt voor Europa . . .  en dus is iedereen verplicht in dien strijd 
daadwerkelijk mee te helpen” (Schmidt).1 Het zou waar zijn als het eerste waar was. 
Maar het is leugen en daarom is het tweede misdaad! Op die manier zou een struik- 
roover kunnen beweren: „Ik bescherm de reizigers. . .  en daarom is elke voorbijganger 
verplicht mij zijn geld af te staan” . Of een inbreker: „Uw geld is mijn eigendom. . .  
dus heb ik het recht het te nemen” .

Maar ze zeggen dat niet! Omdat struikroovers en inbrekers nog een grein besef 
hebben van eer en waarheid. De Nazi’s niet meer. Daarom is het zoo moeilijk hun 
geklets tegen te spreken, niet omdat ze slim of gecompliceerd redeneeren, maar omdat 
ze brutaal en dom zijn, te brutaal en te dom om tegenspraak uit te lokken. Dat is hun 
zwakheid. . .  en hun kracht! En het geheim van hun succes bij leeghoofden en queru
lanten!

De vijand neemt geen rust op zijn verdoemelijk pad!
Wij zeiden reeds, wie mocht meenen dat de militaire moeilijkheden een verzwak

king van de nazi-actie tegen de bezette gebieden zal beteekenen begaat een noodlottige 
vergissing. Het tegendeel is waar! Steeds meer en op telkens radicaler wijze zullen 
de overwonnen volken in de Duitsche oorlogsmachine ingeschakeld worden. Eerst 
was het hun grondgebied, toen hun wapens, toen hun gespaarde voorraden, daarna 
hun levensmiddelen, thans moeten wij voor Duitschland werken en de tijd is niet 
veraf, dat wij ook voor de nazi’s zullen moeten vechten!

Elders in dit nummer onthullen wij de waarheid omtrent het kamp te Wahn bij 
Keulen. De propaganda onder de jongens van de arbeidsdienst voor de SS wordt 
steeds feller en straks zullen ze zonder propaganda en zonder mooie woorden naar het 
Oostfront gestuurd worden! En duizenden met hen!

Wij citeeren hier een gedeelte uit de rede van bandiet van Geelkerken te Haarlem 
gehouden op 24 Nov. j.1. en wij smeeken onze lezers den ernst van deze woorden niet 
te onderschatten (verslag Nieuws van den Dag, 25 Nov. j.1.).

Te Assen noemde spreker ’t getal van 50 000 Nederlanders die met de wapens 
in de hand naast de D. kameraden voor den strijd tegen plutocratie en bolsjewisme 
moeten aantreden. Hij liet er geen twijfel aan bestaan, dat hij zich niet overgaf 
aan illusies dat dit getal langs den weg van werving van vrijwilligers bereikt kon 
worden. Men is zich in Nat.-Soc. kringen duidelijk er van bewust, dat men de

1 Hauptdienstleiter F. Schmidt, Generalkommissar zur besonderen Verwendung (1940— 1943).
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uitvoering dezer maatregelen met krachtige hand moet aanpakken. Aan de vast
beslotenheid daartoe zal het bij de NSB-leiders niet ontbreken . . .

Op Donderdag 26 Nov. zei Ir. Huygens, secr.-gen. van de NSB (verslag Twentsch 
Nieuwsblad). . .  „Ik kan mij voorstellen, dat ook de bezette gebieden, buiten de vrij
willigers, die er reeds staan, meer mannen zullen moeten gaan leveren voor de fronten, 
hetgeen natuurlijk ook politieke consequentie heeft” .

En nog zijn er Nederlanders, die meenen dat wij nu wel rustig kunnen wachten 
tot op een morgen de Tommies de biljetten aanplakken, waarop wordt medegedeeld 
dat we vrij zijn!

De orde van het verzet!

Waarom Vrij Nederland blijft verschijnen!

Men heeft ons gevraagd, na den onvergetelijken Zondag van Algiers en Oran of 
het geen tijd werd het werk van Vrij Nederland te staken, nu de bevrijders reeds op 
de deuren van Europa bonzen.

Ook deze vraag kwam voort uit de verflauwde aandacht voor het binnenlandsche 
front. Ons antwoord vindt U hier voor U !

Naar onze meening wordt de noodzaak van ons verzet met den dag dringender, 
naar onze meening worden slapheid en dadeloosheid met den dag gevaarlijker! De 
nazidruk zal tegen het einde toenemen in felheid en beestachtigheid. Wij zullen blijven 
spreken zoolang er nog een plaats onbenut is, waar een jood geherbergd kan worden, 
zoolang er nog één arbeider uit Duitschland gehouden kan worden, zoolang er nog 
één Nederlander is die geholpen moet worden, zoolang er nog een minimum klein stukje 
Nederlandsche vrijheid en traditie verdedigd moet worden. Wij zullen blijven spreken 
zoolang anderen zwijgen of verkeerd spreken! Wij kennen slecht één orde, de orde 
van het verzet!

Weigert voor den arbeidsdienst! Weigert voor den vijand te werken! Verzet U 
op duizend geheime manieren. Het kleinste verzet wordt groot door het verband, 
waarin het geschiedt. Adresseer Uw vrachtbrieven en connossementen verkeerd, 
maak fouten in de fabricage, bij de verpakking, in de uitvoering van orders, traineert 
Uw correspondentie, overlaadt de belasting met brieven, verzoekschriften en pro
testen, vergis U, weet niets, helpt elkander en plaagt den vijand op alle manieren, die 
wij niet kunnen noemen, maar die U vlak voor U ziet als U wakker is.

Wij mogen niet stilzitten zoolang onze vijand niet stil zit!
En ook daarna moeten wij nog handelen!
Onder het vaandel van Vrij Nederland zijn wij uitgetrokken toen die vrijheid 

verder weg scheen dan ooit! Dit vaandel is in den strijd gescheurd, het heeft geleden, 
maar het is onbesmet en wij zullen het blijven voeren, ook straks omdat de vrijheid nooit 
een vast bezit is, maar altijd de scheppende daad van personen en volken.

Wij weten ons den stem van duizenden die thans nog zwijgen, wij zijn de geheime 
polsslagvan ons volk, dat in ons zijn eigen hart voelt kloppen. Wanneer wij U oproepen
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tot verzet hoort gij niet ons maar den stem van Uw eigen volk, Uw eigen stem, ons 
gemeenschappelijk verleden, onze gemeenschappelijke hoop, ons heimwee en ons 
geloof. Wij zijn er, omdat gij er zijt!

Auteurs: H. M. van Randwijk en mr A. H. van Namen

No. 48: De slavenjacht op onze arbeiders!
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 5, [11 December 1942]

Wij kunnen niet meer veronderstellen dat de methoden en omvang van de Duitsche 
slavenjacht op onze arbeiders onbekend zijn. In vrijwel elke aflevering hebben onze 
zusterbladen „het Parool” en „Verzet” evenals wij uitvoerige mededeelingen gedaan 
en alarm geslagen. Radio Oranje doet sinds eenigen tijd hetzelfde. Maar bovendien 
(en dit is het voornaamste) er is vrijwel geen bedrijf van eenigen omvang meer in 
Nederland, geen stad en geen dorp, waar geen slachtoffers van deze menschonteerende 
rechtsschennis gevallen zijn. En nog steeds zwijgt ons volk en ziet toe! Nog steeds 
zwijgt de kerk en ziet toe! In het kleine Luxemburg weigeren de arbeiders, in België 
staken de arbeiders, in Frankrijk bezetten de vrouwen de keuringsbureaux en maken 
het werk van de slavendrijvers onmogelijk. Maar uit Nederland vertrekken dagelijks 
de treinen vol, de kerken protesteeren niet en steunen de weigeraars niet, maar orga- 
niseeren plaatselijke afscheidsbijeenkomsten, waar wat sentimenteele woorden en een 
bijbeltje cadeau gedaan worden, de bedrijven sturen prompt de personeellijsten in, 
de arbeiders vertrekken, de burgerij ziet toe en de ambtenaren doen hun „verdammte 
Pflicht” (ja, ja verdammtü!) en meneer Ir. Verweij, de opperste uitvoerder van dit 
schandelijk bedrijf, kan meedeelen dat de hoofden van de verschillende departementen 
{geen enkele uitgezonderd!!) met zijn maatregelen accoordgaan!

De rol die deze heeren in dit luguber bedrijf spelen is meer dan ergerlijk! Bij het 
begin van de tweede „Sonderaktion” (Duitsch woord voor verscherpte slavenjacht!) 
die Sept./Oct. inzette en waarbij speciaal beambten en ambtenaren als prooi werden 
gesteld, vaardigde Frederiks een stel regels uit, volgens welke de wegvoering geschieden 
moest. Hij maakte daarbij nog onderscheid tusschen arbeidscontractanten (deze crisis- 
slachtoffers, die dus ook nu weer aan het kortste eind trekken!) en volledige ambte
naren in den zin der wet, tusschen ongehuwden en gehuwden, enz. Deze secr.-gen., 
die zoo graag voor zeer vaderlandslievend doorgaat wijst er de hoofden van dienst op, 
die soms de vaderlandsche belangen nog wel eens vooropstellen. . .  „men mag evenwel 
niet de opvatting vooropstellen, dat het dienstbelang vordert, dat geen personeel voor 
plaatsing in D. kan worden gemist, doch integendeel moet met ernst worden gestreefd 
zooveel mogelijk personeel voor plaatsing vrij te maken1', (brief 5 Oct. 1942).

Op 15 Oct. was de slavenziel al verplicht (in overleg met de D. autoriteiten, zooals 
hij dat noemt) zijn vroegere regeling te herroepen omdat de slachtoffers zoodoende 
niet snel genoeg binnenstroomden en stomweg iedereen, gehuwd en ongehuwd, con
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tractanten en zij die onder het algemeen Rijksambt.regl. vallen, aan de Duitschers 
over te leveren, terwijl hij het slot van den zin, die wij hierboven citeerden nog eens 
nadrukkelijk herhaalt! De heele ambtelijke correspondentie trouwens over dit onder
werp stinkt van vunzigheid en serviliteit.

Uitstel van wegzending wegens ziekte van familieleden is niet meer toegestaan, 
verklaart Knetsch, wnd. directeur van het Rijksarbeidsbureau en de secr.-gen. van 
financiën Postma verzoekt zijn hoofden van dienst per expresse brief mee te deelen 
welke personen lid zijn van de WA of sympathiseerend met de NSB, met de duidelijke 
bedoeling deze landverraders voor „nuttiger” doeleinden hier te lande te houden.

En dan zijn er onder deze kerels nog die hoera zullen roepen als de Koningin terug
komt. De stommerds! Ze juichen over hun eigen vonnis, dat streng zal zijn, zoo waarachtig 
als Nederland vrij zal worden!
De schuld van de burgerij!

In verschillende steden worden de burgers van de straat opgepikt, hun persoons
bewijs afgenomen en bij het terughalen daarvan naar Duitschland gestuurd. Dezer 
dagen gebeurde ditzelfde met een aantal arbeiders, die in en rondom de markthallen 
in Amsterdam werkzaam zijn. Onder hen waren er die reeds maanden en maanden 
voor Duitschland weigerden, aan oproepen tot keuring geen gehoor gaven, enz.

Wij vragen: Waarom waren deze menschen verplicht rond de markthallen te 
schooieren voor een beetje werk dat hun 2 of 3 kwartjes oplevert?

Omdat de burgerij (de goeden niet te na gesproken!) te lui, te stom en te gierig is 
om deze menschen te helpen en ze een behoorlijk weekgeld te garandeer en!

Wij zijn er van overtuigd dat onder de arbeiders die naar Duitschland vertrekken 
er velen zijn, die zouden weigeren als ze er zeker van waren dat er voor hen en hun 
gezin gezorgd zou worden.

Wij mogen niet wachten tot de slachtoffers ons dit komen vragen! Wij moeten 
er op uit!Ze opzoeken! Zij, die nog hier te lande werken bij voorbaat onze hulp toe
zeggen, onze financieele garantie geven en de toekomstige maatregelen nu reeds be
ramen !

De eenheid van ons volk metterdaad zoo beleden en samen doorleden is meer 
waard dan alle goedbedoelde sociale redevoeringen van het verleden en de toekomst, 
waarbij de praat voor de daad wordt aangezien!

Tegen de arbeiders en beambten, die weigeren voor den vijand te werken zeggen 
wij: Vertoont U niet in bioscoop, theaters, op markten, in drukke straten enz. Zorgt 
dat je je stamkaart en persoonsbewijs behoudt!

De politie zoekt U niet. Het Duitsche politie-apparaat is overbelast. Slaapt echter 
niet meer thuis, desnoods gooien we zoo de heele Nederlandsche burgerlijke stand 
in ’t honderd, als de ambtenaren het niet doen! Vertoont U niet in Uw buurt en zwijgt! 
Het risico dat U op die manier loopt is kleiner dan in Duitschland! En eervoller!!! 
Geen werk maar militaire dienst!

De redactie van Vrij Nederland heeft thans de ontwijfelbare bewijzen in handen, 
dat velen onzer arbeiders in D. niet te werk gesteld worden, maar voor allerlei sinistere
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semi-mïlitaire doeleinden worden opgeleid! O.a. zijn er te Wahn bij Keulen 3000 Neder
landers in kampbarakken ondergebracht. Hun aantal groeit!

Gewerkt hebben ze nog niet! Ze zijn in bruingeverfde Duitsche uniformen ge
stoken, dragen laarzen en kwartiermutsen, staan onder militaire leiding, moeten mil. 
groeten en vallen onder mil. wetten. Overigens worden ze behandeld als krijgsge
vangenen. Het kamp is bijv. met prikkeldraad omgeven. Thans zijn ze in compag
nieën ingedeeld en enkele afdeelingen reeds tewerkgesteld in de gebombardeerde ge
bieden, waar zij de taak van den Duitschen arbeidsdienst en luchtbeschermingsdiensten 
overnemen.

Van hier tot het verrichten van frontdiensten en Nachschubwerk1 is maar één 
stap! En die komt! Spoedig!

„Nou kunnen ze me wel doodschieten, want dit is niks . . eindigt één van deze 
ongelukkigen zijn brief.

Weet secr.-gen. Frederiks dit ook? En Ir. Verweij? En de opperste hielenlikker 
Knetsch, die de centrale leiding voert? En de heeren secr.-gen. die zich accoord ver
klaarden? En alle ambtenaren, hoog en laag, die hieraan, hoe dan ook, medewerkten?

Natuurlijk weten ze dit! Beter dan wij! Eerder dan wij!
Slavendrijvers, die tegelijk ronselaars voor het Duitsche leger geworden zijn, dit 

leger dat hen nu nog betaalt en beschermt tegen de volkswoede, ditzelfde leger, waar
mee ook zij eens door de zegevierende vrijheidsstrijders vernietigd zullen worden!!

En de kerk zwijgt en ziet toe.
En de arbeiders gaan elke morgen rustig aan hun werk.
En de werkgevers sturen hun personeellijsten in, alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
En de ambtenaren blijven bezweren dat ze zulke goede vaderlanders zijn.
En de burgerij zucht dat het toch zoo erg is, maar thuis, bij de kachel en met de 

hand op de portemonnaie . . .
Hoe lang nog?

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 49: Kerstmis 1942
Christofoor, no. 4, [December 1942]

Juste et pie vivamus . . .
Laten we rechtvaardig en vol godsvrucht leven, in afwachting
van de zalige hoop en de komst van den Heer . . .
(Officie van Zondag Gaudete)

Hoe diep de duisternis en hoe groot de chaos in onze dagen over de wereld is, 
kunnen we nog slechts ten deele peilen, want zoozeer heeft het verderf ingevreten,

1 W erkzaamheden in  verband met de voorziening van het front.
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dat geen enkele waarde meer zeker is en slechts vleesch en bloed, slechts hartstocht 
en zelfvergoding het menschelijke bepalen.

Stel, dat een naakte natuurmensch uit Nieuw-Guinea in de straten onzer steden 
dwaalde: de man zou zich schamen over het menschelijke ras; stel, dat hij onze films 
zou zien, dat hij onze krant zou kunnen lezen, dat hij hoorde van den triomfkreet in 
de legerberichten, wanneer een groep tegenstanders —■ ook kinderen Gods — is af
geslacht . . .  hij zou zich van schaamte verbergen en zijn godheid een anderen naam 
vragen dan die van „mensch” . . .  En wat te denken van ons „Christendom”?

Broeders en Zusters komt toch tot bezinning eer het te laat is; de nieuwe Jonas zou 
rond moeten gaan door het Ninive van onze beschaving en zijn vloek uitspreken over 
den veroorzaker van al deze ellende, zooals de Paus in zijn Encycliek met duidelijke 
woorden de Duitsche machthebbers, die niet hooren wilden vervloekt heeft met de 
woorden van St. Paulus: „Indien iemand U een ander Evangelie verkondigt dan 
datgene, wat gij hebt ontvangen op de knieën van Uw vrome moeder, van de lippen 
van een geloovigen vader, uit het onderwijs van een opvoeder, trouw aan zijn God 
en zijn Kerk, dan zij deze vervloekt!”

En bedenk wel: de vloek van den H. Vader weegt zwaarder dan de roep van Jonas, 
die altijd nog weerklank vond in de boete van een rouwmoedig volk.

Dit moest een kerstartikel zijn, maar ach, hoe zouden we kunnen spreken over 
het lieflijke Kind in de kribbe „Puer natus est nobis” . . .  Hoe zouden we nog schoone 
woorden kunnen zeggen over het feest van vrede, waar een walgelijke stank opstijgt 
van onze aarde naar de luchten waar engelen het Gloria moesten zingen. Toe, ga 
naar Wodan en beloof hem in je Germaanschen trots dat je afgehandeld hebt met je 
christelijken deemoed; toe, kniel neer voor een mensch, een hystericus, „den door God 
gezonden verlosser van het Germaansche ras” , betuig aan hem de trouwe eerlijkheid 
en bewijs hem je moed. Bah! Ook velen van ons hebben zich gebogen voor den anti
christ, voor de re-incarnatie van satan, listiger dan de slang en ingemeen.

Ziet het toch aan de wijze, waarop met Uw heiligste goederen wordt omgespron
gen. Is het geen tijd om den christelijken heldenmoed te laten spreken, want het gaat 
weer naar de Catacomben toe!!

Broeders en Zusters, wij bezweren U ernst te maken van Uw christendom.
„Laten we toch rechtvaardig en vol godsvrucht leven” , een uitgelezen eiland zijn 

temidden van een zee van verderf en ellende, die we niet meer vermogen te schilderen. 
Maar God zal den Germaanschen trots den nek breken, zooals Zijn Zoon door zijn 
zuivere Joodsche Bloed uit Maria, ook het Germaansche bloed heeft opgeheven en 
ook ons slavenvolk heeft gemaakt tot een volk van God.

En nu gaat het toch Kerstmis worden. Luistert in deze dagen naar de Kerk, die 
in adventshouding ons aanspoort tot een zuiver leven in afwachting van den Heer. 
Het gaat toch Kerstmis worden. Eén oogenblik bezinning op dit weten geeft ons een 
wereld van gedachten en kan de groote aansporing zijn tot positief christendom, 
(niet dat van Hitler), de eenige redding uit de chaos, het eenige wat ons de vrede des 
harten geeft en ook de vrede daarbuiten, een nieuwe maatschappij, een nieuwe orde...
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Wanneer straks het nationaal-socialisme ligt te stuiptrekken — en die tijd is 
nabij — dan hebben wij het program in onze hand, de eenvoudige, zuivere leer van 
het Evangelie, dat begint met het ontroerende Kerstverhaal.........

Puer natus est nobis! Nobis . .  . voor ons.........
Maken we er gebruik van. Kerstmis komt, en misschien dat in den heiligen, stillen 

nacht onze steden en dorpen in puin storten onder een bommenregen; misschien, 
dat het oorlogsgeweld over onze hoofden davert, dat onze beste mannen uit hun 
huizen worden weggesleept, dat er bloed vloeit, onschuldig bloed, bij stroomen; 
misschien dat Uw zoon of vader tegen den muur staat of dat onze jongen in Duitsch
land zijn eersten grooten strijd heeft te doorworstelen tegen de verleiding; misschien, 
dat Uzelf in de grootste geestelijke en lichamelijke nood verkeert. . .  en toch klinkt 
het lied van de engelen over de menschen van goeden w il. ..!

Men kan ons veel, men kan ons alles ui terlijk ontnemen. Beseffen wij echter goed, 
dat de vrede van Christus diep in ons hart kan wonen en dat wij ondanks alles, 
ondanks het uiterlijke overweldigende, met Hem verbonden leven, dat onze kracht 
onweerstaanbaar is en wij toch als een nieuw zuurdeesem de aarde zullen door- 
deesemen met liefde en rechtvaardigheid, met geloof in den Almachtigen God, Kind 
in de kribbe.

Er is zooveel troostvols in de waarheden van ons heilig geloof, dat een vreugde, 
die de wereld niet kent en niet omvatten kan, ons deel wordt, wanneer we leven van 
onzen rijkdom, van ons gemeenschappelijk bezit.

Wanneer we zoo het Kerstfeest, christelijk, dat is in liefde en rechtvaardigheid 
vieren, dan is onze kracht alles-weerstaand, dan daalt over ons en straalt van ons 
uit — temidden van een wereld vol onvrede — de vrede Christi, die niemand kan 
peilen. Een Zalig Kerstfeest!

Denken wij aan onze hooge uitverkiezing en danken wij God om zijn heilbrengen
de komst.

Auteur: Jan Burger

No. 50: Er is ’n Prinsesje geboren
De Oranjekrant, jaargang 1943, no. 16, [Januari 1943]

Temidden van een wereld vol smart en ellende, temidden van dood en verderf, is 
een nieuwe, ranke loot aan den ouden Oranjeboom ontsproten. Om velerlei redenen 
stemt deze geboorte ons tot dankbaarheid. Radio, pers, de gesprekken van alledag 
verluiden ononderbroken van de lugubere heerschappij van den Dood. Millioenen 
jonge menschen sneuvelen, worden vermoord, worden zinloos vermoord. Het machtige 
gebod: Gij zult niet dooden!, dat iederen Zondag in duizenden kerken klakkeloos 
wordt uitgepreveld door stervelingen die zich dienaren van den Hoogsten God wen- 
schen te noemen, is tot een banale mop verlaagd, ’n ironische opmerking, als om de
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oppermacht van den duivelschen Dood des te onomstootelijker te doen beseffen. 
Heel de wereld is één onoverzienbaar massagraf geworden waarin menschen die door 
menschen worden vermoord, vaneengereten hun rustplaats vinden.

Somber beeld van onze beschaving, somber beeld van den schijnbaren Onmacht 
van het Christendom, somber beeld van den Almacht van het materialisme.

Als ’n lichtpunt in deze alles-omringende duisternis, is nu ’n Prinsesje geboren, en 
even staan wij allen stil bij dit schoone wonder der Natuur. Waar millioenen moeders 
hun kinderen gewelddadig moeten verliezen, is hier ’n moeder die het onmetelijke 
geluk deelachtig wordt een kind te mogen ontvangen. Met Prinses Juliana is het ge- 
heele Nederlandsche Volk oprecht dankbaar voor dit wondere blijk van Genade. Wij 
willen dit zien als een symbool van Nieuw Leven, van Zuivering welke het oude, 
het erkend verkeerde, vervangt.

Het jaar 1943 geeft den schijn een keerpunt in de geschiedenis der menschheid 
te zullen worden. De menschheid, met uitzondering van enkele internationale kanon
nen-, olie- en geld-koningen, snakt naar den Vrede, snakt er naar om haar met bloed 
besmeurde handen te mogen reinigen; ’n nieuwe samenleving op te bouwen waarin 
een diep zedelijk besef de dierlijke instincten die ons belagen, zal overwinnen.

Kleine Margriet, je zult ons Vredesprinsesje zijn. Wij verlangen er naar je in ons 
midden te hebben, wijl jouw komst ons de zekerheid van den Vrede brengt en Leven 
beteekent voor duizenden, ja wellicht millioenen jonge menschen.

Kom spoedig Margriet, wij wachten je met open armen . . .

Auteur: Johan H. Doorn

No. 51: Ir. Verwey, wij beschuldigen U!
Het Parool, no. 48, [10 Februari 1943]

In een grimmig besef van machteloosheid, in een wild verlangen om iets te kunnen 
doen ten bate van de honderdduizenden Nederlandsche arbeiders, die verlaagd worden 
tot de slaven van onze onderdrukkers, richten wij tot U het woord, Ir. Verwey!

Gij zijt, nog immer, Secretaris-Generaal van Sociale Zaken; gij hebt U een aan
wijzing laten aanleunen tot „Gevolmachtigde” voor de tewerkstelling van uw land
genooten in „het buitenland” en gij draagt dus de verantwoordelijkheid voor de 
beestachtige behandeling, voor het leed, voor den nood — zoo materieel als geestelijk 
— van hen, die bukken moeten onder uw zweep, dien gij op last van uw Duitsche 
meesters hanteert, Ir. Verwey!

Gij hebt een eed van trouw afgelegd aan de Nederlandsche zaak, en straks, als 
het Vaderland gezuiverd zal zijn van het gebroed, dat in den nacht van 10 Mei 1940 
als een sprinkhanenplaag over ons kwam, zal ook van U verantwoording worden 
gevraagd voor al, wat onder Uw vlag thans aan Nederlanders wordt misdaan, Ir. 
Verwey!
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Misdaan! Het woord is te zwak. Het geeft niet weer, wat er omgaat in ons hart 
bij het vernemen, controleeren, en in ons laten bezinken van dien grauwen stroom 
van feiten, die alle spreken van zóó volkomen verachting voor werkende menschen, 
dat het kermisgedoe van „Vreugde en Arbeid” die verachting niet meer behoeft te 
komen onderstreepen, Ir. Verwey!

Het is begonnen met de werkloozen. Hun lot, jaren lang onvoldoende beseft en 
verlicht, hebben de Duitschers zich „aangetrokken” door hen als galeiboeven naar 
hun rijk te sleepen en ze daar, op de gevaarlijkste plaatsen, te werk te stellen. Zoo 
iemand, dan weet Gij, met welke middelen de Nederlandsche werkloozenstatistiek 
„gunstig” is geworden, Ir. Verwey!

Zij is „gunstig” geworden op kosten van de ellende en het leed van die duizenden, 
die, tegen hun zin, maar met inhouding van steun als stok achter de deur, aan hun 
gezin en hun vaderland zijn ontrukt, Ir. Verwey!

Waar was Uw protest? Beroept Gij U straks wellicht op doodvoorzichtige, netjes 
genotuleerde, woorden, die dan toch „duidelijk maken”, dat Gij „ertegen” waart, 
Ir. Verwey?

Zij zullen U niet baten! Want Gij zit nog altijd op denzelfden hoogen stoel, gij 
kleeft nog immer aan Uw hooge functie, en wij, gewone Nederlanders, nemen met wat 
nette, zwakke, voorzichtige, fluweelen woorden van protest geen genoegen, Ir. Verwey!

Immers na de werkloozen zijn de werkenden aan de beurt gekomen, en alweer: 
Gij waart het, die bij deze tweede ronde de leiding in handen hield, Ir. Verwey!

De nog werkende bedrijven werden doorzocht, en alle geschikt geachte arbeiders 
voor keuring opgeroepen. Hebt Gij gezien, dat zelfs het vieze blaadje „Storm”, van 
de „Germaansche S.S.”, al erkennen moet, welk een reeks van schandalen deze 
keuring oplevert? Hoe daar mannen met half weggevreten longen, kerels met open 
T.B., met gal-, met nier-, met maagkwalen „goedgekeurd” worden onder Uw vlag, 
Ir. Verwey?

Weet Gij, dat er arbeiders uit Duitschland zijn teruggekeerd, wier huisdokter- 
briefje, meegebracht bij de keuring, en meldend dat de betrokkene wegens een recente 
maagbloeding beslist niet in Duitschland kan worden tewerkgesteld, hoonend in de 
kachel werd gesmeten, waarna „goedkeuring” van deze stumperds volgde? Weet Gij, 
dat zij, om „thuis” niet te verontrusten, maar trouwhartig hebben geschreven, dat zij 
het „goed” hadden, en dat nü, nu zij met verlof over zijn, blijkt, hoe ellendig zij het 
hebben, hoe fataal, vermagerd en afgemat zij eruit zien, Ir. Verwey?

Waar is Uw protest? Gij wéét het toch, dat de keuring, waar het maar even kan, 
„toevertrouwd” is aan voor de Duitschers „goede” artsen, dat zijn de volgelingen 
van Croïn en Schalij?1 Gij weet, dat deze misdadigers niet schromen om goed te keuren 
zonder te onderzoeken, onder het motto: „als de vent niet werken kan, sturen ze hem 
ginds wel weer terug” . Zóó wordt er gesold met de arbeiders uit de bedrijven, de nog 
werkende, Ir. Verwey!

1 Resp. president van de A rtsenkam er en eerste leider van het Medisch F ron t der NSB.
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Maar daarbij bleef het niet! De werkverruimingskampen moesten worden „aus- 
gekammt” om den honger naar werkkrachten van onze onderdrukkers te stillen. En 
Gij waart bereid, Ir. Verwey!

De kampen werden „ausgekammt”, en opnieuw viel een deel van de Nederlandsche 
bevolking in de klauwen van den vijand, dank zij Uw welwillende medewerking, 
Ir. Verwey!

Toen volgden de gemeentebedrijven in Amsterdam: bijvoorbeeld riep men solli
citanten voor conductrice op, en toen de vierhonderd vacatures bezet waren, bleven 
er nog elfhonderd sollicitanten over, die „goedgekeurd” waren en dus naar Duitsch
land werden gesleept. Wéét Gij het, Ir. Verwey?

Maar nog was het niet genoeg! De honger naar slaven ginds werd heviger en 
heviger, de druk van Uw baas Müller heftiger en heftiger, de immoraliteit van de 
„Herren Fachwerber” schaamteloozer en schaamteloozer, en toen begonnen de razzia’s 
op straat. Oppakken maar, „auskammen” en het saldo in treinen naar Duitschland 
stoppen. Toen begon het geknoei met de vergunningen voor werkkrachten. Tal van 
jonge kerels, die „zich verbeteren” konden en daarom een andere betrekking aan
vaardden, werden, nadat hun nieuwe werkgever voor hen een werkvergunning had
aangevraagd, opgeroepen voor keuring............en naar Duitschland versleept. Weg
de illusies, weg de hoop op maatschappelijke zelfstandigheid, weg de kans, om eigen 
jong gezin verder te helpen. Wéét Gij het, Ir. Verwey?

Als de hielenlikkers van de Duitschers thans in hun vieze blaadje „Storm” 
alarm slaan, dan doen zij dat omdat zij wel voelen, hoe de vertrapping van den Neder
landschen arbeider de walging van het nationaal-socialisme in ons volk doet opstijgen 
als nooit tevoren. Als het om de propaganda voor de „Beweging” begonnen is, is 
geen comedie te huichelachtig. Maar Gij weet, dat de Gewestelijke Arbeidsbureaux 
voor het leeuwendeel in handen der N.S.B. zitten: dat men daar de „miezerige amb
tenaartjes” zoeken moet, waarop „Storm” zoo aandoenlijk scheldt; ambtenaartjes, 
die ressorteeren onder U, Ir. Verwey!

Dié ambtenaren zijn het, die op het laatste oogenblik, bij het vertrek der galei - 
slaventreinen, van hun „belangstelling” doen blijken, nog éven de papieren door
kijken, en dan „en passant” éven de afgesproken voorwaarden ten nadeele van den 
arbeidsslaaf veranderen; dié ambtenaren zijn het, die in de bureaux hoog opgeven 
van „de goede voorwaarden” ginds (waarom gaan zij zélf niet?) terwijl zij weten, dat 
het er armoe is en narigheid, behalve voor die bij een boer in de kost kunnen komen; 
die ambtenaren zijn het, die er voor „zorgen” , dat de per 1 Januari 1943 ,gecontrac-, 
teerde” koelies uit ons Vaderland al in December zijn weggesleept, opdat toch maar 
het contingent, dat de wolven in Berlijn eischen, benaderd zou worden, Ir. Verwey!

Wat is er „Nederlandsch” aan dit schaamtelooze werk van menschenversleeping, 
herinnerend aan de dagen, waarin het menschdom zich de bevrijding uit de slavernij nog 
niet had bevochten? Niets, niets! Al dit trappen op onze arbeiders, tegenover wie de 
Duitscher, blijkens een door ons openbaar gemaakt officieel Duitsch geschrift van 
de Schulung der Organisatie-Todt, „afstand bewaren” moet, al dit sollen en sleepen
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met onze landgenooten, die ginds geduld maar veracht worden, dient uitsluitend en 
rechtstreeks den doodsvijand van ons volk, Ir. Verwey!

Tegengehouden hebt Gij niets! Laat na U dat te verbeelden! De Duitschers zullen 
tegen U beleefd en voorkomend zijn, wijl Gij ze uitnemende diensten bewijst, Ir. Verwey!

Maar daarachter gaat schuil — en thans, nu de eerste verloven loskomen, puilt 
het eruit — het leed, de smaad, de vertrapping, de knechting van duizenden van Uw 
landgenooten, die het met samengeknepen lippen verkroppen moeten, dat zij voort
gedreven worden van land tot land, als arbeidsvee, Ir. Verwey!

En thans hebt Gij U opnieuw de slaaf van onze overheerschers getoond, door 
bereid te zijn hen te helpen bij de verwezenlijking van hun beestachtig voornemen om 
voor de intrede in de maatschappij rijpe jongemannen weg te rukken uit hun gezinnen 
en ook hèn als galeiboeven achter de Duitsche frontlijn aan het werk te zetten, of— wie 
durft het ontkennen? — hen rechtstreeks in te schakelen in het krijgsbedrijf, Ir. Verwey!

Onze harten zijn bij onze arbeiders en bij hun achtergebleven gezinnen. Ook Gij 
weet, dat tallooze arbeidersvrouwen niet in staat zijn, de eindjes aan elkander te 
knoopen met de veel te geringe uitkeeringen die zij ontvangen; ook Gij weet, dat de 
verloven van de mannen, vastgesteld op „over zes maanden na de tewerkstelling”, 
thans eerst na een vol jaar werken zullen worden verleend; ook Gij weet, dat die 
arbeiders veelal geheel ergens anders belanden dan waarheen zij volgens hun aan
wijzingen zouden gaan; ook Gij weet, dat er met hen wordt gesold, wijl zij worden 
veracht en getrapt, Ir. Verwey!

Wij groeten eerbiedig die lange grauwe rij van kerels, die zooveel zij kunnen naar 
huis sturen, terwijl achteraf blijkt, hoe zij ginds zelf alles moeten bijkoopen omdat 
de schamele en vetlooze voeding in de arbeiderskampen hun werkkracht — hun éénig 
kapitaal! — ondermijnt. Wij groeten hen, en mèt hen wachten wij op den dag die 
komen zal: den dag waarop Nederland herrijst als een land van vrije menschen, den 
dag, waarop ook Gij geroepen zult worden om U te verantwoorden voor dien berg 
van verdriet, ontrechting, smaad, en ongeluk die nu geschoven wordt over onze 
arbeiders en hun gezinnen . . .  onder Uw vlag, Ir. Verwey!

Dan zal achter U geen machtige Müller meer staan, en geen Rauter, geen Seyss 
Inquart zal zijn beschermende hand over U uitstrekken. Dan zullen Nederlandsche 
arbeiders U in Uw gezicht de waarheid zeggen over hun huidig lot èn over U, Ir. 
Verwey, en zoo Gij een geweten hebt, het zal U op dien dag steken gelijk ons thans 
het leed steekt van de honderdduizenden, die de slachtoffers zijn van Uw halfheid, 
van Uw lafheid, van Uw kruiperigheid, Ir. Verwey!
Auteur: mr dr G. J. van Heuven Goedhart

No. 52: ’t Martelkamp te Vught
De Oranjekrant, jaargang 1943, no. 17, [Februari 1943]

’n „Vertegenwoordiger” heeft in zijn tasch tegenwoordig artikelen, waarvoor hij 
zich vroeger zou hebben geschaamd. Maar een vertegenwoordiger, die Nederlander
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is, en die Vught bezoekt, schaamt zich niet over de dingen, die hij daar ziet, maar hij 
vervloekt ze! Hij is nog nimmer zoo dicht bij de hel geweest, hij heeft nog nooit ge
weten, dat de „Brug der zuchten” in dit deel van ons eigen land te vinden was.

Yught! De meest-menschonteerende daden, de meest sadistische wreedheden zijn 
thans aan de faam van dit dorp verbonden. „De IJzeren Man”, wie den naam van dat 
vroegere lustoord noemt, denkt nu niet aan het meest ideale zwem- en kano-meer, 
maar aan een zee van tranen en bloed, aan een helsch geruisch van kreunende ge- 
martelden, aan een modder van de meest perfide folteringen.

Daar komen ze uit de treinen. Goed-doorvoede, ferm-gekleede uniform-menschen 
op het perronnetje. De getrapte, geslagen, strompelende gevangenen: joden. „Zwarte”- 
handelaren moeten in looppas naar een pleintje. De bajonet dreigt ze. Daar valt er 
een. Eenvoudig omdat hij niet meer kan. Een trap met de zware laars. Geen beweging. 
D a n . . .  een trap in ’t gezicht: midden in een menschen-gezicht de trap van een ge- 
uniformde beul. Nog geen beweging, want het slachtoffer, dat daar ligt, kan niet meer. 
Dan maar de bajonet in ’t lichaam totdat ’t bloed door zijn kleeren k omt . . .

Maar laat die Hitler-beul wèl weten, dat zijn laars de haat trapt in het hart van 
Nederland, dat die bajonet de afschuw priemt in de ziel van Nederland. Onder het 
Duitsch oppercommando doet de Nederlandsche S.S. het beulenwerk. Mussert! deze 
knechten van U, deze bastaarden van al wat menschelijk is, gehoorzamen U, man, 
zonder wien Nederland verloren is. De oude uniformen van het Nederlandsche leger 
slingeren om de wankele, verschrompelde, uitgeteerde lijven onzer Nederlandsche 
makkers. Geen onderkleeren. De luizen vraten ze op. Toen zijn ze verbrand. Alleen 
dus een vaalgrijze broek en een vaalgrijze jas. Daaronder niets. In kletsregen als 
het regent! In winterkou als het vriest! ’s Morgens om half 6 op. ’n Kom zwart 
braaksel-water, anders niet. Om 12 uur 6 koude aardappelen gauw in den zak en een 
kom „koolsoep” . De aardappelen onder ’t werk opeten. Om 5 uur vier sneden brood 
voor ..  .’t avondeten en ’t ontbijt van den volgenden morgen! En dan is daar — God 
betere het — een boer, die vroeger zijn melk verkocht aan een zieken Nederlander, 
maar nu . . .  aan die tienvoudig vervloekte S.S.’ers, omdat ze . . . meer betalen. Maar 
de andere boeren weten het!

Dagelijks vallen er gevangenen neer als lijken. Naakt liggen de lijken in een barak. 
Op een hoop. Oud vuil. ’t Zijn maar Nederlanders. De groep lijkengravers graaft 
een grooten kuil. Gooi ze er maar in. Een handvol ongebluschte kalk. Zand. Na verloop 
van tijd krijgt de familie wel bericht. Dagelijks knallen de schoten der fusilladen.1 
Uren en uren staan de wankelende gestalten in die pestige „militaire” houding. Stok
slagen bij de minste afwijking. De heele troep nog een uur langer tot straf. Nog een 
uur.

Waar is Uw „Godsvertrouwen”, de liefde voor ons volk, heer Mussert? Waarom 
inspecteert U dit Vughtsche kamp niet, gezaghebber van Nederland? Ziet ze „loopen” 
op klompen, die te groot of te klein zijn, of zonder klompen! Bajonet, de knuppel,

1 D it is onjuist: er werd in deze periode niet gefusilleerd in  Vught.
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de vloek, de gemeenste verraderlijkste vuistslag, de lendentrap, dat zijn de beschavings
middelen, heer Mussert, van Uw lijfgarde!

Duitsche gevangenisboeven vieren hier op Nederlanders hun sadisme de vrije 
teugel. Pastoors worden gehoond. Katholieken worden gedwongen tot walgelijk eer
betoon aan hun geestelijke en . .  . het hondsvoddentuig lacht en spot. Smaal Mussert, 
op Moskou of Stalin!

Wie Vught bezoekt, de steenen schreeuwen het hem tegen. In het ruischen der 
dennen is de echo der kreten van de gefolterden. In de stilte der verslagenheid, in de 
eenzaamheid, de verlatenheid der geranselden, der voortgezweepten.

Maar beulen, beulen, beulen!!! Bedenkt, dat een Nederlandsch volk Uw beuls
werk wéét. Nederlanders! geen woord is te fel, geen voorstelling te wreed en te mon
sterlijk.

Onder kletsnatte dekens, zoo uit de ontluizingsbarak, slapen onze „gevangenen” 
die voor ons aller vrijheid alles waagden.

„Nederland vergeet, dat er eigenlijk oorlog is tusschen Duitschland en ons land 
en dat de overwinnaars zich grootmoedig gedragen” zegt Mussert.

Wees gerust, „Leider” !, Nederland vergeet het niet en zal het niet vergeten. De 
dooden, de misvormde, kapot-geranselde, getrapte lijken Onzer dooden spreken en 
getuigen van de absolute tegenstelling tusschen Duitsche „Kultur” en Nederlandsche 
Menschelijkheid.

Trap, ransel, sla, hoon, knuppel, folter, pijnig, martel, laat Uw prooi geraffineerd 
verhongeren, geef ze als prooi aan de luizen en aan de etterende zweren:

Nederlandsche martelaren zullen in het Nederlandsche Volk eens het Verzet doen 
uitbarsten.

Eens zal de kreet der Gerechtigheid donderen in Uw ooren!
Nederland! ontwaak! Red uw Martelaren!
De Vughtsche martelaren gaan de kruisgang voor ons Volk.
Machinisten, zet Uw locomotieven stop!
Metselaars, slepers, electriciens, bouwers, verdom het om slaaf Uwer eigen beulen 

te zijn!
Het Vughtsche kamp, dat Duivelseiland in Nederland vraagt het kermend en in 

de rochelende doodsnik onzer Nederlandsche martelaren.

Auteur: Johan H. Doorn

No. 53: Onze naam
Trouw, lste jaargang, no. 2, [  18 Februari 1943]

Trouw.
Dit is een van de woorden uit onzen taalschat, welke zeer rijk aan inhoud zijn.
Trouw zijn beteekent: stipt, nauwkeurig, eerlijk, standvastig, zeer gehecht, innig 

verbonden zijn.
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Er zijn tijden in het leven, waarin het gemakkelijk schijnt trouw te zijn, waarin 
dit geen of slechts geringe moeite kost, en weinig strijd met zich brengt.

Er zijn tijden, waarin de diepe zin van dit woord niet of zelden meer wordt onder
kend, waarin die zin is vervlakt, waarin waarachtige trouw schaarsch is.

Er zijn ook tijden, waarin duidelijk wordt gevoeld wat trouw is, wat zij vraagt, 
en dat zij er alleen in waarheid kan zijn, wanneer er bereidheid is de moeite en den 
strijd, waarvoor zij ons plaatst, te aanvaarden, de offers, welke er mede gepaard gaan, 
met een gewillig hart te brengen.

Er zijn ook tijden, waarin het trouw zijn zoo ontzaglijk veel eischt en ten gevolge 
heeft dat velen het woord haast niet meer durven gebruiken, omdat zij beseffen, dat 
het handelen, ver, zeer ver, blijft beneden den norm, welke in het woord is uitgedrukt.

Zulk een tijd beleven wij thans.

Ons land is bezet. Dit is het uitvloeisel van rechtsschennis, van rechtsverkrachting.
Ons land is bezet door een macht, welke zich welbewust keert tegen verdrag en 

recht.
Zij treedt het volkenrecht met voeten.
Zij vernietigt slag op slag het Nederlandsche recht.
Zij gebruikt list en geweld.
Zij dreigt en dwingt en terroriseert.
Zij rooft en moordt.
Zij zeide hier niet gekomen te zijn om het Nederlandsche, het Vaderlandsche leven 

te verminken, om ons volkskarakter te vernielen, maar zij heeft, de feiten wijzen 
dit uit, toen zij dit zeide of liet zeggen, onwaarheid gesproken.

Zij wil een niet-Nederlandschen geest aan ons volk opdringen.
Zij wil het nationaal-socialisme, het moderne heidendom, aan ons met dwang 

en geweld opleggen.
Zij wil het tegenwoordige Duitsche systeem, alhoewel dit geen exportartikel was, 

hier tot heerschappij brengen.
Zij wil de Nederlandsche gedachte, de Nederlandsche traditie, de Nederlandsche 

vrijheid vernietigen.
Zij wil de christelijke grondslagen van ons volksleven sloopen, en die van het 

moderne heidendom er voor in de plaats leggen.
Zij vordert, op straffe van terreur, ontrouw van den Nederlander aan het Neder

landsche staatswezen, aan de Nederlandsche historie, aan het Nederlandsche recht, 
aan de Nederlandsche Regeering.

Met behulp van intimidatie en tyrannie, van matelooze willekeur en grenzenloos 
onrecht, wil zij die ontrouw afdwingen.

Daarom wordt thans diep gevoeld wat trouw is, en wat zij vordert. Daarom 
zijn er die bijna het woord trouw niet meer durven gebruiken, omdat zij klaar 
beseffen, dat het ons stelt voor een groote taak, voor een taak, welke boven- 
menschelijk is.
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Trouw en waarheid zijn nauw met elkaar verbonden.
Trouw ziet op het handelen, waarheid op het spreken.
Wie waar is in zijn spreken, is tevens trouw in zijn daad.
Wanneer men aan kan op iemands woord, kan men zich ook verlaten op zijn daad.
In vollen zin is er alleen waarheid en trouw bij God.
Hij is de volstrekt Waarachtige en Getrouwe.
Zijn woord is volmaakt waar. Zijn daad is volkomen trouw.
Daarom moet de mensch voorzichtig en schuchter zijn met zich te beroepen op 

zijn waarheid en trouw. En is het te verstaan, dat er zijn, die bijna de woorden waar
heid en trouw in betrekking tot zichzelf niet over hun lippen kunnen brengen.

Toch ontslaat dit ons niet van den eisch: de waarheid te aanvaarden, en aan de 
waarheid getrouw te zijn; onze taak te zien als de ons gegeven opdracht, en deze 
trouw te vervullen.

De gelijkenis van de talenten (lees Mattheüs 25) leert ons, dat God van ieder 
mensch rekenschap vraagt. Hij moet met het hem toebetrouwde talent woekeren; hij 
heeft in het juiste gebruik van dat talent zijn taak te zien; hij behoort in het vervullen 
van die taak trouw te zijn.

Men vervage de beteekenis van de trouw niet, men versta den vollen ernst van 
de zaak, men betrachte voorzichtigheid en schuchterheid bij het gebruik van het 
woord, maar men schrome niet tot zichzelf, en op den grondslag daarvan tot anderen, 
te zeggen: het is onze roeping trouw te zijn.

God schonk ons vele gaven.
Hij heeft ons Zijn wil geopenbaard.
Hij heeft ons Zijn geboden bekend gemaakt.
Hij stelt ons in staat Zijn waarheid te kennen.
Hij gaf ons een rijk verleden, een historie vol roerende en ontroerende momenten, 

vervuld van strijd en zegen, zegen in nederlagen, zegen in overwinningen en uit
reddingen; een historie, waarin telkens klaar is gebleken, wat trouw is en wat zij ver
mag.

Hij schonk aan ons volk ons vaderland, ons staatsbestel, onze geestelijke vrijheid, 
onze volksrechten, onze traditie; onze constitutioneele monarchie, ons Oranje-geslacht, 
onze geëerbiedigde Koningin.

Hij schonk ons dat alles, opdat wij het naar Zijn waarheid trouw zouden zijn.
Hij vraagt die trouw ook nu, vooral nu, meer dan ooit nu, terwijl ons land bezet 

is, terwijl ons volk zucht onder de tyrannie en het geweld van de bezettende macht.

Tot die trouw willen wij opwekken en aansporen.
Voor die trouw willen wij getuigen en oproepen.
Werk met ons mede, steun ons, sterk ons, help ons.
Herneem U zelf, en sta er naar mede aan anderen te geven wat zij van noode 

hebben om trouw te zijn.
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Trouw aan het geloof.
Trouw aan de waarheid.
Trouw aan het Vaderland.
Trouw aan den echt Nederlandschen geest, aan de Nederlandsche Regeering, aan 

onze Koningin.
Trouw aan de grondgedachten van den Nederlandschen Staat.
Trouw aan het Nederlandsche recht en de Nederlandsche instellingen.
Trouw in het weerstaan van het nationaal-socialisme.
Trouw in den strijd tegen de tyrannie van de bezettende macht.
Trouw in den strijd tegen de aanslagen op het Christelijk onderwijs.
Trouw in den strijd tegen winterhulp en volksdienst.
Trouw in den strijd tegen den arbeidsdienst en de deportage naar Duitschland. 
Trouw in den strijd tegen het N.A.F.1
Trouw op alle verantwoordelijke posten in het weigeren van medewerking aan 

de Duitsche maatregelen tot knechting en die tot inschakeling van ons volk in de 
Duitsche oorlogvoering.

Trouw in alles wat belemmert, vertraagt en beperkt de uitvoering van Duitsche 
plannen en maatregelen.

Trouw in het doen van onzen plicht.

„Zij zullen het niet hebben, de goden van den tijd” .
Laten wij trouw zijn aan ons Vaderlijk erfdeel, aan het pand ons toebetrouwd. 
De Waarachtige en Getrouwe zij onze Toeverlaat, onze Helper.
Hij sterke en bekwame ons voor onze taak.
Hij make ons trouw.
Zijn trouw worde mede in onze trouw openbaar.

Auteur: J. Schouten

No. 54: De grond van ons verzet
Trouw, 1ste jaargang, no. 2, [18 Februari 1943]

Kunnen wij tevreden zijn over de houding van ons volk in dezen tijd? Is de verzets- 
geest goed? Het verzet neemt toe, zoo zegt men. Het is mogelijk, het is zelfs waarschijn
lijk dat dit zoo is. De Duitschers laten dan ook niets onbeproefd om dat verzet aan 
te wakkeren. De deportaties naar Duitschland, met de daarmee gepaard gaande 
slavenjacht, de arbeidsdienstplicht, de gijzeling, nu pas weer van groote getallen 
jongelieden, de evacuatie en de afbraak, en zoo veel meer, kunnen niet anders dan 
woede en haat en een daaruit voortvloeiend gevoel van verzet bij ons volk opwekken.

1 Nederlands Arbeidsfront.
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De zegeningen van het Nederlandsch Arbeidsfront, de weldaden van Winterhulp, de 
zorg van den Ned. Volksdienst, deze barmhartigheden der goddeloozen, werken daar
bij nog als olie op het vuur.

Ja, er is verzet, er is althans een geest van verzet en die neemt toe.
Maar is die verzetsgeest goed? Is die verzetsgeest goed genoeg? Wij moeten op 

dit gebied onze eischen hoog stellen. Aan den eenen kant klagen wij over te weinig 
verzet, over flauwhartigheid, over gebrek aan moed om den weg te bewandelen, dien 
men wel weet, aan den anderen kant moeten wij ons afvragen of de geest van verzet, 
gelijk wij die zoo in het dagelijksch leven zien, de verzetsgeest is, zooals wij die 
hebben moeten.

Uit een tactisch oogpunt kan men blij zijn met elk verzet. Omdat elk verzet zich 
tegen de Duitschers keert en de positie der Duitschers, het moreel der Duitschers, 
helpt verzwakken. Als zoodanig hebben wij voor alle verzet waardeering. Maar wat 
wij hebben moeten, is een verzet, dat niet slechts tactische, doch dat ook principieele 
beteekenis heeft. Wij moeten een verzet hebben, een verzetsgeest, waaruit ons volk 
als een herboren natie te voorschijn treedt. Dat kan alleen gebeuren uit een prin
cipieel verzet.

Het verzet tegen den tienden penning was van groote beteekenis. Die raakte 
namelijk de beurs van de menschen, hun privileges. Philips en Alva hebben daardoor 
het verzet aangewakkerd en de positie der Spanjaarden tactisch verslechterd. Maar 
uit het verzet tegen den tienden penning is geen Nederlandsch volk geboren. Dat is 
geboren uit een principieel verzet. Uit het willen handhaven van de vrijheid van geloof 
en geweten, teneinde God te kunnen dienen naar Zijn Woord.

Iets dergelijks is er nu. De maatregelen van de Duitschers werken over het alge
meen als de tiende penning. Daarom bewijst de verzetsgeest, die wij nu waarnemen, 
niet veel ten gunste van ons volk.

Het is toch geen verdienste als men woedend wordt, omdat men naar Duitschland 
moet met de vele onaangenaamheden daaraan verbonden. Geen verdienste zelfs als 
men daarom onderduikt.

Het is toch geen verdienste als iemand zich verzetten wil tegen die hem kaal 
stelen.

Het is toch vanzelfsprekend dat ons de harten ineenkrimpen als wij zien, op hoe 
barbaarsche wijze ons volk wordt mishandeld en onze cultuurgoederen worden ver
nietigd.

De verzetsgeest, die van dit alles het resultaat is, is geen principieel verzet, is geen 
waarborg voor den groei van een sterk volk. Dat kunnen wij goed zien als wij ons 
te binnen brengen, hoe deze verzetsgeest langzamerhand is ontstaan.

In het begin van den oorlog, vlak na de capitulatie, had iedereen het zoo wat 
over de „correctheid” van de Duitschers. Toen zonnen er velen in den lande op mid
delen en wegen om met die „correcte” Duitschers samen te werken. Met volkomen 
voorbijzien van het feit dat het oorlog was, dat het een totale oorlog was, dat de
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geestelijke grondslagen van onze natie in het geding waren, was men bereid met de 
Duitschers aan te pappen. Omdat men meende een formeel staatsbestaan aldus te 
kunnen redden — zooiets in den geest van: Met Mussert voor vrij Nederland — 
stond men klaar om ons historisch volksbestaan op te offeren.

De Nederlandsche Unie b.v. heeft dat een jaar lang volgehouden. Zij heeft de 
Duitschers gesteund in al de aanslagen, die in dat jaar op den geestelijken weerstand 
van ons volk zijn gedaan. Zij heeft den Arbeidsdienst en de Winterhulp aanbevolen. 
Zij heeft een z.g. Nederlandsch-Socialisme, als bijdrage tot de nieuwe-orde-mythe, 
aan de Duitschers aangeboden.

Dat de Ned. Unie zich ten slotte niet met huid en haar aan de Duitschers heeft 
overgegeven was niet het gevolg van het inzicht dat zij kreeg in den geestelijken aard 
van dezen oorlog, maar van de ervaring van de „incorrectheid” der Duitschers. Zij 
liepen met de laars over ons heen en daarom verdraaide het Nederlandsche volk 
het, om met de Duitschers goede vrienden te worden. De conclusie van de leiding 
der Ned. Unie was: Er is met de Duitschers niet samen te werken. Zij had op het 
standpunt moeten staan: Er mag met de Duitschers niet samengewerkt worden. Dat 
bedoelen wij als wij zeggen dat de grond van het verzet in Nederland in vele opzichten 
niet deugt.

De grond van ons verzet moet zijn onze trouw aan onze regeering en ons vader
land. Die trouw is een juridische verplichting. Maar trouw aan de regeering is niet 
slechts iets formeels. En trouw aan Koningin en Vaderland is maar niet iets romantisch. 
Onze regeering en ons vaderland, dat is de aanduiding van, daar ligt achter: De his
torische Nederlandsche staat, het historische Nederlandsche volk, een staat en een 
volk met een oorsprong, geworteld in geestelijken strijd en daarom een staat en volk 
met een geestelijke roeping.

Wat de Duitschers willen, en wat de Duitschers van ons willen, is met die roeping 
in strijd. Dat moet ons nopen tot verzet. Wij hebben een cultuur te verdedigen, die 
onder den adem van het evangelie is ontstaan. Wij hebben cultuurgoederen te ver
dedigen, die wij in het verleden in harden kamp, ons door onzen Christelijken plicht 
opgelegd, hebben verworven.

Wat de Duitschers willen, en wat de Duitschers ons willen opdringen, is echter 
het heidendom. Zoo ligt de antithese. En daarom is er alleen maar verzet, principieel 
verzet en totaal verzet mogelijk. Men kan en mag niet, om tactische redenen, een 
stukje heidendom slikken. Men kan en mag niet, om tactische redenen, de voorwaar
den aanvaarden, die op den korteren of langeren duur, tot een infiltratie van het 
heidendom zullen leiden. Wij kunnen de tactiek niet het beginsel laten doorbreken. 
Tactisch mag men zijn, maar alleen op een principieel zuiveren grondslag.

Daarom is deze oorlog een geestelijke oorlog. Die geestelijke oorlog is in wezen 
een religiestrijd. Een strijd, die door de geloovige Christenen, Protestanten en 
Roomsch-Katholieken hand in hand gestreden behoort te worden. Een strijd, die 
hier, wat het tactisch aspect betreft, verzet genoemd wordt, dus een defensief karakter
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draagt, doch die wat het principieel en strategisch aspect betreft, een offensief karakter 
bezit.

Wij mogen dit principieel-offensief karakter van onzen strijd nooit verloochenen. 
Dit is de strijd van de Christelijke Kerk, die niet meer in de catacomben terugkeert, 
maar op het slagveld blijft, tot zij eens definitief de overwinning behaalt. Het bewust
zijn, die strijd in deze episode der wereldgeschiedenis mede te maken, doe ons allen 
onzen plicht verstaan.
Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot

No. 55: Soldaat of slaaf — het Nederlandsche volk voor de keuze . . . .
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 7, [21 Februari 1943]

1. Geen gepraat maar de daad!
Bijna driejaren gaat ons volk thans gebukt onder den zwaren last van de Duitsche 

bezetting. Wij, Nederlanders mogen in vele opzichten van meening verschillen, enkele 
feiten staan thans wel voor allen rotsvast! De Duitschers zijn wreed en de Duitschers 
zijn leugenaars! Door hun wreedheid overwonnen zij de lafaards en de zwakkelingen, 
door hun leugens de dommen en de slapers!

Ons volk houdt van redeneeren en manoeuvreeren. De Duitschers hebben gezorgd 
voor deze nationale lust voldoende speelruimte te laten. Zoodoende kon elke indus
trieel, elke ambtenaar, politieman, onderwijzer of burgemeester zijn nederlaag en 
capitulatie goed -praten. Ondertusschen handelden de Nazi’s! In driejaren tijd is ons 
volk tot dieper en troosteloozer slavernij gebracht, dan de sombersten waagden te 
voorspellen.

Deze gang van zaken, hoe vreeselijk en vernederend voor ons allen, heeft één 
voordeel:

Voor de Duitschers èn Nederlanders wordt de ruimte om te manoeuvreeren steeds 
kleiner, de kans om te liegen en te praten steeds geringer! Er valt niets meer te mis
leiden en niets meer goed te praten. Wij zullen moeten handelen, en dat beteekent in 
oorlogstijd vechten!!!

Seyss Inquart zei op 30 Jan. j.1.: Ik zal mijn orders geven. Zij moeten door allen 
strikt worden uitgevoerd. De weigering tot uitvoering van een dergelijke order zal 
niet anders kunnen worden opgevat dan als sabotage . . .

Onze Minister-President antwoordde op 5 Febr. namens de Nederlandsche re
geering: . . .al die maatregelen op iedere manier en in alle omstandigheden tegen te 
werken en ongedaan te maken! . .  .

Hier is geen middenweg en geen compromis. Men dient den vijand . . .  óf gehoor
zaamt onze wettige overheid.

Gepraat is verraad!
Een man staat
Door de daad!
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2. Het einde van de Duitsche en Nederlandsche tactiek
Het is steeds de bedoeling van de Duitschers geweest, met hun maatregelen telkens 

een minderheid te treffen, om de meerderheid gelegenheid te geven hun werkeloos 
toezien te rechtvaardigen.

Voorbeelden zijn er te over! Eerst werden de linksche politieke partijen ontbonden. 
De Nazi’s waren immers anti-Marxistisch en erg christelijk. Maar de rechtsche partijen 
gingen er even later ook aan! Gisteren waren het de arbeiders, die tot slavenarbeid 
gedwongen worden, nu zijn het de studenten, straks de ambtenaren en dan de vrou
wen. Eerst waren het de Joden, nu zijn het de z.g. „ariërs” , die worden opgejaagd 
en van hun bed gestolen. Vandaag krijgen de Protestanten een klap, morgen de Katho
lieken, enz. enz.

De Duitse bedoeling is de oprichting van een nationaal1 Nederlandsch verzetsfront 
te verhinderen en dat is hun tot nu toe ook gelukt! Dank zij ons gebrek aan inzicht! 
Dank zij ons tekort aan solidariteit!

De Duitschers eischten van onze fabrikanten, dat zij voor de weermacht zouden 
werken. Zij deden het, in de meening op die manier hun arbeiders in het vaderland 
te houden. Nu zijn de arbeiders toch weg en er zullen er nog meer gaan! Burgemeesters 
lieten zich bij de Winterhulp en Volksdienst inschakelen, lieten hun grondwettelijke 
positie ondermijnen en de grondwettelijke vertegenwoordiging van het volk ver
nietigen, in de hoóp zoodoende nog „te redden wat er te redden viel” . Zij lieten hun 
huis verbranden en redden slechts hun stoel! Er waren professoren, die rieden te 
buigen terwille van de wetenschap en het welzijn der studenten. Onze politie bleef 
op post om ons volk voor W.A.-terreur te bewaren, nu zijn ze zelf Jodenjagers ge
worden en moeten ze, tezamen met de W.A.-rekels onze jeugd wegrooven! Enz. enz.

Het moet thans ieder duidelijk zijn: Door werkeloos toe te zien, toen de nazi’s 
anderen aanvielen, hebben wij onszelf en anderen niet gered! Door te buigen, te 
retireeren en te manoeuvreeren hebben wij slechts den weg vrijgemaakt voor den 
Duitschen opmarsch tot in het hart van ons volksbestaan!

3. Aanval over de geheele linie . .  . Verzet over de geheele linie!
De nazi’s geraken binnenslands en aan de fronten in een dusdanig gevaarlijke 

positie, dat zij den tijd en de zenuwen missen om hun oude vertrouwde tactiek te 
handhaven. Zij hebben thans hun laatste trekken van menschelijkheid en beschaving 
verloren en in een wanhopige poging den benarden toestand de baas te worden ont
ketenen zij de wildste terreur op hun soldaten (Stalingrad), op het eigen volk (de ver
nietiging van de Duitsche burgerlijke maatschappij) en op de bevolking van de bezette 
gebieden.

In één van zijn redevoeringen heeft Goebbels de duistere onheilspellende woorden 
geuit, dat als het mis mocht gaan, de volken met ontzetting zouden ervaren, waartoe 
Duitschland in staat is . . .

1 Deze woorden zijn niet goed leesbaar.
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Het gaat thans mis met Duitschland en wij zijn ontzet!
In Polen en in Tsjecho-Slowakije hebben wij de voorbeelden tot welk een afschu

welijke terreur de nazi’s kunnen komen.
Welnu, de Duitschers zijn bezig Europa, ook Nederland, te Tsjecho-Slowakiseeren!
Ons lot is thans harder en gevaarlijker geworden, maar de vijand heeft thans niet 

meer de kans telkens een apart deel van ons volk te treffen en het andere deel tot 
werkeloos toezien te verleiden.

Van nu a f aan moet de vijand het gansche Nederlandsche volk tegenover zich vinden, 
één geheel, één in mannelijke woede, één in het onverbiddelijke besluit zich thans te 
verzetten tot het uiterste!

Op het oogenblik zijn de arbeiders en werkgevers, studenten en professoren, 
onderwijzers en schoolbesturen, hoogere en lagere ambtenaren, burgemeesters en 
politie, doktoren en de handeldrijvende middenstanders gelijkelijk in gevaar. Zij 
moeten nu ook den vorm vinden en zich organiseeren tot een gelijktijdig en gemeen
schappelijk verzet!

4. Een overzicht van het strijdtooneel
Ten aanzien van onze doktoren hebben de nazi’s plannen de afd. volksgezondheid 

van sociale zaken, de artsenkamer en het ziekenfonsdwezen gezamenlijk onder een 
éénhoofdig nazibestuur te brengen. De N.S.B.’er Croïn zal als „Gesundheitsführer” 
worden aangesteld. Reeds hebben onze artsen bij duizenden geprotesteerd en verklaard 
hun werk als ziekenfondsarts te zullen neerleggen, zoodra deze verordening van kracht 
wordt. In geen bevolkingsgroep is de solidariteit zoo groot als bij de doktoren, geen 
groep heeft ook met zooveel succes verzet geboden.

Bij ons onderwijs is het conflict, dat het geheele jaar 1942 sluimerde, thans acuut 
geworden. Op enkele honderden scholen zijn benoemingen gedaan, zonder de voor
schriften van den moffenknecht van Dam op te volgen. Door de verantwoordelijkheid 
ten deele af te schuiven op het personeel hebben de nazi’s geprobeerd het eenheids
front te breken. Door allerlei lokmiddeltjes en slinksche administratieve bepalingen 
tracht men verwarring te stichten. Als de scholen hun eenheid bewaren staan onze 
vijanden machteloos. Alle plaatselijke scholen moeten sluiten wanneer één school ge
troffen wordt. Nog bestaat hier geen overeenstemming tusschen Protestant en Katholiek. 
Maar die kan er morgen zijn als men wil!

Aan onze universiteiten heeft men thans gezien wat het woord van Duitschers 
waard is. Op een Duitsche belofte zijn de studenten teruggekeerd naar hun colleges 
e n . . . .  gevangen genomen. Zoolang de oorlog duurt moet er in Nederland geen college 
meer gegeven worden! Onze studenten zullen in dien tijd de mannelijke deugden: 
moed, standvastigheid, vaderlandsliefde en gemeenschapszin beoefenen. In deze 
vakken zal hun geen doctorsbul uitgereikt worden, maar het vrije Nederland zal het 
eenmaal toch weten te waarderen en er wel bij varen!

Op ons administratie-apparaat doen de nazi’s thans heftige aanvallen. Onze burge
meesters hebben den eersten aanval op onze bevolkingsregisters afgeweerd. Thans
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dringen de Duitschers binnen via ons centraal bevolkingsregister te Den Haag. 
Tegelijk hebben de departementen opdracht gekregen al het onder hen ressorteerende 
overheidspersoneel (waarbij ingesloten provinciaal-, gemeentepersoneel en de ar
beiders in semi-officieele bedrijven) op te geven voor tewerkstelling in Duitschland. 
Opnieuw staan onze burgemeesters en hoogere departementsambtenaren voor de 
keus. Gerbrandy heeft gezegd, dat geen Nederlander thans meer in twijfel kan ver- 
keeren over zijn plicht. Wie zijn personeel opgeeft werkt voor den vijand! Ook als men 
zijn daad tevergeefs tracht te camoufleeren door zijn menschen met bewuste roode 
kruisjes (d.w.z. de verklaring dat zs onmisbaar zijn hier te lande) mee te geven. De 
Duitschers zullen zich op het geschikte moment hiervan niets aantrekken! Het ver
strekken van de opgaven is hulpdienst om het Duitsche oorlogspotentieel te ver
sterken. Het kan niet anders uitgelegd worden. De Nazi’s hebben dit in een van hun 
laatste brieven zelf toegegeven.

Tegelijk worden onze ambtenaren tot landsverraderlijk werk geprest bij de regis
tratie van personen en bedrijven!

Naar wij vernemen worden in bepaalde gemeenten het aantal middenstandsbe- 
drijven reeds geteld en geregistreerd, om straks gesloten te kunnen worden. Ambte
naren van de bevolkingsregisters hebben hand- en spandiensten verleend bij de 
schandalige razzia’s op onze jeugd in de dagen van 6 tot 10 Februari. Enkelen weiger
den, anderen begonnen zich eindelijk (eindelijk!!!) af te vragen of het nu geen tijd 
werd hun karakterlooze en landsverraderlijke werk te staken. Zij protesteerden collec
tief en individueel bij hun oppersten chef Frederiks. Frederiks zal maar één antwoord 
kunnen geven en ook zonder dat antwoord is er maar één weg voor onze ambtenaren, 
die straks in het nieuwe herrezen Nederland niet naar het gerechtelijke vonnis van 
landverraad voert. Wij zullen de woorden van Gerbrandy nogmaals herhalen, omdat 
elke ambtenaar ze van buiten moet kennen:

De plicht van het personeel in overheidsdienst is, al die maatregelen op iedere manier 
en in alle omstandigheden tegen te werken en ongedaan te maken.

Dit geldt ook voor de politie, die hoe langer hoe meer verlaagd wordt tot een 
gewapend apparaat ten dienste van de nazi-terreur.

Het is niet voldoende enkele vriendelijke woorden te spreken bij de arrestatie van 
joden en Nederlandsche jongens. Het is niet voldoende er één te waarschuwen en 
daarna noodgedwongen twee op te pakken. Ze zullen straks tot nog smeriger werk 
geroepen worden!

En onderwijl gaat de aanval op onze arbeiders gewoon door.
De werkgevers dienen de lijsten in en de arbeiders laten zich als schapen 

wegleiden. Een enkele maal komt er een korte wilde staking, zooals op 6 Febr. j.1. 
bij Werkspoor te Amsterdam. Maar steeds weer zijn de treinen vol, die wegstoomen 
naar het Ruhrgebied, Hamburg en Berlijn en verder alle plaatsen waar de Engelsche 
bommen hen wel zullen vinden. En deze ongelukkigen worden eerst opgegeven door 
Nederlandsche werkgevers, dan geregistreerd door Nederlandsche ambtenaren, dan
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vervoerd door Nederlandsch spoorwegpersoneel. Collectief verzet is bijna uitge
sloten, omdat de hoogere en lagere Nederlandsche vakbondleiders (die waarachtig 
lang niet allemaal opgepikt zijn!) hun taak op schandelijke wijze verwaarloosd 
hebben!

5. Thans hebben de Duitschers zelf de voor waarden geschapen voor gemeenschap
pelijk verzet!

Door hun aanval op zooveel fronten gelijk in te zetten geven de nazi’s ons een kans 
tot gemeenschappelijk verzet als nooit tevoren. Daarom trachten zij ons bij voorbaat 
te intimideeren! Zelf worden ze zenuwachtig en maken onderling ruzie over de wijze, 
waarop ze de door hun eigen maatregelen opgeroepen reactie kunnen keeren. In het 
heele land, speciaal in Amsterdam en Den Haag, worden drijfjachten op onze jeugdige 
mannelijke bevolking (tot 30 jaar) georganiseerd. In Haarlem provoceeren zij de 
bevolking om ze daarna met terreur klein te krijgen. De zwarte W.A.-schoften worden 
op ons volk neergelaten. Het mannetje Mussert voert onderwijl z’n eerste maatregelen 
door op grond van de groote December-comedie. Hij benoemt de grootste schurken 
uit zijn rijen tot gevolmachtigden en terwijl ons volk bloedt en lijdt als nooit 
tevoren, bazelt hij en zijn baas (Seyss Inquart) over „deelname des volks in het 
Staatsbestuur” .

Tegelijk vallen er steeds nieuwe doodvonnissen en klinken steeds talrijker op 
eenzame ongeweten plaatsen de droge knallen van de vuurpelotons.

Maar ook in de rijen van de N.S.B. waart de dood rond! Ons volk is het tergen moe 
en is begonnen de N.S.B. een klein voorproefje te geven van wat de afrekening eens 
zijn zal.

Wij verheugen ons niet in dezen gang van zaken; wij aanvaarden het als het onver
mijdelijk beloop der dingen. Wij weten dat het niet anders kan en dat het daarom zoo 
moet!

In één van zijn redevoeringen heeft Schmidt ons volk voor de keus gesteld: „Soldaat 
of slaaf". Hij heeft gelijk! Wij moeten thans kiezen en wij zullen kiezen. „Nimmermeer 
willen wij slaven zijn, willen liever begraven zijn . . .” zingt een oud Negerlied en zoo 
zweert het ’t Nederlandsche volk. Wij zullen soldaat zijn, soldaten in het leger van de 
vrijheid!

De Duitschers hebben ons zoolang getreiterd en gesard, dat deze bereidheid al
lengs gegroeid is in het geheele volk. Er kunnen geen toeschouwers meer zijn nu nie
mand meer veilig is!

Wij herhalen den zin uit het derde gedeelte van dit artikel:
Op het oogenblik zijn arbeiders en werkgevers, studenten en professoren, onder

wijzers en schoolbesturen, hoogere en lagere ambtenaren, burgemeesters en politie, 
doktoren en handeldrijvende middenstanders gelijkelijk in gevaar! Zij moeten nu 
ook den vorm vinden en zich organiseeren tot een gelijktijdig en gemeenschappelijk 
verzet!

1
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6. Oproep tot organisatie van ons gemeenschappelijk verzet!

Wij kunnen geen schema geven van de wijze waarop dit verzet o.i. georganiseerd 
moet worden. Ieder kent in eigen kring de eigen mogelijkheden. Ieder, zonder 
onderscheid des persoons, heeft ook den plicht in eigen omgeving verzetskernen te 
vormen!

Daartoe is in de eerste plaats noodig, dat men zichzelf en zijn omgeving innerlijk 
op dit verzet voorbereidt en de kosten berekent, die hoog zijn, maar die thans moedig 
betaald moeten worden.

In de tweede plaats behoort men de dure lessen ter harte te nemen, die de illegale 
actie in Nederland al gehad heeft! Praatzucht is een nationaal kwaad! Zwijgzaamheid, 
voorzichtigheid, moed en verstand zijn onontbeerlijke voorwaarden voor elke verzets
actie. Ook het illegale werk heeft zijn eigen wetten. Bedenkt dat een overtreding 
daarvan de ernstigste gevolgen kan hebben voor U en voor Uw medewerkers!

Organiseert U allereerst plaatselijk en in eigen vakgroep, bedrijf, kantoor enz. 
Maakt duidelijk afspraken, stelt een sein of parool vast! Wacht niet tot Uw collega’s 
hun hulp toezeggen, begint niet met praten, maar met het stellen van een voorbeeld. 
Zeg: Ik  heb mij voorgenomen om op het oogenblik d a t . . .  enz. Verzet berust nooit 
in eerste instantie op afspraken, maar op het dappere en ondubbelzinnige voorbeeld 
van enkelen!

Wanneer U zeker bent van Uw eigen groep, zoekt dan contact met andere groepen. 
Maakt een korte duidelijke afspraak en ontmoet elkaar niet onnoodig. Beperkt de 
contacten tot de uiterst noodzakelijke.

Overweegt in Uw bedrijf of bij Uw werk alles wat gij doen kunt om de Duitschers 
te schaden. Spreekt met Uw vakgenooten duidelijk het punt af, waar langer werken 
landverraad wordt en waar gij dus staken moet!

Laten de intellectueelen het voorbeeld geven aan de handarbeiders. Zij zijn het 
gemakkelijkst te organiseeren. De herorganisatie van de arbeidersmassa's is moeilijk, 
maar mogelijk, wanneer de vroegere leiders hun plicht verstaan. Geen werkgever of 
bedrijfsleider mag nalaten in zijn fabriek zelf deze organisatie ter hand te nemen. 
Dit geldt ook voor spoor- en tramwegpersoneel.

Laat U nooit tot samenscholingen o f demonstraties op straat verleiden!

Dit is geen oproep tot algemeene staking! Het is wel de voorbereiding daartoe! De 
Duitsche terreur mag ons niet meer overvallen, zooals dat tusschen 6 en 10 Februari 
geschiedde.

Verzet U overigens overal waar dit mogelijk is!
Weigert landverraad!
Houdt U bereid! Wij moeten harder zijn dan ons lot!
Indien wij eensgezind staan, zijn wij sterker dan onzen vijand!

Auteur: H. M. van Randwijk
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No. 56: De loyaliteitsverklaring
De Vrije Katheder, 3de jaargang, no. 9, [Maart 1943]

Een deel der gevangen genomen studenten is op het moment dat wij dit schrijven 
vrijgelaten. De anderen volgen waarschijnlijk binnenkort.1 Wat is de betekenis van 
deze vrijlating? Het consequente verzet der studenten en voor een deel ook de houding 
der Professoren heeft tot dit succes geleid. Er is gebleken, dat slechts door een moedig 
en eensgezind verzet de bezetter en zijn trawanten op de terugtocht kunnen worden 
gedwongen. Niet door te capituleren om erger te voorkomen maar door tegen elke 
misdaad van de Nazi’s direct op te treden kan men een overwinning behalen. In dit 
licht houdt deze vrijlating een les in voor ons hele volk.

Betekent deze vrijlating, dat de schone dagen van weleer teruggekeerd zijn en dat 
wij weer rustig aan het werk kunnen gaan, alsof de wereld uit louter zonneschijn 
bestond?

Het tegendeel is waar. De Nazi’s zijn slechts teruggeweken om op een moment, dat 
zij meer geschikt achten, onverwacht en nog heftiger toe te slaan. Nog nooit heeft onze 
overweldiger zich zonder meer bij een nederlaag neergelegd. Wij kunnen er van over
tuigd zijn, dat een nog geniepiger en ingrijpender aanslag op de studenten voorbereid 
wordt. Het gevaar is niet geweken. Universiteiten zijn gevarenzones, waar studenten 
niet binnen mogen komen. Bovendien, hoevele andere niet-studenten zijn nog 
in de concentratiekampen opgesloten. Ook hun belang eist, dat wij ons verzet 
doorzetten.

Er zijn berichten, dat alle studenten of althans een deel van hen weer tot de 
colleges toegelaten zullen worden, als zij een loyaliteitsverklaring ten opzichte van 
onze onderdrukkers ondertekenen. Een grover vernedering en grievender capitulatie 
dan dit kan men zich nauwelijks indenken. Op een moment, dat de oorlog zijn be
slissende stadium is ingegaan, dat de totale oorlog, de totale onderdrukking en uit
plundering, maar ook het totale verzet zijn hoogtepunt bereiken, legt men ons een 
slaven verklaring voor. Ondertekening van een dergelijke verklaring betekent land
verraad. Het is in overeenstemming met de richtlijnen, die de Nederlandse Regering 
te Londen voor ons volk heeft vastgesteld, dat wij deze verklaring vol afschuw van 
ons werpen.2 Wij Nederlanders hebben het recht, op onze eigen Nederlandse Univer
siteiten te studeren zonder daarvoor vernederende verklaringen a f  te hoeven leggen 
tegenover vreemdelingen. Wanneer men ons in deze rechten belemmert, dan aanvaarden 
wij deze uitdaging en zullen voor onze rechten weten te vechten.

Auteur: Hans Katan

1 148 studenten zijn op 27 Februari, 221 studenten op 16 M aart 1943 vrijgelaten.
2 Bedoeld worden de „Aanwijzingen” die Minister-president Gerbrandy op 4 Februari 1943 door 
middel van R adio-O ranje bekend maakte. Er werd de am btenaren opgedragen, maatregelen ter 
versterking van het Duitse oorlogspotentieel te saboteren.
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No. 57: Moord
Trouw, lste jaargang, no. 3, [12 Maart 1943]

Eenige weken geleden heeft een nieuwe strijdwijze in Nederland haar intocht 
gedaan: De politieke moord.

Dat strijdmiddel was bij ons even weinig in zwang, als in Engeland, in Zwitserland, 
in de Scandinavische landen. Het behoort meer bij volken, die op een lageren trap 
van ontwikkeling staan. In Rusland en in de Balkan behoorde de sluipmoord van 
ouds tot de vaste instellingen op staatkundig gebied; in Duitschland ging de opkomst 
van het nationaal-socialisme gepaard met reeksen van moorden.

Nu blijkt, hoezeer de oorlog ook bij ons het zedelijk oordeel en het zedelijk besef 
uit het spoor heeft gebracht. Het ergste is niet dat er enkelen gevonden worden, die 
naar het moordwapen grijpen, erger is, dat zoovelen, van wie beter verwacht mocht 
worden, aarzelen de daad te veroordeelen of haar vergoelijken, of zelfs goedkeuren.

Heeft dan het achtste gebod zijn kracht verloren? Het is toch klaar en duidelijk, 
dat dit gebod overtreden is. Wie in oprechtheid en eenvoud begeert naar Gods 
geboden te leven, gevoelt dit. Hij zou zich daardoor laten weerhouden, wanneer hij 
de kans kreeg om zonder vrees voor ontdekking een of meer vijanden of landver
raders om te brengen.

Maar is het niet natuurlijk, dat men zich verheugt, wanneer een landverrader 
krijgt, wat hem toekomt, wanneer een onderdrukker uit den weg geruimd wordt? 
Natuurlijk is het zeker. Ten deele komt die vreugde echter voort uit de oude natuur 
van den mensch, uit haat en wraakzucht die een welkome voldoening vinden, zonder 
dat men zelf zijn handen behoefde vuil te maken. En voorzoover die vreugde recht
matig is, houdt zij geenszins in goedkeuring van den moord. Men verheugt zich over 
de gevolgen, maar de zedelijke beoordeeling van de daad hangt niet af van de gevolgen 
maar moet haar grond vinden in de wet Gods. Het doel heiligt de middelen niet.

Maar staat het wel vast, dat het gebruikte middel verboden is? Er zijn toch om
standigheden onder welke de wet haar eisch laat vallen, haar veroordeeling inhoudt. 
Een daad, die door noodweer geboden is, of door den nood opgelegd is, vindt daarin 
haar rechtvaardiging.

Wij moeten nagaan, of zulk een geval zich hier voor doet. Wij moeten elke drog
reden onder de oogen zien, waarmede de booze wraakzucht zich deugdzaam en edel, 
althans schuldeloos zoekt te praten.

Een opmerking nog vooraf. Haar kracht ontleenen deze drogredenen aan het 
feit, dat men de conclusie zoo gaarne voor juist wil houden. Wanneer de neerge- 
schotene alles eerder was dan sympathiek, wanneer men over de gevolgen van de 
daad zich verheugt, dan wil men aan een veroordeeling van die daad niet aan, dan 
aanvaardt men haar al te gemakkelijk op vooze gronden om haar te rechtvaardigen, 
althans te verontschuldigen.

Is hier noodweer? Die is er, als gij aan een onmiddellijken aanval bloot staat, en 
de bescherming door den staat en zijn politie niet bij de hand is. Dan moogt ge ter
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verdediging van lijf, eerbaarheid of goed alles doen, wat ter afwering van dien aanval 
noodig is. De roover, die U met een „je geld of je leven” tegentreedt, moogt ge neer
schieten.

Zoo was de situatie hier niet. Welk goed werd door generaal Seyffardt1 aange
vallen? Was hier een onmiddellijke aanval? Men bedenke, dat generaal Seyffardt’s 
naam niet was verbonden aan de dreigende conscriptie en ronselpraktijken, maar 
aan de organisatie van het vrijwilligersleger. Dit maakt zijn schuld allerminst kleiner, 
maar is wel van beteekenis voor de vraag, of er van noodweer kan sprake zijn. Dit 
kan ook hierom niet, wijl door den dood van generaal Seyffardt geen enkel dreigend 
kwaad werd afgewend. Het geheele beroep op noodweer is niet anders, dan een ver- 
valsching van de situatie. De aanslag draagt niet het karakter van verdediging tegen 
een aanval, maar van een strafgericht tegen een landverrader. Een onwettig straf
gericht, want het zwaard tot handhaving van het recht is aan de overheid toever
trouwd, niet aan particulieren.

Evenmin als van noodweer kan hier sprake zijn van een handelen uit nood. Dat 
verweer is gevoerd, toen in de eerste jaren der Duitsche republiek veem-moorden 
aan de orde van den dag waren. Zulk een moord moest straffeloos zijn, zoo werd 
gezegd, wanneer hij ten doel had den staat te beschermen tegen nadeel. Een misdrijf, 
waarbij vaderlandsliefde het motief was, zou dan nooit gestraft kunnen worden. In 
een rechterlijke beslissing inzake een van die moorden wordt echter terecht gevraagd: 
„Laat zich aldus niet de moord op een minister, van wien vast staat of beweerd wordt 
dat hij zijn land verraden wil, altijd rechtvaardigen?”

Maar is het nu wel noodig aldus uit te zoeken, of de dader tot zijn daad gerechtigd 
was? Het slachtoffer heeft niet anders dan het verdient; is daarmede niet alles gezegd? 
Heeft het slachtoffer, wat het verdient? Er is geen procesgang geweest, geen verhoor, 
geen mogelijkheid van verdediging, geen rechterlijke beslissing. Is het toelaatbaar, 
dat een willekeurig persoon beslist, dat een ander den dood verdiend heeft, en hem 
dan van het leven berooft? De Duitsche veem-moorden hebben doen zien, op hoe 
lichtvaardige gronden menschen werden gedood. De politieke moord is een veel te 
ruw middel om als instrument tot handhaving van het recht te kunnen dienen. En 
de politieke moordenaar is niet iemand, die tot handhaving van het recht geroepen 
is. Politieke moord is niet rechtspleging, maar misdrijf.

Maar generaal Seyffardt’s doen was een ernstig misdrijf, was landverraad. Moest 
dat ongestraft blijven? Kan en mag daarin worden berust? Daartegen komt toch het 
rechtsgevoel in opstand.

Hierop past tweeërlei antwoord. Vooreerst: Natuurlijk zullen te zijner tijd straf
vervolgingen van landverraders plaats hebben. En voorts: de aardsche strafbedeeling 
is onvolmaakt, in handen van menschen, wier kennis en macht beperkt is; lang niet 
altijd kan het recht gehandhaafd worden. Naar verbetering der rechtspleging moet

1 Generaal H. A. Seyffardt, oprichter van het Nederlandse Vrijwilligerslegioen, werd op 5 Februari 
1943 in zijn woning in  Den H aag neergeschoten.
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steeds gestreefd; maar in haar onvolmaaktheid moet ten slotte worden berust; in 
elk geval is de revolver van particuliere rechthandhavers een middel erger dan de 
kwaal.

Maar het is thans oorlog, werpt men tegen, en niet een normale tijd. Volkomen 
juist; maar ook de oorlog is aan het recht onderworpen. Private personen, die met 
de wapenen strijden, mogen als franc-tireurs worden gestraft. En sluipmoord is ook 
in den oorlog niet een wettig strijdmiddel.

Nu goed, aldus een laatste poging tot vergoelijking, theoretisch, principieel, is 
de moord niet te verdedigen, maar hij is een noodzakelijke ontlading van de spanning, 
die al de maatregelen van geweld en onderdrukking in ons volk hebben doen ontstaan. 
Een voos en boos argument! Want de principieele beschouwing is die, waarop wij 
ons oordeel moeten gronden en waarnaar wij ons leven moeten richten. Aan die be
schouwing lippenhulde brengen en haar voor de praktijk verwerpen is een vierkant 
verloochenen van de beginselen, die men zegt te huldigen.

De politieke moord past bij de nationaal-socialistische beschouwing: recht is 
wat voor den staat nuttig is. Hij mag als strijdmiddel niet worden aanvaard, goed
gekeurd of vergoelijkt door wie beter beginsel belijdt en daarnaar het geheele leven 
wil richten.

Auteur: prof. dr V. H. Rutgers.

No. 58: De organisatie van het verzet — Bereidt U voor op de groote actie
Het Parool, no. 51, [5 April 1943]

Het water staat ons aan de lippen. Ons volk, drie jaar welhaast gekrenkt en ge
deukt door de Duitsche tyrannen, beroofd van zijn goederen en zijn vrijheden, van 
zijn arbeidskrachten en zijn voorraden, wordt nu gedreven in zijn laatste schansen: 
de beulen hebben ons hun plannen aangezegd: zij gaan op kinderroof! Ginds, in het 
Hitlerparadijs, is geen weerbare man meer over. Millioenen zijn er verbloed op de 
slagvelden langs het eindelooze Oostfront, millioenen liggen er gewond, millioenen 
zijn vermist. Maar de generaals schreeuwen om nieuw kanonnenvoer: „auskammen” , 
„auskammen” ! Het zijn de geluiden van 1918, toen komende uit het Westen. Het 
nazirégime loopt op zijn laatste beenen; het heeft in Duitschland vrouwen en kinderen 
gemobiliseerd, het sleept mannen van over de zestig jaar duizenden kilometers van 
huis en haard, en nóg gaapt de muil van het Oostfront van onverzadiglijken honger. 
De man, die alles „einkalkuliert” , Hitler, de slaapwandelaar, heeft zijn antwoord 
klaar: rooftochten in de bezette gebieden! Prompt vliegen de overvalwagens de straten 
op, prompt worden duizenden jonge menschen, kinderen nog, opgepakt, als slachtvee 
in de wagens gedreven, weggevoerd. Waarheen? Waartoe? Mussert bralt „gerust
stellingen” . Wij weten wat ze waard zijn. Straks begint het met „burgerlijke dienst” , 
en die burgerlijke dienst wordt dan allengs militaire dienst, „vrijwillig” aanvaard,
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omdat ransel zoo pijn doet en een kogel van achter óók den dood beteekent. Duizenden 
Nederlandsche ouders leven sedert kort in een hel van angst om hun kinderen. 
Zij beseffen, dat de laatste ronde begonnen is. Zij hebben Londens instructies gehoord; 
zij hebben de moedige vermaningen van de kerken vernomen. Zij weten, dat het 
nu gaat om buigen of barsten, om erop of eronder. Heel het volk voelt dat; heel het 
volk spant zijn rug, wil zich schrap zetten, en vraagt: zèg ons dan, hoè, laat ons 
weten, wat wij doen kunnen, want wij zijn bereid! Wij zien den doodsvijand recht in 
het gezicht, nu hij zijn masker heeft laten vallen. Wij weten wat er op het spel staat. 
Zèg ons, hoè wij moeten handelen en wij zullen handelen!

Wetend hoe het gist en kookt in de gemoederen van onze landgenooten, wijden 
wij een groot stuk van dit Parool aan de praktische vragen naar de mogelijkheden 
van verzet. Maken wij daarover te dezer plaatse enkele algemeene opmerkingen, 
elders laten wij ons in met meer technische bijzonderheden. En wij hopen, wij ge
looven ook, dat wij daarmee menigen lezer van dienst zullen zijn. Vandaar ook, dat 
wij dringend vragen: geef dit Parool, met inachtneming natuurlijk van de dringend 
geboden voorzichtigheid, door aan betrouwbare anderen, opdat het gelezen, herlezen, 
en opnieuw doorgegeven worde.

Drie mogelijkheden van actief verzet onderscheiden wij: 1) „Verticale verzet” , 
2) Onderduiken, 3) Staken. Vóór wij over elke van die drie mogelijkheden iets meer 
zeggen, zij erop gewezen, dat zij niet een bepaalde volgorde of rangorde hebben. 
Men kan zich denken, dat in een kleine onderneming met weinig personeel, waar 
de Duitschers willen dwingen tot uitvoering van legerorders, onderduiken de meest 
effectieve verzetmethode is. Men kan zich denken, dat in een groot bedrijf verticale 
organisatie — waarover straks meer — grooter effect waarborgt; men kan zich voor
stellen, dat elders weer staken aangewezen is, en men kan tenslotte het geval krijgen, 
waarin uit de toepassing van het eene middel die van het andere voortvloeit. Maar 
laat ons eerst omtrent de drie mogelijkheden afzonderlijk in wat bijzonderheden treden.

1. Verticale Verzet
Het is allengs zoo geworden, dat van de werkende Nederlanders een groot deel 

heelemaal (uitsluitend), een ander deel gedurende een groot deel van den werktijd 
bezig is „voor de weermacht” . Zij, die behooren tot de eerste groep, moeten als dat 
maar even kan, den arbeid neerleggen. Voor hen heeft het „verticale verzet” geen 
zin. Zij moeten onderduiken, als dat kan, of staken, als de staking goed is voorbereid. 
Maar zij, die deels werken voor de Duitschers (gelijk het geval is met talrijke arbeiders 
en ook met tallooze ambtenaren; denk bijvoorbeeld aan de burgemeesters en het 
gemeentepersoneel) kunnen beter beginnen met het toepassen van een andere methode. 
Niet wegloopen, geen ontslag nemen, maar bepaalde dingen strikt weigeren: geen 
Joden oppakken, geen treinen met gevangenen rijden, geen kinderen helpen rooven, 
geen arbeiders naar Duitschland drijven. Wat vereischt dat? Het vereischt: verticaal 
verzet, dat wil zeggen: vertrouwelijk overleg, dat alle rangen van bedrijf o f corps 
doorkruist en loopt van hoog tot laag. Als de machinist weigert een trein met gevan
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genen naar Vught te rijden moet hij weten, dat de treingeleider zijn standpunt deelt, 
maar dat ook de ambtenaar bóven hen dat standpunt zal dekken, en dat niet minder 
de procuratiehouder, de hoofdingenieur, de directeur „neen” zal zeggen. Dwars door 
het bedrijf moeten ladders worden gebouwd, en op elke sport moet een man staan, die 
den lagere dekt, diens houding, diens weigering deelt. De lagere moet kunnen rekenen 
op den hoogere, en omgekeerd. Dat doel bereikt men alleen door het leggen van ver
trouw elijke contacten: ter secretarie, in de onderneming, in het Rijksbureau, ten 
departemente, overal. Na de bekendmaking van de Regeeringsinstructies weten wij, 
waar Londen, terecht, de uiterste grens trekt. Toepassing van die instructies voor 
elk bedrijf is niet moeilijk. Ieder heeft er zich rekenschap van te geven, welke daden 
van hem worden gevraagd, die strijden met de normen, door de Regeering gesteld. 
Die daden moet hij weigeren. Ten aanzien van die daden moet hij overleg plegen met 
zijn „voorman” : zóó kan de ladder gebouwd worden, waarlangs het verzet opklimt 
van onder tot boven.

Ambtenaren van elke geleding, arbeiders van elk bedrijf, geeft U rekenschap van 
wat gij hebt te doen. Neemt de onwrikbare beslissing, dat gij bepaalde dingen, mochten 
zij van U worden gevraagd, niet zult doen, onder geen enkel beding, en organiseert 
verticaal het verzet, opdat, zoodra van U het onbeschaamde, het verraderlijke, het 
anti-Nederlandsche wordt gevergd, gij weet wat U te doen staat: en weet ook, dat 
Gij rekenen kunt op de ladder, die in Uw corps, in Uw bureau, in Uw onderneming 
gebouwd is. Hier ligt een grootsche taak voor ieder, die zich vroeger in de organisatie 
heeft onderscheiden. Er is haast bij het werk! Begin nog heden!

2. Onderduiken
Wij hebben het al gezegd: daar, waar uitsluitend voor de Duitschers gewerkt 

wordt heeft „verticale organisatie” geen goeden zin. Daar werkt ieder, heel den dag 
lang, voor den vijand. Hier baat slechts één van twee middelen: onderduiken of staken. 
Het is natuurlijk onuitvoerbaar, dat 10 000 man van een uitsluitend voor den Duit
scher werkende fabriek of scheepswerf „onderduiken” . Dat middel is in de eerste 
plaats geschikt voor ondernemingen van klein formaat. Wel kan in een groot bedrijf 
een aantal „essentieele” menschen onder water gaan en zoodoende een belangrijke 
mate van ontwrichting verwezenlijken. Elders hebben wij het over de „techniek” van 
dat onderduiken; over de noodzakelijkheid om ook te dien aanzien vertrouwelijk 
overleg te plegen, en, vooral, financieele voorzorgen te treffen, bij voorbeeld met hulp 
van het nog beschikbare vakvereenigingskapitaal, en van de bedrijfsleidingen, die 
in dit opzicht een uiterst belangrijke, nog vaak te weinig geziene vaderlandsche taak 
hebben te vervullen.

3. Staken
Wie terugdenkt aan het grootsche moreele effect van de Amsterdamsche Februari

staking kan hunkeren naar het oogenblik, waarop heel werkend Nederland het 
hoofdstedelijk voorbeeld van toen volgt en de bijltjes erbij neerlegt. Indien wij voor
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bepaalde categorieën van gevallen „verticaal verzet” of „onderduiken” aanbevelen, 
zoo doen wij dat niet, omdat wij het stakingsmiddel minder dienstig zouden achten. 
Neen, veeleer is het zoo, dat wij, zetten hier en daar acties van anderen aard in, van 
harte hopen, dat zij de opmaat tot een algemeene staking zullen zijn. Lamleggen 
van heel het Nederlandsche leven zou immers het meest afdoende antwoord zijn op 
de schanddaden, waaraan de Duitschers zich met hun gore trawanten van de NSB 
thans bezig zijn schuldig te maken. Maar zulk een algemeene staking gelukt alleen 
dan, indien de Duitschers één kapitaal feit stellen, dat iederen Nederlander zóó diep 
in het hart grijpt, dat allen als één man voelen: dit is hét oogenblik! Dan zouden 
de handen tegelijk zakken, de machines tegelijk stoppen, de pennen tegelijk weigeren. 
Dat weten de Duitschers, en zij trachten listig een dergelijk sprekend feit te vermijden. 
Zij loopen handig om het psychologisch oogenblik heen, in de hoop dat zij, voetje 
voor voetje verdergaand, ons verzet zullen uithollen, onzen geest zullen verlammen 
en vermurwen. Maar dat zullen zij niet! Het volk is lang genoeg getergd en gesard, 
genegerd en geringeloord om de maat vol te weten; het staat gereed; het is bereid tot 
handelen. Maar — dat handelen vergt organisatie. Een staking, die mislukt, is erger 
dan een staking, die op het laatste oogenblik achterwege blijft. Ook hier is overleg 
het halve werk. Kleine vertrouwenscommissies in elke onderneming en elk bedrijf, 
in elk corps en elk bureau moeten de staking voorbereiden en contacten leggen, die 
het mogelijk maken om te vertrouwen, dat het eenmaal uitgegeven parool zal worden 
opgevolgd. Ook op de taak en de verantwoordelijkheid van die commissies komen 
wij elders uitvoerig terug.

De tijd is rijp. Het zal geen weken meer duren voor en aleer Hitler de overval
wagens weer laat uitrijden, of langs andere wegen de jeugd van Nederland laat be
springen om haar te voegen in zijn helsche oorlogsmachinerie. Dan zal het oogenblik 
daar zijn, waarop wij „neen” zullen hebben te zeggen, neen omderwille van onzen 
vaderlandschen plicht, neen niet minder omderwille van onze liefde voor het op
groeiende geslacht. Dan zal voor óns het moment gekomen zijn, waarop ónze „totale 
weerstand” staan moet tegenover Hitlers „totale oorlog” . Bereidt U voor! Begin 
morgen met het maken van Uw verbindingen. Doe het zwijgzaam en voorzichtig. 
Maar doe het zonder aarzelen en in het besef, dat thans iedereen een taak heeft, een 
plicht en een verantwoordelijkheid. Nederland zal herrijzen! Laat het herrijzen óók 
door Uw daad!

Pieter ’t Hoen
Auteurs: mr C. H. de Groot en mr dr G. J. van Heuven Goedhart

No. 59: „Zij” en . . . .  „Wij”
Je Maintiendrai, no. 38, [25 April 1943]

De onbekende soldaten hebben dit op anderen voor, dat ze niet vergeten behoeven 
te worden, om de eenvoudige reden, dat ze niet bekend zijn.
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Eigenlijk waren — en zijn nog — „zij” die onbekende soldaten.
„Zij” immers waren degenen, die in niets opvielen of probeerden op te vallen. 

Het hoogste, dat ze hadden, was hun verantwoordelijkheidsgevoel; plichtsbesef was 
de eenige wet, die heel hun leven beheerschte. Zij deden hun plicht — en meer dan 
dat! — en zagen niet om.

En laten we ’t nu maar eerlijk erkennen: het gros ging die karaktermenschen 
minstens stil, zoo niet hoonend, voorbij.

Och, „zij” waren eigenlijk ook maar wereldvreemde stumperds.
Maar „wij”!
„Wij”, ja, „wij” waren uit gansch ander hout gesneden.

Toen de moffen en hun handlangers, dat binnenlandsch gespuis, zich in hun ware 
gedaante begonnen te vertoonen; toen de „bezettende macht”, die, wanneer ’t in 
haar kraam te pas komt, zich steeds op het Volkenrecht beroept en dan daarover 
jeremiades aanheft, doch die het Volkenrecht zelf aan haar laars lapt, zich derhalve 
ook buiten elk recht en elke wet stelde, toen weigerden „zij” medewerking of gingen 
henen.

Dat was natuurlijk weer even dom en stumperig, zoo oordeelden en oordeelen 
„wij” althans, want die sukkels hebben bij duizenden hun weg gevonden naar ge
vangenissen en concentratiekampen, zoo ze niet direct tegen den muur gezet of 
doodgemarteld werden en nog worden.

Dom toch ook, oliedom, aartsdom van die „zij”.

„Wij”? „wij” deden ’t vroeger en doen ’t nóg veel handiger.
En de waarheid dan?
Ja, maar welk doetje vraagt nu ook naar zooiets?
„ Wat is waarheid ” Wij behooren immers tot het steeds nog niet uitgestorven ras 

der Pilatussen, wier moraal als kneedbaar deeg is.
En hebben „wij” geen gelijk?
Neemt het verleden. Toen wisten „wij” immers zoo goed hen, die boven als onder 

ons stonden, om den tuin te leiden. „Wij” waren de handigen; „wij” waren toch zoo 
braaf en degelijk, dat onze canonisatie nog maar één stap, althans voor ons, be- 
teekende. „Wij” overdonderden allen en alles met ons: „Oranje boven” „wij” hadden 
lak aan alle sibbe- en heemkunde en met: Emma, Wilhelmina, Hendrik, Juliana, 
Bernhard, Beatrix, Irene, met straatnamen, pleinversieringen, monumenten over
troefden „wij” alles en „wij” manoeuvreerden wel zoo handig, dat de publieke kassen 
en die van officiëele en semi-officiëele lichamen onze boven allen lof verheven gestes 
financierden. En dan nog niet in de gaten loopen! Oordeelt U nu zelf: was het handig 
of niet? De Instanties, die boven ons stonden, hadden geen meer volleerde oogen- 
dienders en de massa kende geen meer geslepen exploiteerders van haar onnoozelheid.

En nu? Thans blijven „wij” op onze posten; „wij” en „wij” alleen doen nog maar 
iets voor het volk!!!
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Materieel en geestelijk breken „wij” alles af en vernietigen wat ook maar aan het 
Oranjehuis of onze vroegere en huidige rechtmatige Regeeringen herinneren.

„Wij” helpen onze eigen landgenooten. Joden zoowel als anderen, uitleveren aan 
de moffen; „wij” jachten en „jagen” voor en met hen; „wij” provoceeren, dragen 
aan, verraden en vragen onderdanig wat onze „beschermers” nog méér van ons willen. 
De moffen behoeven maar te kikken; „wij” bedienen hen op hun wenken; spreekt 
„Herren” en Uw „slaven” hoorenü!

Maar . . . kogels zijn dan nog te edel; het koord wacht.

Auteur: onbekend

No. 60: Door verdelging tot verduitsching
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 9, [5 Mei 1943]

1. Een nieuwe vernietigende aanslag op het Nederlandsche volk
Terwijl één van de schoonste lentes, die wij ooit beleefd hebben, de velden in 

groen en bloemen zet, hebben de Duitschers een nieuwen overrompelenden en, tenzij 
God het verhoedt, vernietigenden aanval op ons volk ingezet.

Het is of 10 Mei 1940 zich herhaalt!
Thans, na drie jaren onderdrukking, na meer dan 1000 dagen nooit aflatend leed, 

na het verlies van onze vrijheden, rechten, instellingen, rijkdommen, voedsel, na de 
gevangenneming van onze leidslieden, onze jeugd, onze arbeiders, na den moord 
op duizenden van onze landgenooten, grijpen de Duitsche bloedvingers thans naar 
de overgeschoten resten van ons volk, n.1. de leden van ons ontwapende en mach- 
telooze leger.

Eigen schuld! zeggen de Duitschers.
Eigen schuld! je schreeuwde toen ik je sloeg.
Eigen schuld! je beschermde je kinderen, toen ik ze meevoeren wilde.
Eigen schuld! je ontliep me, toen ik je als slaaf vangen wilde.
Eigen schuld! je was barmhartig tegen je naaste, die ik vervolgde.
Eigen schuld! je verzette je, toen ik je dooden wilde.
Wij hadden ons als schapen ter slachting moeten laten leiden. Ook dan waren we 

gedood en ook dan was het eigen „schuld” geweest. Zegt Hitler zelf niet ergens, dat 
een volk, dat niet bereid is, zichzelf te verdedigen, niet waard is te leven . . .

Nu worden we gedood, omdat we misdrijven, dan zouden we gedood worden, 
omdat we niets misdreven. Het maakt niets uit. Het is het eene onveranderlijke, 
duizendmaal ontkende en tienduizendmaal bewezen duivelsche Duitsche doel:

De negen millioen Nederlanders aan zijn westgrens te verdelgen, de overblijvenden 
te verduitschen.

Ons lot is het lot van Noren, Tsjechen, Polen en Joegoslaven enz. enz. Het is het 
malende en vermalende hakenkruis op het roode bloedveld, de sinistere mallemolen
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van Hitlers horden, de plebejische nazaten van Attila en Djengis Khan, de vernietigers 
van den Europeeschen voortijd . . .

2. De administratieve voorbereiding, de registratie en de mislukking . .  .

Hoezeer het overkropt gemoed behoefte heeft om zich te uiten (wij zagen sterke 
kerels schreien van machtelooze woede), toch is het goed, zelfs op dit papier, zich te 
beheerschen en nauwkeurig de strategie van den Duitschen aanval na te gaan.

Enkele jaren lang en het laatste jaar in het bijzonder, zijn de Duitschers bezig ons 
als slachtvee te verzamelen, te schiften, te merken en te registreeren. (Elders in dit 
nummer wordt hierop uitvoerig ingegaan). De maatregelen leken aanvankelijk on
schuldig, ons volk is daardoor misleid en heeft zich (ach waarom ) laten misleiden, 
en heeft aan deze registratie meegewerkt.

Maar eindelijk gaan de oogen open, eindelijk beginnen de gewetens te spreken, 
eindelijk komt er verzet. . .

Vele burgemeesters, ambtenaren en politiemannen weigeren. De kerken protes- 
teeren! Onze wettige regeering eischt verzet! De universiteiten en de studeerenden 
verdedigen zich met hand en tand. De doktoren gaan niet in de artsenkamer. Het 
bevolkingsregister van Amsterdam (10 pet. van onze bevolking) vliegt in brand! 
Duizenden verlaten hun huis, hun gezin, hun werk; ze verkiezen het ongewisse en 
rechtelooze leven van den voortvluchtige boven het werken voor den vijand!

De Duitschers voelen hoe hun slachtoffers uit hun gespannen netten ontglippen. 
Zij beramen nieuwe middelen, bij de schoolbesturen, de landarbeiders, de distributie
kantoren (zie elders in dit nummer). Maar hun methoden worden thans doorzien. 
De val werkt niet goed meer! De muizen ruiken de lucht van hun gevangen voor
gangers !

Daarom nogmaals: ons volk is bezig aan den greep van den Duitschen slavendrijver 
te ontsnappen. De beproefde methoden doen het niet meer!

Maar Hitler heeft haast! Hij heeft menschen noodig, voor zijn akkers, zijn fa
brieken, zijn mijnen, zijn étappelinies, den opbouw van zijn verwoeste gebieden en... 
voor de sterk gedunde legers op de slagvelden!!!

Daarom!
Daarom!
Daarom alleen moet thans het ontwapende Nederlandsche leger weggevoerd worden!!

3. Ons leger, krijgsgevangenschap en internationaal recht

Vele Nederlanders, gewend het recht te eerbiedigen, vragen zich af of de Duitsche 
daad door de internationale overeenkomsten gerechtvaardigd wordt of niet en dien
overeenkomstig willen zij hun standpunt bepalen.

Welnu, de zaak is heel duidelijk.
Bij een „Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, van 27 Juli 1929” 

is één en ander nadrukkelijk geregeld, en mede door Duitschland onderteekend. Ja,
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gedurende dezen oorlog heeft Duitschland zich herhaaldelijk op dit verdrag beroepen, 
wanneer het ging om de behandeling van eigen landgenooten.

Ons leger is door den loop der krijgsverrichtingen en door de daarop volgende 
capitulatie krijgsgevangen gemaakt. Dit is vandaag nóg het geval.

Een oorlogvoerende heeft zelfs niet het recht leden van een vijandelijke strijdkracht 
op eigen gezag van hun kwaliteit van krijgsgevangenen te berooven en hen tot burgers 
te maken. Zij zouden op die manier het geheele krijgsgevangenschap illusoir maken. 
De „grootmoedigheid van den Führer” is dus onrecht en ook door de Duitschers zelf 
niet gemeend, want indien onze soldaten werkelijk burgers waren geworden, dan 
zouden de Duitschers nu niet het recht hebben ze opnieuw krijgsgevangen te maken.

Op die wijze raken zij tot tweemaal toe in hun eigen draaierijen verward. Maar 
de generaal Christiansen begaat in zijn Bekendmaking nog meer fouten! „Allen, .die 
thans in krijgsgevangenschap worden weggevoerd, hebben dit uitsluitend aan de 
ophitsers te danken,” zegt de vredelievende generaal, maar art. 2 en 16, door Duitsch
land mede onderteekend, zeggen nadrukkelijk, dat alle represaillemaatregelen en collec
tieve straffen voor door individuen bedreven daden verboden zijn! Hoe kan ons leger 
dan (waarvan Christiansen zelf zegt, dat niet allen zich „misdragen” hebben) in zijn 
geheel weggevoerd worden vanwege de misdrijven van enkelen?

De Duitschers hadden destijds het recht ons leger te interneeren. Zij hebben dit 
toen niet gedaan, maar mogen dat vanzelfsprekend vandaag nog doen, ook al zijn 
de gronden, die zij daarvoor aan voeren ondeugdelijk.

Maar met dit recht correspondeert heelemaal niet de plicht van onze militairen zich 
te melden!

Zij hebben geen eerewoord gegeven o f eenige belofte afgelegd en zijn vrij te vluchten 
en dus zeker vrij zich niet te melden.

Duitschland heeft ze lf dit recht voor zijn eigen soldaten nadrukkelijk opgeeischt en 
als een zeer vaderlandslievende daad beschouwd, getuige het Duitsche protest tegen 
de behandeling van uit Canada ontvluchte Duitsche officieren.

Trouwens, ontvluchting uit krijgsgevangenschap staat zelfs onder speciale bescher
ming van het volkenrecht!

Wanneer Christiansen met de „scherpste maatregelen” dreigt, dan overtreedt hij 
art. 50 van de conventie, waarin nadrukkelijk bepaald wordt, dat ontvluchte gevan
genen alleen krijgstuchtelijk en nooit strafrechtelijk gestraft mogen worden. De 
zwaarste tuchtstraf is arrest van ten hoogste dertig dagen en het is nadrukkelijk ver
boden deze straf in tuchthuizen, huizen van bewaring of andere gevangenissen te 
doen ondergaan (art. 54 en 56).

Tuchtstraffen kunnen eventueel ook alleen door militaire commandanten en 
-rechtbanken worden opgelegd (art. 59). Politieautoriteiten hebben tegenover k 'ijjs- 
gevangenen geen bevoegdheid, dus ook de Gestapo niet!!

De Duitschers zelf hebben zich herhaaldelijk tegenover de geallieerden op ĉ eze 
bepalingen beroepen en alleen daarom al is het eereplicht onze soldaten niet anders 
te behandelen.
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Maar . . . .  wat is Duitsche eer? hebben wij ons in dezen oorlog verbijsterd leeren 
afvragen.

Maar voor onze soldaten is de zaak duidelijk!
Geen enkele internationale overeenkomst verplicht hen zich aan te melden!
Het internationaal recht waarborgt een menschelijke behandeling, ook bij ont- 

vluchtingspogingen !
De trouw aan Koningin en vaderland eischt van hen als soldaten de Duitsche maat

regelen zooveel mogelijk tegen te werken! dat beteekent overeenkomstig de officieele 
raad van onze wettige regeering:

Niet aanmelden! oproepen negeer en!

4. Het lot van Nederland staat op het spel! Koningin en vaderland eischen, dat 
ieder zijn plicht doet!

Dit zijn de woorden van Radio Oranje, waarin ons volk opgeroepen wordt tot 
solidariteit en gemeenschappelijk verzet.

Wij laten ons nu niet meer door Duitsche schijnheiligheid en Duitsche leugens 
misleiden! Hun bedoelingen zijn bekend! Het gaat niet om recht of straf! Het gaat 
om de vernietiging van ons volk!

Het gaat niet om krijgsgevangenen! Het gaat om arbeidsslaven en kanonnen- 
vleesch!

Onze jongens zullen straks in Rusland staan en op de Balkan! Zij zullen sterven 
onder de Engelsche bombardementen in de Duitsche fabriekssteden! Zij zullen 
sneuvelen door de hand van Russische partisanen! Zij zullen aan de fronten onder 
den voet geloopen worden door de oprukkende geallieerde legers!

De militaire trainingskampen, ook voor Nederlanders in Duitschland, werken op 
volle kracht!

Reeds zijn in Tunis soldaten gevangen genomen, menschen uit de bezette gebieden, 
die gedwongen waren daar te vechten . . .

De Hacha’s en Tisso’s, de Quislings en Lavals, de Antonescu’s en Borissen hebben 
in hun land misschien voldoende macht om hun landgenooten aan Hitler te ver- 
koopen. Zelfs de moffen weten, dat het mannetje Mussert zelfs voor dit vuile werk 
te zielig en te nietig is! Daarom doen ze het bij ons zoo! . . .

Maar ons volk heeft geantwoord! Scherp, fier, spontaan, grandioos!
Ieder weet wat er gebeurde en wij behoeven het hier niet uitvoerig te verhalen. 

En de namen van de neergeschoten helden, omgeroepen door de Hilversumsche radio, 
hebben het gerucht doen uitgaan over de geheele wereld!

Wij weten het, onze landgenooten in Engeland weten het, onze regeering, onze 
bondgenooten.

Men kan van meening verschillen of deze staking al dan niet te vroeg was; men 
kan van meening zijn, dat een algemeene staking noodwendig moet verloopen, indien 
er niet een spoedige geallieerde invasie op volgt. En ook wij meenen dat dit zoo is. 
Maar hetgeen nu is gebeurd, was geen algemeene staking!



IN DE STRIJD 207

Het was de spontane reactie van het Nederlandsche volk! Daad en demonstratie 
van verontwaardiging en afgrijzen! Een waarschuwing ook, dat de Duitschers naar het 
uiterste drijven en dat het meest ordelievende volk van de wereld den chaos verkiest 
boven eerloosheid en vernedering!

In ieder geval, dit staat vast:
De algemeene staking is mogelijk!
Deze vooroefening heeft het bewezen!
Wij kunnen ons nu niet meer vergissen!
Onze soldaten weten het: het internationaal recht geeft hun de vrijheid, Koningin 

en vaderland eischen het, onze minister-president roept U op: U te onttrekken aan elke 
Duitsche poging om zich van U meester te maken!

En als er nog één Nederlandsch militair is, wien dit niet genoeg is, die denke aan 
de stomme taal van de gefusilleerde helden, aan de onvergetelijke daden van Neder
landsche boeren, arbeiders, kantoorpersoneel, ambtenaren en duizenden anderen, die 
in deze dagen om hunnentwille alles op het spel zetten.

Deze spraak kan niet misverstaan worden!
Dan zullen de Nederlandsche burgers de daad van onze militairen opnieuw weten 

te ondersteunen. Een soldaat, die weigert zich aan te melden, zal niet door een secre- 
tarie-ambtenaar opgegeven worden.

Iedere medewerking aan de identificatie, opsporing, aanhouding o f gevangenneming 
is door onze wettige regeering verboden!

Elke ambtenaar en elke politieman, elke burger ook, zal voor zichzelf moeten 
uitmaken wat dit beteekent. Het lijkt ons gemakkelijk!

Onze zaak is rechtvaardig en zuiver! indien een eerlijk geweten bij ons, menschen 
van de 20ste eeuw een aansporing is tot groote daden, dan kan en zal de daad van het 
Nederlandsche volk groot zijn, voor nu en straks!

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 61: Een tocht langs de binnenlandsche frontlijn — Ons volk in de orde van 
het verzet
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 9, [5 Mei 1943]

1. De nationale oproep tot verzet en zij, die er geen gehoor aan gaven.
Sinds de vreeselijke terreurdagen van Februari en de oproepen tot verzet van de 

regeering, de kerken, die diverse actie-comité’s 1 en de gezamenlijke illegale pers, is 
het thans eens goed na te gaan, wat er sindsdien aan verzetsactie plaatsgreep.

Het eerste gevolg waren enkele onberaden oproepen tot een algemeene staking; 
fout, omdat de voorbereidende werkzaamheden daartoe nog lang niet verricht waren.

1 O.m. de RVV (Raad van Verzet), en het N C  (N ationaal Comité).
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Staking is een zaak van organisatie. Een onberaden en verloren staking is erger dan 
geen staking. Een wilde staking, een plotselinge uitbarsting van opgekropte volks
woede heeft zeker zin en is een krachtige bijdrage tot verheviging van het verzet, 
maar daartoe behoeft niet te worden opgeroepen, zij komt als het onweer.

Georganiseerde staking eischt veel voorbereidend werk: contact, duidelijke pa
rolen, overleg tusschen werkgevers en werknemers . . .  Heeft U in uw bedrijf in uw 
woonplaats onder uw collega's dit contact reeds gelegd?

Herhaalde malen hebben wij reeds betoogd, dat het groote voordeel, dat aan de 
toeneming van de Duitsche terreur verbonden is, het feit is, dat de Duitschers gedwon
gen zijn zich hoe langer hoe meer tegen het geheele Nederlandsche volk te richten, 
waardoor de kansen voor een gezamenlijk verzet ook toenemen.

Een vanzelfsprekend gevolg daarvan is, dat de daad van hen, die om welke reden 
ook capituleeren of toegeven een veel ernstiger karakter krijgt. Zij vergemakkelijken 
niet alleen de nazificeering van ons volk, maar zij breken de frontlinie, zij vergrooten 
de vergeldingsmogelijkheden tegen hun landgenooten, die dapperder zijn dan zij . . .

Fout... is daarom de handelwijze van vele schoolbesturen, die toegaven aan de 
benoemingsvoorschriften van het nazi-departement van van Dam, die de vrijheid van 
het Christelijk onderwijs en de grondwettelijk verkregen rechten verkwanselden;

Fout... handelden de schoolhoofden, die op model F de woonadressen van hun 
personeel opgaven, en daardoor meewerkten aan de registratie van ons volk voor 
Duitsche oorlogsdoeleinden...;

Fout... zijn de inspecteurs van het onderwijs, die alleen al door hun in functie 
blijven de strijders voor de vrije school in verwarring brengen, en die in plaats van 
verdedigers van de nationale opvoeding handlangers van de nazi’s werden!

Fout... zijn alle werkgevers, speciaal in Amsterdam, die de heldendaad van de 
brandstichters van het bevolkingsregister niet beantwoorden met een weigering om 
voortaan nog eenig gegeven omtrent hun personeel te verstrekken!

Fout... is b.v. de directie van de H.V.A., die haar employé’s overwerk liet ver
richten om de personeellijsten op tijd bij de slavendrijvers in te leveren.

Fout... en oneervol handelden de Nederlandsche rechters, die het ontslag van hun 
edele ambtgenooten te Leeuwarden, deze ondermijning van hun grondwettelijke 
positie en verkrachting van het recht, niet beantwoordden met een algemeene ont
slagaanvrage !

Fout... handelden de doktoren, die de solidariteit met hun collega’s vergaten en 
bogen voor de Duitsche maatregelen.

Fout... handelden de studenten, die de loyaliteitsverklaring teekenden en de profs 
die daaraan meewerkten, mannen als Dorgelo1en van Vuuren2en de ouders, die 
hun zoons tot deze laffe capitulatie dwongen!

Fout... handelen de boeren en tuinders, die hun Ausweis bij den plaatselijken 
Bureauhouder van den C.C.D. gingen halen, en de ambtenaren, die deze vodjes uit
1 Prof. d r C. B. Dorgelo, was Rector-Magnificus der Technische Hogeschool te Delft.
2 Prof. d r L. van Vuuren, was Rector-Magnificus der Rijksuniversiteit te Utrecht.
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reikten. Zij werkten mede aan de registratie van Nederlanders voor Duitschland!
Fout... handelt ieder, die nalaat in zijn omgeving verzetskernen te vormen.
Fout... handelen zij, die vergaten hun armen landgenoot met kleeding en voedsel 

te steunen.
Fout... handelden alle praatgrage kletskousen, romantische avonturiers en zij, 

die met zoo’n gewichtig gezicht kunnen beweren, „dat ze het eigenlijk niet zeggen 
mogen, maar...”

Fout... handelen allen, die nalaten deze zwetsers het zwijgen op te leggen.
Fout... on-Nederlandsch, landsverraderlijk en verachtelijk handelen alle amb

tenaren, hoog en laag, burgemeesters, politiemannen enz. enz., die nu nog!!!, na alles 
wat gezegd en geschreven is, misdaan en geleden, hun medewerking verleenen aan 
de deportatie van landgenooten, aan de registratie van de slaven en aan alle schurken
streken, die de Duitschers uitdenken om ons volk in te schakelen in hun verdoemde 
oorlogsmachine!

2. Mede dank zij hun lafheid kunnen de Duitschers nieuwe aanvallen op het 
Nederlandsche volk inzetten!

De tragedie onzer Joodsche landgenooten nadert haar afschuwelijke voltooiing, 
tenzij God het verhoedt en het Nederlandsche volk weet wat menschelijkheid en 
Christelijk geloof is! In snel tempo worden ze nu naar hun slachtplaatsen gedreven! 
Het is een heel karwei, zei Rauter, ze uit het Ned. volkslichaam te verdrijven. Het 
zal een heel karwei zijn straks cynische beulen als hij uit het Europeesche volkeren- 
leven uit te smijten! Maar wij zullen het doen!

En onderwijl gaat de registratie van ons volk ten bate van de Nazi-oorlogsmachine 
door! Een nieuwe geraffineerde aanval is ontketend via de distributiebescheiden.

Alvorens de distributiebescheiden uitgereikt worden is elke mannelijke Neder
lander boven de 18 jaar verplicht zich eerst bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
vervoegen, dat nakijkt of er „geen bezwaar” bestaat tegen het afgeven van de bon
kaarten. Dit zal op een apart strookje, gehecht aan de stamkaart worden aangeteekend 
en eerst dan mogen de distributiebescheiden worden uitgereikt.

Indien het Amsterdamsche bevolkingsregister niet in vlammen was opgegaan, zou 
deze regeling 1 Mei van kracht worden. Mogelijk is zij nu enkele maanden uitgesteld, 
slechts enkele weken misschien, maar zij kan onmogelijk gemaakt worden wanneer de 
betrokken ambtenaren eindelijk weigeren aan dit landsverraderlijke onmenschelijke be
drijf mee te doen! Het strafregister van vele ambtenaren wordt lang, te lang. Iedere 
ambtenaar heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheid te aanvaarden, en het gaat niet 
aan zich te verschuilen achter anderen, die het „ook doen” ...

Een andere, minder brute, maar geraffineerder en daarom gevaarlijker aanval is 
ingezet op onze landbouwbevolking.

In de dorpen zijn biljetten uitgegeven, waarin de Plaatselijke Bureauhouder van 
den C.C.C.D.1 boeren, tuinders en dorpsambachtslieden van 18 tot 45 jaar uitnoodigt,
1 Centrale Crisis Controledienst.



2 1 0 VAN HERFST 1942 TOT DE APRIL— MEISTAKINGEN 1943

in jaarklassen (N.B.!) op zijn bureau te verschijnen, teneinde in het bezit te worden 
gesteld van een z.g. „Ausweis”, een bewijs, dat men „voorloopig” !! niet naar Duitsch
land uitgezonden zal worden... Tuinders en boeren moeten minstens een jaar in hun 
bedrijf werkzaam zijn om als zoodanig erkend te worden. Bovendien bevat de Staats
courant van 1 April een verordening, die bepaalt dat landarbeiders voortaan een 
arbeidsboekje moeten hebben, waarin data van ontslag en aanstelling staan vermeld. 
De namen van hen, die zich opgeven moeten aan de Arbeidsbureaux worden door
gegeven.

En weer is de bedoeling duidelijk! Registratie! Registratie voor de „Arbeits- 
einsatz” in Duitschland. Registratie bij het onderwijs (model F), bij de studenten 
(Loyaliteitsverklaring), bij de boeren, in de industrie (personeellijsten), de midden
stand (opgave en sluiting bedrijven), de artsen (artsenkamer) enz. enz.

3. Maar het verzet groeit en het groeit over de geheele linie!

Te Eindhoven weigerden op 5 na, alle agenten van politie nog langer hand- en span
diensten aan de Duitschers te verleenen. Te Grotegast weigeren burgemeester en 
politie Joden te arresteeren. Hoe langer hoe meer ambtenaren begrijpen en doen hun 
vaderlandschen plicht.

Te Leeuwarden veroordeelt het Gerechtshof iemand zoodanig (met aftrek van 
preventief), dat hij bewaard wordt voor het martelkamp te Ommen.

Van de Nederlandsche Athletiek Unie bedanken vele leden, wanneer er, na de 
arrestatie van den vroegeren voorzitter, een N.S.B.’er door den gevolmachtigde wordt 
benoemd.

De Bijzondere Scholen deden 233 illegale benoemingen, zonder de voorschriften 
van van Dam in acht te nemen. De scholen te Gorredijk, Anjum, Harkema, Ureterp, 
Donkerbroek, Haulerwijk, Schiermonnikoog, Siegerswoude, Elzinge, Grotegast, 
Hoogeveen, Westerbork, Opperdoes en Zaamslag wordt het geheele rijks- en gemeen- 
tevoorschot ingehouden en de subsidie voor den illegaal benoemden leerkracht vervalt. 
Andere scholen staat een zelfde lot te wachten. Maar de meeste scholen houden vol 
en gaan zelfs door met leerkrachten te benoemen zonder zich aan de onwettige be
palingen van van Dam te storen.

Bij Palthe in Almelo worden 150 arbeiders voor uitzending naar Duitschland aan
gewezen . . .  Meer dan 100 weigeren, gaan onder water of worden clandestien tewerk
gesteld.

Het verzet van de artsen is bij eiken Nederlander bekend! Nadat 98 pC geweigerd 
heeft aan de aanmeldingsplicht voor de artsenkamer te voldoen, wordt in Maart 
aan 80 willekeurige artsen een boete opgelegd. Onze dokters steken de koppen bij 
elkaar en deelen den Secr. Gen. van Soc. Zaken mede, dat zij afstand doen van hun 
bevoegdheid tot uitoefening van het beroep van arts. 6000 van de 6800 teekenen deze 
verklaring! Intusschen gaan zij gewoon door met de uitoefening van hun praktijk. 
Op grond van een wet van 1 Juni 1865 kan het departement geen strafmaatregelen
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treffen. Maar dan komen de Duitschers zich met deze „rein Niederlandische Ange- 
legenheit” bemoeien. Zij beschouwen het niet meer voeren van den artsentitel als 
een demonstratie tegen de bezettende macht en dreigen dienovereenkomstig met 
straffen. De dokters doen ondertusschen hun bordjes weer op den buitenmuur, maar 
het geheele Nederlandsche volk weet ondertusschen van hun actie af en . . .  nog steeds 
weigeren zij de artsenkamer te erkennen!!

Ook de confessioneele ziekenhuizen, sanatoria en zenuwinrichtingen enz. houden voet 
bij stuk! Enkele honderden inrichtingen hebben een brief aan Seyss Inquart gestuurd, 
waarin zij den Oostenrijkschen landverrader bij voorbaat mededeelen hun inrichting 
te zullen sluiten, wanneer er door N.S.B. instanties inbreuk op de bevoegdheden van 
het bestuur gemaakt zouden worden, wanneer patiënten, tegen den wil van de directie, 
uit de ziekenhuizen genomen en weggevoerd zouden worden, wanneer verplegend 
personeel verplicht zou worden voor de weermacht of in Duitschland te werken en 
wanneer dienstdoende dokters hinder zouden ondervinden van hun weigering tot de 
artsenkamer toe te treden.

Maar ook op andere wijze toonen zij hun Christelijk en Nederlandsch karakter! 
Op Maandag 8 Maart j.1. werd de geneesheer-directeur van de Ned. Herv. Stichtingen 
voor Zenuw- en Geesteszieken te Assen naar de gevangenis aldaar overgebracht, omdat 
hij geweigerd had de Joodsche patiënten, die in de inrichting verpleegd werden, aan 
de nazi-jagers af te geven.

Zijn vrouwelijke plaatsvervangster weigerde eveneens! Daarna weigerde de ad
ministrateur de sleutel van den kluis, waarin de persoonsbewijzen geborgen waren, 
af te geven. Ook zij werden gearresteerd! Maar ook de klerken en de hoofden der 
verschillende afdeelingen weigerden eenige medewerking!

Tenslotte zijn de menschenjagers zelf maar door de zalen aan het zoeken 
gegaan en hebben helaas een gedeelte van de Joodsche patiënten gevonden en op 
transport naar het buitenland gesteld. Het gevangen genomen personeel is later weer 
vrijgelaten..

Over de actie van de studenten wordt elders in dit nummer geschreven . . .

Dit is een kleine en onvolledige lijst van Nederlandsch verzet en onNederlandsche 
lafheid. Wij onderschatten de kracht van den vijand niet en zullen onze oogen niet 
sluiten voor alles waarin ons volk zich zwak toont en onwaardig. De groote heldhaf
tige tradities van onze voorouders, waar wij in rustig en gemakkelijker tijden zoo 
hoog van opgaven en die onze nationale trots zoo prettig streelden zijn niet meer 
zoo springlevend onder ons als wij vroeger droomden; maar, Gode zij dank, zij zijn 
ook niet gestorven!

Grooter offers en zwaarder strijd staan ons te wachten. Maar een volk dat zich 
zijn geestelijken rijkdom bewust blijft, en bereid blijft daaruit te leven en waar noodig, 
daarvoor te lijden, kan niet door wapengeweld ten onder gaan!

Auteurs: mr A. H. van Namen en H. M. van Randwijk
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No. 62: De staking, nederlaag of overwinning?

De Vonk, extra-editie, [eind Mei 1943]

Van Zuid tot Noord, van Oost tot West, in stad en land, heeft ons volk, zonder 
parool of leiding, de toenemende terreur van den overheerser beantwoord met een 
korte, maar verrassend-spontane en verrassend-massale staking. Dit, voor de Duitsers 
(èn voor ons) zo onverwachte, herstel van een brede en sterke geest van verzet, maakte 
een gelukkig einde aan die rampzalige periode, waarin schier heel het Nederlandse 
volk een steeds laffer verraad pleegde jegens zichzelf. Het was vóór alles een overwinning 
op onszèlf, op onze laksheid en angst. Méér dan Tsjechen en Balkanvolken hebben 
wij Nederlanders veel moeten leren voor onze vrijheidsstrijd, maar reeds zijn we aan de 
resultaten toe, getuige deze staking na drie jaar terreur. Een volk, dat eenmaal deze 
drempel heeft leren overschrijden, treedt nooit meer voorgoed terug tot burgerlijke 
rust, maar zal de wapens van lijdelijk verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid tot en 
met staking tegen iederen onderdrukker hanteren. Wij kunnen de staking van begin 
Mei 1943 zien als de herrijzenis van Nederland uit een afzichtelijke put van afgestompte 
passiviteit, tot de activiteit van een vrij en zuiver geweten; als zodanig is deze staking 
evenzeer de voorbode van het herrijzen van een Vrij Nederland, als de „nederlagen” 
van de Parijse Commune in 1871 en de Russische revolutie van 1905 latere over
winningen voorbereidden.

Een eerbiedig saluut brengen wij aan de eenvoudige helden, die ten offer vielen 
aan de nazi-beulen. Maar wij zijn thans allen zó hard geworden, dat wij durven weten, 
dat het aantal doden bij onze geweldloze strijd steeds geringer zal zijn, dan het 
aantal slachtoffers van b.v. één veldslag, één bombardement (stuwdam!), één tot 
zinken gebracht oorlogsschip, één dag langer bestaan der honderden concentratie
kampen. Wij zijn tot het realisme gebracht, dat — zolang het kapitalisme ons nog 
van oorlog door crisis tot oorlog sleurt — alles zijn prijs heeft, en dat het hoogste 
goed waar wij naar streven: De Vrijheid, nog zware offers zal vergen.

Buitendien is zelfs de materiële nederlaag van Duitsland bij deze staking, al moei
lijk te schatten, doch zeker niet gering: verlies aan arbeidsuren, verzwaarde taak van 
zijn politie, overbelasting trouwens van zijn gehele administratieve apparaat door 
de immer minder indruk makende represaille-maatregelen, binding van een grotere 
troepenmacht door de vrees voor nieuwe onlusten.

Daarom waarschuwen wij tegen hen, die slechts de slachtoffers zien en het „du
bieuze” resultaat. Het zijn dezelfden misschien, die op 30 April en 1 Mei vanaf een 
veilig plaatsje enthousiaste toeschouwers waren, in de verwachting dat de staking tot 
een Duitse capitulatie na geïmproviseerde Engelse invasie zou leiden. Wij waarschuwen 
tegen deze kortzichtigsten aller defaitistische kankeraars, wier waanwijs schuddende 
hoofden beweren, dat Amsterdam en de Spoorwegen de schuld van „de nederlaag” 
zijn, en „dat het juiste ogenblik nog niet gekomen was” . Het juiste ogenblik komt 
niet uit de blauwe hemel vallen, maar wordt door onszelf geschapen, door onze
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bereidheid onze kracht waar en wanneer mogelijk te toetsen en te stalen aan de kracht 
van onze tegenstanders!

Omdat nu eenmaal steeds de voornaamste lering in eigen fouten schuilt, zal ook 
ditmaal de Nederlandse illegale pers de zwakke punten der gevoerde actie moeten 
blootleggen, voor een zo groot mogelijk publiek en op een wijze, welke verbetering 
in de naaste toekomst verzekert.

Een zwakke plek van de actie was dan allereerst, dat zij slechts een directe reactie 
was op een bepaalde maatregel van den vijand, die daardoor feitelijk het initiatief 
behield. Massale acties hebben in ons kleine land slechts kans als uiteindelijke over
winningen te slagen, wanneer zij niet geïsoleerd staan, maar in het totale oorlogs
gebeuren zijn ingeschakeld. Wij moeten leren ons ogenblik van actie voor te be
reiden en te bepalen. Ieder moet medewerken aan de bewustwording van een algemene 
mening en geest van verzet. Nu iedere gelegenheid tot vergaderen ontbreekt, is het 
onze taak, iedere dag op huisbezoek te gaan bij oude en nieuwe vrienden uit be
weging, organisatie of leger, teneinde de solidariteit te versterken en vast te stellen, 
wat wij onder bepaalde omstandigheden zullen doen.

Want wij willen er hier met de meeste nadruk op wijzen, dat er nu en in de toekomst 
geen sprake zal zijn van een centraal georganiseerde leiding, die de parolen uitdeelt. 
Uit Londen kan men geen enkel bruikbaar advies op korte termijn verwachten, 
omdat men daar nu eenmaal geen contact heeft met ons volk; trouwens, een parool 
tot staking zullen de heren daar nooit (mogen) geven . . . ook daar vreest men het 
volk dat geleerd heeft met zijn onderdrukkers af te rekenen! De aanwezigheid van 
een modern politie- en spionnage-apparaat doet ons bij voorbaat afrekenen met de 
historisch geworden barricaden en revolutiecomitées. De taak van de leiding is op 
het ogenblik geen andere dan de voorbereidende, inlichtende bewustmaking bij een 
zo groot mogelijk deel der massa, opdat deze, spontaan in beweging komend, ook 
zonder centrale (en dus makkelijk onthoofdbare) leiding, toch juist zal handelen. 
Men hoeft slechts goed te luisteren naar de hoon waarmede de rijkscommissaris over 
ons „gedesorganiseerd” optreden spreekt, om te begrijpen hoe ontzaggelijk zwak de 
militaire terreur staat tegenover ieder n/W-georganisccrd verzet, waar zijn kogels en 
sabelhouwen doorheen jagen als door boter, zonder iets substantieels te treffen!

Maar daartegenover moeten wij weer zorgen, dat de afwezigheid van een centrale 
organisatie niet tot isolement voeren kan. De staking in Nederland blijkt achteraf 
véél uitgebreider te zijn geweest, dan ieder van ons wel dacht; juist dat we niet wisten, 
hoe uitgebreid zij wel was, vormde onze zwakte en was de oorzaak dat zij zich niet 
nög sneller en nog meer uitbreidde! Het is absoluut noodzakelijk, dat iedere staker 
de volgende maal niet volstaat met uit zijn werk te lopen, maar zich onmiddellijk op 
pad begeeft, om overal waar hij komen kan te vertellen dat er bij hem gestaakt wordt. 
Te noodzaaklijker is dit nog, omdat „de laatste staking” natuurlijk ook de centrale 
diensten (P.T.T., P.E.N., Spoor-, Tram- en Bus-verbindingen, Radio en Courant) 
moet en zal omvatten. Reeds thans dient men zich dus voor te stellen, welke koerier- 
dienst men op zich zal nemen.
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De noodzaak tot verzet ontstaat en groeit met de onderdrukking. Dat het Neder
landse volk zich van deze noodzaak in zo verheugende mate bewust is geworden, 
dankt het voor een deel aan zijn illegale pers, welke op dit punt volkomen eensgezind 
is. — Het is de taak van de socialistische illegale pers, om het nog negatieve verzet-tégen 
(„tegen de rotmoffen”) om te zetten in een bewuste positieve strijd vóór een betere 
sociale orde.

Het grote tekort van deze staking, het ontbreken van een positief doel, dwingt ons 
om onze inspanning tot het uiterste te vergroten, om de perspectieven voor de ko
mende sociale strijd reeds thans te openen. Ook déze lering moeten wij nog uit het 
gebeurde trekken!

Waarom neemt de terreur juist thans zo toe?
1. Omdat het centrale Duitse gezag (OKW,1 Goebbels) zich zo zwak weet; omdat 

het zeker is van de nederlaag, maar met het blinde fanatisme van de bankroete 
speler al het bereikbare bijeenschraapt tot laatste inzet.

2. Terwijl echter de hoogste leiding en het front de nederlaag reeds voor ogen 
hebben, voelen de onderbonzen (o.a. in de bezette gebieden) dat nog niet zo aan, 
wanen zich nog sterk en treden „achterlijk” brutaal en wreed op (schandelijkste 
martelpraktijken, eerste sterilisaties van joden).

In deze sfeer kwam de staking. Wij, die ons lang zwakker gevoeld hadden dan 
we waren, deden toen even te sterk. We moeten de voorkeur blijven geven aan alle 
andere middelen van lijdelijk verzet, sabotage en burgerlijke ongehoorzaamheid (niet 
werken, niet gaan, niet inleveren) totdat onze massale actie met andere internationale 
mokerslagen tegen het fascisme kan samenvallen. Zodra dit echter, bij een invasie 
of bij een revolutionnaire ontwikkeling in Italië of Duitsland, het geval is, dan zal het 
onze taak zijn deze massa-actie tot haar uiterste consequenties op te drijven en haar 
zo intens mogelijk te verbinden met de strijd der makkers over onze grenzen, eerst 
nog ter vernietiging van het fascisme, dan voor de nieuwe vrijheid.

Ons verzet is immers geen doel; het is de voorwaarde voor onze bevrijding. Een 
bevrijding, waar wij naar hunkeren, om dan te kunnen strijden tegen het internationale 
kapitalisme, te verwerkelijken het Internationale Socialisme van de Daad.

Strijdt allen mee!

Auteurs: Je f Last en Richard Jokel

No. 63: Ter nabetrachting
Trouw, lste jaargang, no. 6, [3 Juni 1943]

De gebeurtenissen van de laatste zes weken in ons Vaderland zijn een mengeling 
van bemoedigende en minder bemoedigende dingen.

1 O berkom m ando der W ehrmacht.



IN DE STRIJD 215

Aan de zijde van de bezettende macht is dat een complex van maatregelen ten 
doel hebbende de weerbare mannen voor zooveel mogelijk naar Duitschland te 
brengen. Het weer in krijgsgevangenschap terug voeren van de in 1940 ontslagen 
krijgsgevangenen, de aanmeldingsplicht van de 18- tot 35-jarigen, de wegvoering van 
een groot aantal studenten, zijn daarvan de voornaamste.

Deze maatregelen zelf hebben wij echter niet in de eerste plaats op het oog. 
Natuurlijk hebben zij op zich zelf ook een meer of minder bemoedigend aspect. 
Allereerst denken wij daarbij aan het leed, dat door deze ongehoorde en onrecht
matige maatregelen over tallooze gezinnen wordt uitgestort. Ons volk begint er weet 
van te krijgen wat het is, als de dichter van Psalm 66 zegt: Gij hadt den mensch op 
ons hoofd doen rijden.

Er zit misschien ook iets voldoeninggevends in. De vijand wantrouwt ons. En hij 
vindt het de moeite — wij moeten zeggen: veel moeite — waard om ons weg te werken. 
Dat verheugt ons. Want den vijand moeite geven, beteekent voor ons: meevechten! 
Alle moeite samen, die Amerikanen, Engelschen, Russen, Franschen en de volken 
van de andere bezette gebieden den Duitscher berokkenen, moeten hem op den duur 
op de knieën brengen. Uit die verzameling van moeiten mag de moeite, die wij kunnen 
geven, niet worden gemist. Want de Duitscher vecht tegen een langzaam maar zeker 
groeiende militaire overmacht. Wij kunnen de conditie waarin de Duitscher moet 
vechten aanmerkelijk verslechteren, wanneer wij, met alle andere bezette gebieden, 
hem als een molensteen aan zijn hals hangen of, op zijn minst, hem als een steen op 
de maag liggen. En dan: Hóe onverteerbaarder hoe beter!

De mengeling van bemoedigende en minder bemoedigende dingen is vooral ge
legen in de reacties van ons volk op de bovengenoemde maatregelen. Daaruit moet 
blijken of ons volk zijn taak in dezen oorlog, het zijn van een molensteen aan den hals 
van den Duitscher, ziet en of het bereid is die taak met al de daaraan verbonden risico’s 
op zich te nemen.

Er wonen wat dat betreft twee zielen in het Nederlandsche volk.
De eerste ziet de historische taak, die thans op het Nederlandsche volk rust, goed. 

Zij begrijpt, dat, als wij thans niet met alle macht en alle overgave waarover wij be
schikken, ons deel bijdragen aan het behalen van de overwinning, dit groote schade 
zal doen aan het Nederlandsche volk zelf. Niet alleen en niet in de eerste plaats, 
omdat derde mogendheden dan na den oorlog zouden kunnen zeggen dat Nederland 
zich zoo slecht heeft gehouden en dat het daarom maar niet te veel praatjes moet 
hebben en dat het dus ook wel een veer kan laten, bij de eindafrekening, maar vooral 
en in de eerste plaats omdat een volk dat gewikkeld is in een strijd op leven en dood, 
nationalen zelfmoord pleegt, als het niet met alle materieele en geestelijke krachten, 
waarover het beschikt, meevecht.

Degenen, die zoo ingesteld zijn, denken bij alle punten, waarbij verzet 
van ons volk jegens den Duitscher te pas komt: Hoe zullen wij als volk uit 
dezen oorlog te voorschijn komen ? Heeft ons volk zijn nationalen plicht 
verstaan?
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De andere ziel in het Nederlandsche volk vat de zaken wat kalmer op. De aldus 
bezielden bekommeren zich niet zoozeer over geestelijk-nationale aspecten. Zij hebben 
een hekel aan den Duitscher. Natuurlijk. Want zij hebben last van hem. Last op 
materieel gebied. Last ook wel op geestelijk gebied. Maar zij blijven er wel zich zelf 
om. De oorlog is een alleronaangenaamst evenement. Maar je kunt er niets aan doen. 
Die wordt nu buiten ons om uitgevochten. Wij hebben immers gecapituleerd. (Dat 
reuzenargument hoort men nu nog steeds!) Het beste is, je maar kalm te houden. 
Het gaat er nu om: Hoe rollen we door dezen oorlog heen? Bij alle punten, waar 
verzet tegen den Duitscher mogelijk aan de orde komt, denken de zoodanigen niet: 
Wat eischt de nationale zaak van mij? Zij denken uitsluitend hieraan: Wat is voor 
ons in de gegeven situatie het gemakkelijkst? En al naar het antwoord op die 
vraag luidt, wordt hun houding ten aanzien van verzet bepaald. En, aangezien het 
Nederlandsche volk slim is, van slimmigheidjes houdt en zelfs den duivel liever te 
slim af is, dan zich tegen hem te verzetten, komt er bij deze groep menschen van verzet 
niet al te veel terecht.

Tegen den achtergrond van deze tegenstelling in het Nederlandsche volk moeten 
wij de stakingen zien, die nu ongeveer een maand geleden hebben plaats gevonden. 
En dan achten wij die stakingen een bemoedigend verschijnsel. Want zij waren een 
symptoom hiervan dat een groot deel van het Nederlandsche volk bereid bleek over 
te gaan tot een nationaal verzet, waarvan men zeker wist dat het persoonlijke offers 
zou vergen. Een verzet, dat de uiting was van een gekrenkt nationaal gevoel en waarbij 
de gedachte: Hoe rollen we er doorheen? verdrongen werd door de gedachte: Wij 
zijn als volk in verzet, in den eenig mogelijken vorm van verzet, die bij dit onrecht 
past, de proteststaking.

Het heeft geen zin achteraf te discussieeren over het nut van zulk een staking. 
Die discussie zou alleen aan de orde kunnen komen als men in deze stakingen meer 
zou zien willen dan een spontaan protest. Wij meenen dat men de stakingen van 30 
April en 1 Mei uitsluitend zoo moet zien en niet als een middel om den Duitscher 
iets af te dwingen.

Als tactisch strijdmiddel komt de staking, naar onze meening, alleen dan en eerst 
dan aan de orde, wanneer zij geproclameerd wordt in samenhang met de uitvoering 
van militaire plannen der geallieerden. Daarom moet men met het proclameeren van 
stakingen voorzichtig zijn. Want als wij de staking als tactisch strijdmiddel bezigen, 
moeten wij overtuigd zijn dat het tactische doel dat wij er mee willen behalen, de 
slachtoffers, die zij met zich brengt rechtvaardigt. Wij kunnen ons zulk een staking 
alleen maar als wenschelijk indenken in samenhang met bepaalde militaire operaties. 
Wij kunnen ons echter ook zeer goed indenken dat zulk een situatie zich in het verloop 
van dezen oorlog niet zal voordoen. Men moet daarom voor zulke zaken het consigne 
uit Londen afwachten.

De beteekenis der staking van 30 April en 1 Mei was echter dat men er niets mee 
wilde behalen, dat men alleen maar tegen het grove onrecht zijn stem wilde verheffen. 
Deze stakingen werden niet georganiseerd en niet geleid. Hier sprak het volk als volk
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wat er leefde in zijn hart. Zooals dat indertijd het geval was toen men te Amsterdam 
staakte om de straatterreur tegen de Joden. Protesteeren, getuigen, kan plicht zijn 
voor een volk. Hier was de plicht tot zulk een getuigenis. De slachtoffers van deze 
staking moet men dan ook zien als getuigen. En daarbij bedenken dat een ander 
woord voor getuige het woord martelaar is.

Toch moeten wij de geestkracht en de opofferingsgezindheid, die aan deze staking 
bij velen ten grondslag lag, niet overschatten. Want al beteekende deze staking een 
overwinning van den goeden geest, de gang van zaken met het vragen van Ausweise, 
is een overwinning van den kwaden geest. En dat gebeurde bij de zelfde menschen.

Dat het vragen van een Ausweis om aan werken in Duitschland en, naar velen 
meenden, ook aan krijgsgevangenschap te ontkomen, verkeerd is, was aanvankelijk 
aan velen duidelijk. Toen dan ook de landelijke bevolking midden April in de gelegen
heid gesteld werd zulk een Ausweis te verkrijgen waren er massale groepen, die dit 
weigerden. Men begreep dat het vragen van een Ausweis door hen, die de Duitscher 
hier wilde laten, de deportaties van de anderen mogelijk maakte.

Men begreep dat het vragen van een Ausweis registratie beteekende en dat deze 
registratie niet anders is dan een aanmelding. En alle aanmelding was en is verkeerd. 
Men mag niet vrijwillig zijn kop in den strop steken.

Plotseling is deze goede houding ingezakt. Algemeen is de bevolking door een 
manie aangegrepen om zich van Ausweise te voorzien.

Het massale verzet, het nationale front van de ééne daad: Wij gaan niet, want het 
mag niet! schrompelde ineen tot een optelsom van individueele slimmigheidjes, tot 
een run van honderden en duizenden om een papiertje ten einde het veege lijf te redden.

De tactiek van : Hoe red ik mijn huid? heeft het weer eens gewonnen. De vraag: 
Wat is mijn plicht? is weer eens door zeer velen gebagatelliseerd. Waarom? Terwille 
van een vermeend persoonlijk belang. Terwille van een dubieus tijdelijk voordeel. 
Want wie gelooft nu aan de soliditeit van Duitsch papier?

Dit geschiedde door hen, die wel wisten hoe het moest en die zich in vele opzichten 
bij andere gelegenheden (b.v. bij de staking) goed gehouden hadden.

Dit alles noopt er toe om ons maar niet al te zeer te verheffen op onze verzets
houding.

En wij moeten in ons verzet het maar niet al te zeer verwachten van het massale 
en het grootscheepsche. Wat wij noodig hebben, is een vaste koers, die berust op een 
innerlijk doorleefd beginsel. Het is vaak gemakkelijker om onder den indruk van 
een massale beweging mee te doen aan gevaarlijke dingen, dan om, alleen staande, 
voor ons eigen geval, het simpele verzet, dat voor de hand ligt, vol te houden.

Hulde aan hen, die ook en juist nu, in de zaak der Ausweise voet bij stuk houden. 
Het is juist dat simpele verzet, dat uit geloofsmoed en karaktervastheid geboren wordt, 
het verzet, doorgevoerd in alle dingen van het dagelijksch leven, dat wij moeten 
hebben en dat de kracht van ons volk uitmaakt.

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot
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2 . B e z i n n in g

No. 64: Bij het begin van den derden jaargang

Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 1, [19 Augustus 1942]

„Vrij Nederland” heeft er thans twee jaren opzitten. Dat beteekent twee jaren 
Duitsche terreur en onderdrukking van ons in den slaap overrompelde volk. Daarom 
wilden wij wel, dat we dit jubileum niet behoefden te vieren, omdat „Vrij Nederland” 
jn een Nederland dat vrij is haar taak goeddeels volbracht zou hebben.

Nu dit echter nog niet zoo is, voelt de redactie toch een zekeren trots voor de eerste 
maal derde jaargang in den kop te mogen zetten. Ons blad ontstond in één van de 
donkerste tijden, die ons volk ooit beleefde. Het bedoelde in die nacht een licht te 
zijn, vlam van verzet, solidariteit en hoop. Twee jaren lang hebben wij dit vuur 
brandende gehouden. Behalve tijd en werkkracht offerden velen hun gezondheid, 
vrijheid en zelfs hun leven.

Nog moeten wij hun namen verzwijgen, maar de lezers van dit blad weten 
dat vrij Nederland niet alleen met inkt maar met het hartebloed van tientallen 
geschreven is!

Wij willen hen allen op deze plaats gedenken, zonder omhaal van fraaie woorden, 
omdat zij op hun offers slechts één antwoord vragen: Zet ons werk voort! Welnu, dat 
gebeurt! Dit is no. 1 van den derden jaargang!

Het is nu niet den tijd uitvoerige beschouwingen te wijden aan de geschiedenis 
der afgeloopen twee jaren. Het zou er echter slecht met ons voorstaan, wanneer wij 
de harde lessen van het verleden niet geleerd hadden. Daarom wilden wij hier althans 
op één ding wijzen: Toen de Nazihorden ons land overstroomden, wisten wij, dat de 
terreur en de leugen over ons losgebroken waren. De schrikkelijke realiteit daarvan 
begrepen wij echter slechts langzaam en door vreeselijke ervaringen. Thans, na twee 
jaren, hebben de enkelingen, die van den aanvang af ons volk gewaarschuwd hebben 
meer dan gelijk gekregen. Het is alles nog veel erger, nog tienmaal gemeener dan zij 
voorspelden! Jarenlang heeft ons volk den tijd gehad zich niet alleen materieel maar 
ook geestelijk tegen het Nat. Soc. te wapenen. In het een zoowel als het andere zijn 
wij tekort geschoten.

Zijn wij thans met schade en schande wijs geworden?
Alle schipperaars, al die zoogenaamde slimmerikken, die meenden te kunnen 

onderhandelen met een roover en afspraken te maken met een leugenaar, hebben 
ons volk een slechten dienst bewezen. Zij hebben de eenvoudigen verward, onze zaak 
verkwanseld, het verzet belemmerd.

Niet met behulp van dien anderhalven verachtelijken NSB-er, maar door de stom
miteiten, de lafheid en de z.g. bemiddelingskunst van al die „tactische” menschen, zijn 
de Nazi's ons volksleven binnengedrongen!
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En nog zijn er onder hen, die meenen, dat er naast het parool van onze Koningin 
(verzet, verzet en niets dan verzet!) nog andere mogelijkheden bestaan! Thans, na 
2 jaren is dit niet alleen dom, maar misdadig. En misdaad dient gestraft!!

Het is noodig de Duitschers te kennen om den oorlog te winnen, wij zullen onszelf 
moeten kennen om den vrede te winnen! De militaire overwinning van de geallieerden 
is zeker, maar daarmee wordt wel het Nat.-Soc. machtsapparaat vernietigd, niet de 
Nat.-Soc.geest, deze zwarte demon, die wij voor den oorlog tot heerschappij lieten 
komen en die na den oorlog voortgaan zal langs sluipwegen zijn vernietigend werk te 
doen.

Waarom kon deze afschuwelijke ziekte zich over Europa en verder verspreiden! 
Dat is een vraag, die wij ons telkens stellen moeten en het antwoord daarop kan alleen 
door zelfkennis en zelfkritiek gegeven worden.

De Nat. Soc. mensch is de mensch zonder normen, zonder verleden, zonder naaste, 
zonder God!

Omdat hij geen moraal meer heeft, geen innerlijke gebondenheid meer kende aan 
Goddelijke wetten, veranderde hij gezag in dwang, recht in macht, gehoorzaamheid 
in discipline en leiding in terreur. Omdat hij geen verleden, geen geschiedenis meer 
heeft, jaagt hij vernielend en vernietigend door de instellingen en tradities, die gene
raties, van eeuwen her, ons hebben nagelaten. Duizend jaren heeft hij luchtledig 
gemaakt en om zijn leven steun en zin te geven grijpt hij terug naar de mythen en 
symbolen van een bijna voorhistorisch tijdperk. Het keizerlijke Duitschland stal in 
den vorigen oorlog schilderijen en Louis XIV meubelen uit Frankrijk, Hitler-Duitsch- 
land rooft de Wisenten (wilde koeien) uit Polen en voert deze beesten als „oer-ger- 
maansch bezit” in triumph naar het „deutsche Wald” . Omdat hij geen naaste meer 
heeft, is hij onmenschelijk geworden, zonder eerbied, zonder liefde, in den diepsten 
zin eenzaam, en daarom ontwierp hij de mythe van volk en ras, volksverbondenheid 
als Ersatz voor gemeenschapszin, rasbewustzijn als Ersatz voor menschelijke waar
digheid. Omdat hij geen God meer heeft, maakte hij zich duizend goden, Baal en 
Moloch, bloed en bodem, zwaard en vuur; goden zonder genade, zonder barmhar
tigheid, de leugenaars en lasteraars van den eenigen en waarachtigen God, die in 
Christus Jezus zijn aangezicht tot ons gewend heeft.

Deze N.S. mensch is ons minder vreemd dan wij denken. Hij is geboren in hetzelfde 
Europa als waarin wij leven, hij dronk uit dezelfde bronnen als wij, hij handelt op hetzelfde 
door saecularisatie, moraalloosheid, rationalisme en individualisme ondermijnde plat
form als vele democraten. Hij is alleen consequenter, wat wilder en brutaler. Hij zal 
ook na zoogenaamd vernietigd te zijn weer opstaan, de oude gedaante onder een 
nieuwen naam, tenzij Europa, tenzij wij allen onzen naaste, ons verleden, onszelf her
vinden. Naar onze overtuiging is daarvoor geen andere weg dan het Evangelie van 
Jezus Christus.

De redactie van Vrij Nederland is optimist noch pessimist. Wel koesteren wij ten 
opzichte van de toekomst bepaalde verwachtingen, omdat wij niet anders kunnen
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gelooven dan dat zij, die thans voor de goede zaak durven sterven er straks voor 
zullen leven! Daarbij constateeren wij met blijdschap, dat er hier zoowel als in andere 
bezette landen en onder de vrije volken geestelijke krachten losraken en menschen 
aan het woord komen, die opvallend eensgezind denken en naar wij hopen, dus ook 
straks zullen handelen.

„Vrij Nederland” heeft zich resoluut in deze gelederen geplaatst. Vechtend voor 
de vrijheid en de rechtvaardigheid die thans onderdrukt en verloochend worden, 
heeft onze stem gehoor gevonden onder het volk en zelfs een zeker gezag. Ook in de 
toekomst, onder andere omstandigheden zullen wij, zoo noodig! blijven spreken.

Een bevrijd Nederland is nog geen vrij Nederland! Dat ligt verder en zal eerst 
na jaren gezamenlijk strijden en werken verwezenlijkt worden. Aan dezen gemeen- 
schappelijken arbeid zullen wij ons niet onttrekken!

Auteur: H. M, van Randwijk

No. 65: De strijd om Europa

Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 8, [21 Maart 1943]

1. De Duitsche propaganda-veldtocht

Nadat de Nazi’s nu gedurende tien jaren amok gemaakt hebben en ons werelddeel 
met haar beschaving aan den rand van den afgrond hebben gevoerd, heeft militaire 
noodzaak hen plotseling „Europa” als strijdleus doen ontdekken. De door de nazi’s 
aan het moede Europa opgedrongen oorlog wordt nu ineens „terwille van ons allen” 
gevoerd en de vertrapte volken, de tot slavernij gebrachte arbeiders en de vervolgde 
kerken worden gedwongen in dezen strijd deel te nemen.

De nazi’s zijn vindingrijk in het uitdenken van hun leuzen en zeker niet kieskeurig. 
Zij begonnen met den kreet „Deutschland”, zij paaiden de arbeiders met hun „socialis
me” , de bourgeoisie met hun „anti-marxisme” . Tijdens het Duitsch-Russisch bond
genootschap hield Hitler in een Hamburgsche wapenfabriek een anti-kapitalistische 
redevoering, die geen communistisch agitator hem verbeterd zou hebben en nu, sinds 
het op de Russische slachtplaats aan menschenvleesch begint te mankeeren, zijn het 
plotseling „Europa” en het „Christendom” geworden in wier naam het Nationaal- 
Socialisme zijn eigen nihilistische rebellie doordrijft.

De inderdaad groots opgezette en wetenschappelijk gevoerde propaganda-veld
tocht heeft, naast enkele belachelijke nevenverschijnselen (b.v. de idioterie Mussert 
of Moskou) dit groote gevolg gehad, dat de opgave „Europa”, het probleem, de schat 
„Europa” diep in het bewustzijn van alle denkende menschen is doorgedrongen. Er is 
meer in ’t geding: Een wereld, een beschaving, een geestelijk bezit, de mogelijkheid in 
de toekomst al dan niet als vrije mannen met een eigen roeping, overeenkomstig de 
stem van het eigen geweten te leven.
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Wie hierover nadenkt, wie dit begrijpt, moet tot een onverzoenlijken vijand van het 
Nationaal-Socialisme worden. Zoo werkt de nazi-propaganda als een boemerang. 
Het wapen keert zich tegen dengene, die het hanteerde.

Ook het Russische probleem is in dezen stand van zaken tot een kernprobleem 
geworden. Wij kunnen het niet meer negeeren en evenmin volstaan met een uitsluitend 
negatieve bestrijding. Duitschland en Rusland plaatsen het onwillige Europa voor twee 
onontwijkbare opgaven. Het eerherstel van de menschelijke vrijheid en menschelijke 
waardigheid eenerzijds en anderzijds de opheffing van het economisch liberalisme, deze 
gesanctioneerde zeeschuimerij te land. Deze taak zal moeilijk zijn, maar kan Europa 
slechts ten goede komen.

2. Duitschland en Europa
Het is duidelijk, dat wanneer D. voorgeeft „Europa” te verdedigen, het daarmee 

de Westersche, door Christendom en humanisme gevormde beschaving zou moeten 
bedoelen. Het Nat.-Soc. is echter de doodelijke bedreiging van deze cultuur en, waar 
het de nazi’s van pas lijkt, erkennen zij dit zelf.

Hun Germaansche mythe doet hen bewust teruggrijpen naar den tijd, dat deze 
Germaansche horden de via Grieken en Romeinen opbloeiende beschaving bedreig
den. Het door den Jood Paulus naar Europa gebrachte Christendom vond via Rome 
en Frankrijk den weg naar Engeland. Vandaar zwermden de zendelingen uit naar 
de donkere wouden der Germanen, waar velen den dood vonden, evenals thans 
ontelbare Joden, priesters en predikanten.

In den loop der eeuwen heeft dit Europa, met alle fouten en kwaliteiten, zich ge
vormd, in kloostercellen en op de slagvelden, in vergaderzalen en op barricades, in 
universiteiten en fabrieken.

Reeds de Grieken schonken ons den eersten eerbied voor de menschelijke persoon
lijkheid, van Rome ontvingen wij het geschreven recht en de vrije rechtspraak. Uit 
Engeland het eerste Charter, de bevestiging van de rechten van den burger tegenover 
den staat, uit den vrijheidsstrijd der Nederlanden de vrijheid van geweten, uit Frank
rijk het vrije woord, het recht van vergadering enz.

Dit alles en nog meer wordt door de nazi’s bedreigd!
De geschiedenis van Duitschland is er eene van voortdurenden strijd om deze 

waarden. Daarin verschilt het niet van andere volken, maar in geen volk heeft dit 
„Europa” grooter en ernstiger nederlagen geleden.

Wel stegen enkelingen uit dit volk omhoog, die deze cultuur opnamen en zelfs 
opnieuw verrijkten. Zoo werd Goethe gevormd door de klassieken, Bach door het 
Christendom en Frederik de Groote, wiens typisch Duitsche fouten de Nazi’s tot 
deugden verklaren, door de Fransche filosofen. Maar het volk als geheel verloor 
nimmer volledig de barbaarsche trekken, half gekerstend, nooit geheel uit de hoorig- 
heid verlost, bleef het een onverteerbaar brok in West-Europa en veroorzaakte het, 
wat de groote Portugeesche schrijver de Pascoaes noemt: „het eeuwige conflict tus
schen den linker en rechteroever van den Rijn . . . ”
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De Nat.-Soc. revolutie heeft thans alle menschen, die dit land inderdaad een plaats 
hadden kunnen geven in de rij der Westersche cultuurlanden, verdreven of vermoord.

Een Germaansche onderwereld is met leugens en terreur tot een macht geworden, 
een doodelijk gevaar voor Europa. Van dit slag Germanen zei Tacitus reeds, nu 1800 
jaar geleden, dat zij het een schande vinden door zweet te verwerven, wat zij door 
bloedvergieten bemachtigen kunnen.

Dwars door dit Duitschland heen leeft (of liever lijdt) een ander Duitschland, 
dat ons lief is en dat Europa slechts tot eigen schade verliezen kan. Maar waar is het? 
vragen wij ons met smart af. En zal het kracht genoeg vinden uit de verstrooiing en 
onder de beulshanden te herrijzen? Dit Duitschland moge leven!

Maar Hitler-Duitschland moet vernietigd worden!

3. Het Bolsjewistisch gevaar
Het is de nazi-propaganda inderdaad gelukt bij ons volk een zekere bezorgdheid 

ten aanzien van Ruslands invloed na den oorlog te wekken (zonder daarbij hun eigen
lijke bedoeling te verwezenlijken, n.1. steun aan het Nat.-Soc.). Hier en daar, maar 
zeker niet bij de beste en meest bewuste Nederlanders, groeide die bezorgdheid tot 
angst. Nu is angst altijd een slechte raadgeefster geweest en wanneer op de vragen 
die de Sowjet-Unie stelt geen andere reactie mogelijk is, ziet de toekomst er niet roos
kleurig uit. Op die opvallend openhartige manier, die één van Amerika’s aantrekke
lijkheden vormt, heeft de vice-president Wallace dit probleem aangesneden. De de
mocratische volken en Rusland, zei hij, zullen op de één of andere manier met elkaar 
in ’t reine moeten komen, wil deze tweede oorlog niet spoedig door een derden gevolgd 
worden.

In deze laatste twee zinnen werd Rusland tegenover Europa en de democratieën 
geplaatst. Terecht! Rusland is altijd in zekeren zin cultureel missiegebied van Europa 
geweest. Het kende nooit de democratie en de ontwikkeling tot de persoonlijke vrij
heid als het Westen, het leven werd er minder door Christendom en humanisme ver
zacht, er ontwikkelde zich nooit een burgerlijke maatschappij als hier en om vele 
redenen verklaren talrijke geleerden het Russische communisme, ondanks de grooten 
Marxistische invloed voor een typisch Russisch verschijnsel. Nu zoomin als vroeger 
boezemt het Russisch communistische credo den Europeaan belang in, het trekt hen 
niet aan en het biedt hun geen begeerenswaardige toekomst.

Duitschland staat geografisch en cultureel dichter bij Europa, daarom is het 
Nat.-Soc. een barbaarsche inzinking, een „terugzetten van de klok” , ten opzichte 
van het punt van uitgang is de Sowjet-Unie echter in vele opzichten een enorme sprong 
voorwaarts en die sprong is gedaan in de richting van Europa.

Deze oorlog heeft Rusland en Europa dichter in eikaars nabijheid gebracht en daar
mee voor beide problemen geschapen, die opgelost moeten worden. Het zal de vraag 
zijn wie van de twee de grootste veranderingen zal ondergaan, Rusland dat den democra- 
tisch-humanistischen invloed van het Westen waarschijnlijk niet meer zal kunnen weren 
o f wij, die de fouten van een individualistisch-kapitalistische eeuw hebben te herstellen.
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Eén ding is echter zeker: Als Europa blijft bij zijn verworden regime van vegetatie, 
als het zijn opdracht niet aandurft, als het zijn eigen levensbronnen vergeet en als in 
de toekomst geen nieuw levensontwerp het aanvuurt, zal Europa bolsjewiseeren, niet 
om, maar ondanks het Bolsjewisme.

Dat mogen alle kortzichtige reactionnairen (christelijke en niet-christelijke) wel 
bedenken. Dit zijn geen ijdele waarschuwingen van salon-communisten, het is cultu
reel verantwoordelijkheidsbesef en een opdracht voor allen, die in de teekenen des 
tijds hun taak lezen.

4. Europa in den aanval

Het is duidelijk en deze oorlog heeft het opnieuw bevestigd aan allen, die het 
vergeten waren, dat dit grootsche nieuwe levensontwerp niet anders zijn kan dan een 
vernieuwde en verdiepte democratie. Volgens Wallace en vele anderen, dienen wij 
daarbij te bedenken dat deze democratie meer is dan een staatsvorm, het is een over
tuiging, een filosofie, die zich b.v. niet alleen in het staatkundige maar ook in het 
sociale en economische leven zal hebben te concretiseeren.

De uitkomsten van de studieconferentie van Amerikaansche kerken duiden een 
richting aan, waarin gezocht en gewerkt kan worden. Wij zeggen zeker niet dat het 
de eenige mogelijkheid is. Eén ding staat echter bij voorbaat vast. Het probleem der 
samenleving is niet uitsluitend een organisatorisch probleem, maar in diepste wezen 
het probleem van den mensch.

Berdjajew, de Russische denker, schreef ergens: „In onzen tijd voltrekt zich het 
proces van de ontmenschelijking van (ie wereld. Deze dehumaniseering komt tot uit
drukking in Nationaal-Socialisme en communisme beide, maar evenzeer in het Wes- 
tersch kapitalisme!

Welke taak Europa ook moge aanpakken, het zal een antwoord moeten vinden 
op de vraag: Wat dunkt U van den mensch?

Maar al te vaak heeft Europa deze vraag ontweken of althans de maatschappelijke 
consequenties ervan gebagatelliseerd.

Dat Europa nochtans niet geheel van eigen oorsprongen vervreemdde, komt o.i. 
door den vaak kwijnenden, maar nooit geheel uitgebannen invloed van het bericht, 
dat de Jood Paulus meebracht over den Bosporus, dat het eenig mogelijke en radi
caalste antwoord gegeven is in de gestalte van Jezus Christus, den Zoon des menschen, 
waarin God Zijn gedachten over ons openbaarde.

Hiervan spreekt de Christelijke kerk.
Te lang heeft Europa van dezen rijkdom potverteering gehouden. De crisis, waarin 

wij thans geraakten, leert ons dat dit een einde heeft. Wij staan opnieuw voor het 
barbarisme.

Tenzij Europa zijn eenige mogelijkheid ziet en opnieuw tot den aanval overgaat! 

Auteur: H. M. van Randwijk
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No. 66: Nederlandsch-Indië na den oorlog

Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 8, [21 Maart 1943]

Nu de gebeurtenissen op het oorlogsterrein zich in een zoo snel tempo afspelen, 
dat de bevrijding van ons land van de overweldigers zeer nabij schijnt te komen, is 
het meer dan ooit tijd, om nu reeds onze gedachten te laten gaan over den toekom- 
stigen wederopbouw van ons volksleven en de groote en belangrijke problemen, die 
hier straks dringend om een oplossing zullen vragen. Tot deze problemen, behoort 
voor iederen waren Nederlander, die met een open oog tegenover de komende dingen 
staat, mede dat van de toekomstige verhouding van Nederland en Indië.

Het is helaas een feit, dat de belangstelling van den gemiddelden Nederlander 
vóór den oorlog ten aanzien van alles, wat Indië betrof, zich tot een minimum be
perkte en dat alleen diegenen, die familieleden of vrienden in Indië hadden, er iets 
méér van wisten.

Een goede en populaire literatuur over Indië ontbrak nog bijna geheel en voor 
zoover die bestond, werd zij vrijwel alleen gelezen door hen, die er om de een of andere 
reden bij geïnteresseerd waren. Een afspiegeling van dit tekort aan kennis van en 
belangstelling voor Indië vormden de jaarlijksche besprekingen bij de Indische be- 
grooting in de Eerste en Tweede Kamer, waar practisch alleen de z.g.n. „Indische 
deskundigen” der verschillende partijen het woord voerden. Ons volk als geheel be
greep weinig van wat Indië voor Nederland beteekende, van wat er zich daar ginds 
afspeelde en van de snelle maatschappelijke en geestelijke veranderingen, die daar in 
de laatste tientallen jaren hadden plaatsgevonden.

Indië was de belangrijkste der Nederlandsche koloniën en het welzijn van Indië 
vormde een zeer belangrijke factor voor onze volkswelvaart. Verder gingen de ge
dachten van de meeste Nederlanders niet.

Door de schokkende oorlogsgebeurtenissen in het verre Oosten zijn deze zaken 
gelukkig belangrijk anders komen te staan. Meer dan ooit tevoren is het besef van de 
verbondenheid van Nederland met Indië levend geworden.

Wij kunnen natuurlijk nog niet zeggen, hoe na dezen oorlog het Oosten er uit 
zal zien, ook al zijn wij ervan overtuigd, dat Indië weer vrij zal komen. Maar wèl 
kunnen we nu al met zekerheid constateeren, dat vrijwel alle Oostersche volken door 
dezen oorlog een belangrijk eind gevorderd zullen zijn op den weg naar vrijheid en 
zelfstandigheid. Het „koloniale tijdperk,'" in het Oosten zal binnen zéér afzienbaren 
tijd tot het verleden behooren. Dit is een gedachte, waarmee ook de Nederlander zich 
vertrouwd zal moeten maken. Het behoeft echter geenszins in te sluiten, dat Indië 
los van Holland zal komen in dien zin, dat in de toekomst beide niets meer met 
elkaar te maken zullen willen hebben.

Integendeel, zij zullen ons inziens beide op historische, economische en cultureele 
gronden in allerlei opzicht op elkaar aangewezen blijven. Maar wèl beteekent dit, 
dat een samengaan van Nederland en Indonesië in één groot rijksverband alleen te



BEZINNING 225

verwerkelijken zal zijn op een basis van volkomen gelijkheid en vrijwillige onderlinge 
samenwerking.

Hollanders in en buiten Indië plachten zich er nog al eens over te beklagen, dat 
vele Indonesiërs en met name de Indonesische nationalisten, zoo weinig waardeering 
hadden voor alles wat Nederland in Indië, óók voor de Indonesische bevolking zelve 
tot stand heeft gebracht. Maar daar tegenover staat, dat al deze goede dingen het 
feit niet konden verdoezelen, dat Indië een overheerscht land was, een op den duur 
on verdragelijke gedachte voor iederen bewust-levenden Indonesiër, die in de vrijheid 
van hun land de eenige werkelijke mogelijkheid van samenwerking konden zien.

Gandhi heeft eens deze groote waarheid uitgesproken, dat berustende aanvaarding 
van onmondigheid als volk, een volk ondermijnt en dat daartegen geen enkele materieele 
verheffing van dat volk kan opwegen.

Deze waarheid, die wij Hollanders ten aanzien van de zelfstandigheidsbeweging 
der Indonesiërs maar al teveel voorbij gezien hebben, leeren wij in deze tijden voor 
het eerst goed beseffen. Want welke goede Nederlander wendt zich niet met min
achting af van de vele beloften eener komende welvaart in de „Germaansche lotsge- 
meenschap”, maar dan natuurlijk onder de leiding van Duitschland en zijn serviele 
trawanten als Mussert c.s.?

Vanuit de situatie, waar wij nu in leven, kan bij ons een nieuw inzicht geboren 
worden in de rechtmatigheid der Indonesische zelfstandigheidsbeweging. En het is 
daarom wel zéér toe te juichen, dat de Koningin verleden jaar, in haar belangrijke 
rede over den toekomstigen status van Indië de volkomen gelijkheid van Nederlanders 
en Indonesiërs als voorwaarde heeft gesteld tot het samengaan van beide volken in 
één groot Rijksverband. Nog in 1938 meende onze toenmalige Regeering in Holland 
het voorstel van het Volksraadlid Soetardjo, waarin gevraagd werd om een conferen
tie van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlandsch-Indië bijeen te roepen, 
op welke conferentie op den voet van gelijkgerechtigdheid een plan zou moeten worden 
opgesteld, om aan Indië langs den weg van geleidelijke hervorming binnen een be
paalden tijd den staat van zelfstandigheid toe te kennen, binnen de grenzen van artikel 
L der Grondwet, te moeten afwijzen met een verwijzing naar de politieke en maat
schappelijke onvolgroeidheid van Nederlandsch-Indië. En dit nadat in Indië de Volks
raad dit voorstel van den heer Soetardjo c.s. met meerderheid van stemmen had 
aangenomen. In 1942, dus vier jaren later, is het de Koningin zelf, die dit voorstel in 
wezen niet alleen overneemt, maar zelf het geheele toekomstige beleid van de Regeering 
ten aanzien van de verhouding Holland-Indonesië hierop baseert.

Wij kunnen ons niet anders dan van harte verheugen over dezen gang van zaken. 
Wij Hollanders hebben ten opzichte van Indonesië en zijn aspiraties politiek en 
psychologisch nog veel te leeren.

De toekomst van het Nederlandsche Rijk na den oorlog zal er voor het grootste deel 
van afhangen o f de door de Koningin aangegeven richtlijnen verwezenlijkt zullen worden 
en niet belemmerd o f krachteloos gemaakt door die reactionnaire machten en krachten, 
die zelfs van dezen oorlog nog niets hebben geleerd en die niets anders wenschen, dan
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een zoo spoedig moge lijken terugkeer naar de verhoudingen en toestanden van vóór 1940.
Nederland raag niet de fouten begaan, die de Engelsche politiek na 1918 in 

Britsch-Indië heeft gemaakt. Fouten, die zich in dézen oorlog zoozeer hebben ge
wroken. Wij moeten er ons diep van bewust zijn, dat de Indonesische bevolking, die 
zich in de ure des gevaars solidair heeft getoond met de Hollanders tegen de Japan- 
sche indringers, in de woorden van onze Koningin een bevestiging heeft gehoord van 
de rechtmatigheid van haar streven. En wij kunnen er ons over verheugen, dat in de 
perspectieven, die hiermee geopend worden, de grondslag ligt van de ontzaglijke taak 
van opbouw en herstel, die ons allen na dezen vreeselijksten aller oorlogen wacht; 
een taak, waartoe Holland zoowel als Indonesië in onderlinge samenwerking op de 
basis van gelijkheid het hunne zullen en moeten bijdragen.

Auteur: dr J. A. Verdoom

No. 67: De les van dezen oorlog
Trouw, lste jaargang, no. 5, [6 Mei 1943]

Wat is de les, die wij uit dezen oorlog moeten trekken? Hoe kunnen wij uit dezen 
oorlog iets leeren, dat na dezen voor ons volk profijtelijk is?

Dit schijnen moeilijke vragen te zijn. Want wel is het zoo, dat vrijwel iedereen 
in Nederland vindt, dat wij door dezen oorlog iets moeten leeren, maar over den 
inhoud van die les wordt nogal verschillend gedacht. Sommigen houden er ook 
vreemde manieren van conclusie trekken op na.

Wij hebben dat laatste terstond na de capitulatie reeds kunnen bemerken. Ver- 
scheidenen onder ons meenden toen hun conclusies reeds te kunnen trekken. Voor 
hen was de les uit den oorlog deze: Wij moeten niet meer terug naar het Nederland 
van voor 10 Mei 1940. Deze conclusie was echter geen les van dezen oorlog. Het was 
een afkeurende meening, die degenen die haar toegedaan waren destijds reeds be
zaten aangaande ons staats- en volksbestaan van voor den lOden Mei. Op welken 
grond laten wij hier in het midden, maar zij hield geen verband met dezen oorlog, 
kon daarmee geen verband houden, want die oorlog was toen nog maar net begonnen en 
den waren aard ervan zijn wij in de drie jaren er na pas langzamerhand gaan inzien. 
En eerst als wij den waren aard van iets verstaan, kunnen wij er een les uittrekken 
voor ons zelf.

Wij gelooven, dat wij op dit oogenblik ook nog niet volledig in staat zijn om de 
leering uit dezen oorlog te trekken, die hij te bieden heeft. Dat kan pas als hij afge- 
loopen is en dan in sommige opzichten ook nog eerst dan als wij op een zekeren 
afstand ervan gekomen zijn.

Toch zijn er ook nu reeds enkele dingen op dit gebied te zeggen, omdat er aan
gaande dezen oorlog wel een aantal dingen onomstootelijk gebleken zijn. Daarover 
willen wij thans iets in het midden brengen.
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Deze oorlog, d.w.z. de gang van zaken in en met dezen oorlog kan ons, Neder
landers in het bezette gebied, aangaande twee dingen iets leeren.

In de eerste plaats heeft het ons in kennis gebracht met het nationaal-socialisme 
uit Duitschland, met een totalitair en absoluut staatsregime. Beter dan wij het in 
boeken kunnen leeren, hebben wij dat nu aan den lijve ondervonden. Wij kunnen 
er ons nu een meening over vormen, wij kunnen onze conclusies dienaangaande 
trekken ook in vergelijking tot ons eigen regime van voor 10 Mei.

In de tweede plaats hebben wij de reacties van ons volk op de gebeurtenissen 
van dezen oorlog kunnen waarnemen. Wij bedoelen daarmede niet zoozeer de eerste 
reacties van vlak voor en na de capitulatie, het gevoel van verdooving en van ver
bijstering. dat ons destijds beheerschte en dat velen dingen deed zeggen, die zij bij 
nadere bezinning nu niet meer voor hun rekening zouden willen nemen. Wij bedoelen 
de reacties van ons volk, toen de bezinning terugkwam, toen het leven in zekeren 
zin weer normaal werd en wij van dag tot dag tegenover de maatregelen van de be
zettende macht een houding moesten vinden. Hoe heeft ons volk zich gedragen in 
den geestelijken strijd, den strijd aan het binnenlandsche front in dezen totalen 
oorlog? Daarover is nu reeds een meening te vormen, al ontveinzen wij ons niet, dat 
die houding gedurende deze drie jaren aan een ontwikkeling onderhevig is geweest, 
die nog steeds niet voltooid is. En daaruit is ook reeds een conclusie te trekken over 
de waarde van ons volk, over wat de geschiedenis van voor 10 Mei 1940 van ons volk 
gemaakt had en zoo is daarin ook een oordeel mogelijk over die geschiedenis zelf.

Men ziet uit het vorenstaande dat wij, evenals zeer velen, de les van dezen oorlog 
ook willen doen zijn een oordeel over het verleden. In hoeverre dat oordeel veroor
deeling moet zijn, zal wel blijken. In ieder geval willen wij dit wel zeggen, dat wij alle 
krampachtig conservatisme ten aanzien van de situatie van voor 10 Mei veroordeelen. 
Wij kunnen na dezen oorlog de draad niet „doodgewoon” opvatten, waar hij op 
10 Mei 1940 bleef liggen. En dat niet, omdat wij, gelijk sommigen, vooropstellen, 
dat de toestand voor 10 Mei niet deugde, en dat wij die daarom niet terug willen 
hebben, maar omdat wij sinds 10 Mei hier in het bezette gebied als volk, ook in 
politiek opzicht, ’n geschiedenis hebben doorgemaakt. En die geschiedenis was niet 
slechts een lot, dat over ons kwam, een ervaring van een totalitaire en absolute staats
macht, maar zij houdt ook onze eigen houding in, onze eigen activiteit, ons verzet 
hier, en ons buigen als knipmessen ginds, met alle variaties en nuances, die tusschen 
die twee uitersten mogelijk zijn.

Iets dergelijks doet zich voor, als wij over de toekomst van ons volk en onzen 
staat willen spreken. Dat kunnen wij niet in abstracto doen. Wij kunnen niet, buiten 
het leven van vandaag om gaan redekavelen over hoe de staat der toekomst er zal 
moeten uitzien. Wat Nederland worden zal na dezen oorlog, is niet in eerste plaats 
een kwestie van het anders en beter doen dan in het verleden, maar het is een kwestie 
van onze ervaring van het totalitaire staatsabsolutisme — nu eenerzijds en van onze 
houding, van ons verzet daartegenover in dezen bezettingstijd anderzijds. De staat 
der toekomst kan dan ook niet geboren worden uit den tegenzin tegen de situatie
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van voor 10 Mei; zij wordt geboren uit den strijd van na 10 Mei, uit wat het Neder
landsche volk daarin aan geestelijke waarde en geestelijk beginsel heeft vertoond.

Daar moeten wij de les van dezen oorlog zoeken.
Die les heeft dus deze strekking: Ons verleden heeft ons gemaakt tot wat wij nu 

waard gebleken zijn. Voorzoover wij veel waard waren, was ons verleden dus goed; 
voorzoover wij niets of weinig waard waren, was ons verleden slecht. Wij zullen deze 
relaties moeten onderzoeken, als wij van dezen oorlog wat willen leeren.

En verder: De toekomst van Nederland, de toekomstige staatsorde van Neder
land, zal goed zijn, naarmate wij in het bezette gebied nu goed zijn, d.w.z. naarmate 
wij het staatsabsolutisme in al zijn vormen en onder al zijn camouflages leeren haten 
en verzet bieden, overal, waar dit principieel geboden is.

Die toekomst zal slecht zijn, naarmate wij nu slecht zijn, d.w.z. naarmate wij van 
dat staatsabsolutisme nu niet leeren gruwen, gelijk wij schuldig zijn te doen en nu niet 
verzet bieden overal waar dat principieel eisch is.

Wij moeten dan ook bijvoorbeeld niet zeggen, dat deze oorlog het sociale pro
bleem principieel aan de orde stelt.

Natuurlijk komt het sociale probleem aan de orde na dezen oorlog, gelijk, en meer 
nog dan, het ook voor dezen oorlog aan de orde was. En wij zullen alle krachten 
moeten inspannen om daar een zoo rechtvaardig mogelijke oplossing voor te zoeken.

Het is ook goed daar nu vast over te denken en ons daar nu reeds over te beraden.
Maar wij camoufleeren de werkelijke beteekenis van dezen oorlog en de werke

lijke taak, die deze oorlog ons na afloop op de schouders legt, als wij, wanneer de 
Duitschers weg zijn, alleen maar en in de eerste plaats zouden zeggen: En nu komt het 
sociale vraagstuk. Daarmee leiden wij de aandacht van het hoofdprobleem af en 
wakkeren wij ook den verzetsgeest niet aan.

Want deze oorlog is een strijd om onze christelijke vrijheid.
Ons verzet is een strijd voor onze christelijke vrijheid.
In de staatsorde, die komt, moet aan deze christelijke vrijheid vorm worden ge

geven. Dat is het groote punt, dat na dezen oorlog aan de orde komt. Dit is te meer 
noodig, wijl ongetwijfeld een sterk overheidsgezag na dezen onverbiddelijk noodzaak 
zal zijn. En wij maken er ons ook geen illusies over dat er na dezen oorlog geen men
schen zouden zijn, die den staat — en dan misschien een democratischen staat — 
als den natuurlijken beheerscher aller levensverbanden zouden willen zien.

Dat willen wij niet. En de les van dezen oorlog is, dat dit ook niet moet. Wij 
moeten zorgen, dat deze les tot haar recht komt. Daarom moeten wij de problematiek 
van het heden stellen. En die niet verduisteren door de problematiek van gisteren 
te stellen.

Alleen vanuit dit gezichtspunt krijgen wij een juisten kijk op onze taak in de toe
komst. Alleen van dit gezichtspunt uit kunnen wij ook zien, hoeveel wij aan ons 
verleden verplicht zijn.

De staat der toekomst wordt niet geboren uit behoudzucht. Ook niet uit ressen
timent jegens het verleden.
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Die staat is bezig geboren te worden uit den moed — niet het minst uit den geloofs
moed — en, helaas ook uit de lafheden en halfheden van het heden.

Aan ons de taak om mede te werken, dat de weegschaal naar de goede zijde over
slaat.

Wij hopen van tijd tot tijd in de gelegenheid te zijn om de verschillende facetten 
van hetgeen in dit artikel aan de orde is gesteld nader te belichten.

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot



C. VAN DE APRIL-MEISTAKINGEN 1943 TOT SEPTEMBER 1944

1. IN  DE STRIJD

No. 68: Kom over en help ons!! Europa roept om hulp!
Vrij Nederland, 3de jaargang, no. 10, [10 Juni 1943]

Het is waarlijk geen frase, wanneer wij zeggen, dat de nood van Europa en niet 
in de laatste plaats van Nederland, hóóg is gestegen. Van de Noordkaap tot de Mid- 
dellandsche Zee en van de Atlantische kusten tot ver in Rusland lijden thans tientallen 
millioenen menschen. Het is het lijden van hulpeloozen, die zonder steun van buiten 
moeten vechten tegen den geest uit den afgrond.

De honger klopt aan de deur. De kinderen vragen om voedsel en er is niet; de 
vrouwen, moe van de dagelijksche zorgen en het urenlang wachten voor de winkels, 
weten niet meer wat zij hun gezin te eten moeten voorzetten. Het spook van de 
ondervoeding waart rond. Het aantal ziekte- en sterfgevallen neemt onrustbarend 
toe; t.b.c., diphterie en andere ziekten grijpen om zich heen.

Maar meer nog dan de honger eischt het bebloede zwaard van de Duitsche barbarij 
zijn slachtoffers.

Onze Joodsche landgenooten worden uitgemoord als waren het beesten. Machine
geweren en houweelen hadden de 400 Grüne Polizeimannen uit den Haag noodig 
om in Amsterdam hun beulswerk te verrichten en hun opdracht om 7000 Joden op te 
halen, uit te voeren. Hier en in Polen worden zij vermoord in koelen bloede, soms bij 
honderden tegelijk, op een wijze die zonder weerga is in de geschiedenis. Anderen 
worden gemarteld of bezwijken tijdens de reis of onder den dwangarbeid. En weer 
anderen staan bloot aan de meest afschuwelijke verminking van lichaam en geest, 
die zich denken laat, de sterilisatie.

Honderden vrouwen in de provincie, wier mannen in de achter ons liggende Mei
dagen werden gearresteerd, moesten eenige dagen later in de plaatselijke krant het 
doodvonnis van hun geliefde lezen. Andere dappere mannen werden, voor het oog 
van hun familie vaak, op het dorpsplein of op hun erf neergeknald, in een Drentsch 
dorp werden uit één familie drie zoons, een zwager en de verloofde van een dochter 
doodgeschoten, in Twente werd een negentienjarig fabrieksmeisje voor het oog van 
haar collega’s opgehangen1 . . .

In de gevangenissen vechten duizenden mannen tegen den honger en de willekeur 
van de Gestapo, in de concentratiekampen doodt een gedegenereerde troep S.S.- 
misdadigers de ziel der gevangenen. Dagelijks sterven daar meerdere landgenooten, 
waaronder ook kinderen (Vught) onder de wreede pijnigingen en onmenschelijke 
mishandelingen hunner beulen.

En op het oogenblik voeren de Duitschers onze mannen weg. In bijkans ieder gezin 
hangt de onzichtbare dreiging van gevaar, in iedere familie wordt nu de strijd ge

1 D it is nooit gebeurd.
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streden, er op of er onder, naar de helle der terreur en bombardementen of niet. Er 
zijn er, helaas, die den strijd niet aandurven en zich zonder meer gewonnen geven 
voordat het gevecht is begonnen, er zijn er gelukkig meer, die vechten totdat zij 
misschien neervallen, totdat zij gehaald worden of gearresteerd.

En zoo leeft nu, in Juni 1943, bij een ieder onzer het besef, dat het water tot aan 
de lippen is gekomen en ieder, die zich het lot van Nederland en Europa aantrekt, 
kan het soms uitschreeuwen: Kom toch over en help ons, want anders gaan wij ten onder!

Eenmaal in de geschiedenis van Europa werden de woorden „Kom over en help 
ons” gesproken door een Griek aan de kusten van de Egeïsche Zee, tot Paulus, den 
boodschapper Gods. Het Europa van toen verlangde naar de boodschap der liefde, 
het Evangelie der Verlossing. Deze boodschap is overgekomen naar Europa, het 
Christendom heeft zich verbreid en Europa kreeg den grondslag van haar bestaan. 
Groote tijden heeft het beleefd, tijden van geluk en voorspoed, vrede en recht, totdat 
het besef van haar rijkdom langzaam verloren ging. Het begon de gerechtigheid en de 
liefde, de gaven van het Christendom, te vergeten en zocht nieuwe waarden, maar 
vond ze niet. De eene oorlog riep den anderen op en het lijden begon de menschheid 
te kwellen.

Thans roept Europa weer om datgene, wat het eens is gaan verachten. Thans 
roept het weer om liefde en gerechtigheid, het roept om verbreking van de ketenen 
der slavernij en om verlossing uit lichamelijk en geestelijk lijden.

„Kom over en help ons!” is een kreet om redding, om de legers der bevrijding. Zij 
naderen en zullen ons de vrijheid brengen, misschien zelfs eerder dan wij vermoedden, 
maar zij brengen geen troost in het leed, dat is geleden, geen zalf op de wonden, die 
zijn geslagen. Deze troost kunnen menschen niet brengen.

„Kom over en help ons!” is ook een roep om vrede, om herstel van de liefde, de 
gerechtigheid en de eensgezindheid onder de menschen. Daarin kunnen en moeten 
menschen helpen en voor het volbrengen van deze taak zullen zij zichzelf moeten 
terugvinden.

Zullen wij dan verstaan, dat onze kreet om hulp eigenlijk een gebed is, dat wij 
uitspreken zonder te beseffen, dat wij méér vroegen dan alleen vrijheid en overwinning? 
Wij vragen om den vasten grondslag van ons bestaan!

Om dien grondslag vroeg ook tweeduizend jaar geleden de Europeaan. De bood
schap der Verlossing is gekomen en helpt, ook vandaag! En het antwoord was het 
Evangelie!

Auteur: onbekend

No. 69: Onze zelfgevlochten geesels
Trouw, lste jaargang, no. 7, [23 Juni 1943]

Een van de gevaren, die ons volk op dit oogenblik bedreigen, is dat wij murw 
geslagen worden. De wreede maatregel van terugvoering in krijgsgevangenschap, die
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tallooze gezinnen uiteenrukt, de deportatie van onze mannen, van onze mannelijke 
jeugd vooral, nu zonder uitzondering en met bedoelingen, waarvan wij de strekking 
niet precies weten, maar die wij daarom zooveel te meer vreezen, omdat zelfs Mussert 
ervoor terughuivert, doet de nerveuze spanning bij velen, vooral bij de ouders, stijgen.

Het is begrijpelijk dat dit alles ons zoo aangrijpt. Wij kunnen niet maar doen 
alsof onze neus bloedt, wanneer de vijand bezig is, op systematisch-geraffineerde wijze 
ons volk te laten doodbloeden.

Maar dat velen daar murw van worden, dat zij hun geestelijken en daadwerkelijken 
weerstand volkomen verliezen, dat zij als een lot ondergaan, waartegen zij als goede 
soldaten moesten blijven vechten, ligt niet in de eerste plaats aan de feitelijke supre
matie van den vijand, maar ligt aan ons zelf.

Wijt het dan ook niet aan den vijand, maar wijt het aan u zelf.
Dat velen er op het oogenblik geen gat meer in zien, komt omdat hun slimmig

heidjes hebben gefaald. Hun Ausweise zijn niet betrouwbaar meer! Zij hebben hun 
gewetens geweld aangedaan en het is voor niets geweest. Nu hebben zij den slag 
verloren en nu loopen zij met het pijnlijke gevoel rond: Verloren, door eigen schuld! 
Verloren, door eigen beginselloosheid! Als de meerderheid van het Nederlandsche 
volk op het oogenblik iets gewaar wordt, dan is het dit, dat zij een verkeerde keus 
deed, toen zij, in het verzet tegen den vijand, koos voor een tactische, in plaats van 
voor een principieele houding.

Principe en tactiek behoort men niet als tegenstelling te zien. Er is slechts één 
tactiek juist en dat is de tactiek van Luther op den Rijksdag te Worms, de tactiek, 
die volledig voortvloeit uit een beginsel.

Alle dingen, die het Nederlandsche volk en de Nederlandsche ambtenaren ge
slikt hebben, zoogenaamd „om erger te voorkomen” , worden nu tegen ons gebruikt.

Wij worden geslagen met de geesels, die wij zelf gevlochten hebben.
Voorbeelden? Wij willen er twee noemen uit een ruime keus. Allereerst:.De 

Ausweise. Want daar moet het Nederlandsche volk voor in de schuld.
Het halen van Ausweise was front breken. Door ze te halen, wierpen wij hen, 

die ze niet konden krijgen, voor de haaien. Maar we deden het, want we konden er 
immers ons zelf mee redden. Dat dacht men. Het middel heeft zich echter tegen ons 
gekeerd. De Ausweis baat niet meer in vele gevallen. Maar er zijn zoovele Ausweise 
gehaald, dat de Duitschers daarmee drie kwart van het Nederlandsche leger kunnen 
registreeren. Deze menschen zijn daarmee individueel grijpbaar geworden. Maar wie 
geen Ausweis haalde, wie, ook toen het riskant scheen dat niet te doen, omdat ieder 
ander het wel deed, volhardde in een principieel zuivere houding, is thans minder 
grijpbaar. Hij valt onder deze registratie niet.

Vervolgens, de Commissie-Woltersom.1

1 Organisatiecommissie voor het Nederlandse bedrijfsleven, die sedert November 1940 de Neder
landse ondernemingen in  bedrijfs- en vakgroepen onderbracht.
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Dat de arbeiders geen lid van het N.A.F. mochten zijn, sprak voor de meeste 
Nederlanders vanzelf. Dat de boeren alle medewerking aan den Landstand moesten 
weigeren, voelde men terstond algemeen als de eenig-juiste houding aan. De arbeiders 
en boeren handelden ernaar. Het was een principieel zuiver standpunt. Landstand 
en N.A.F. spelen dan ook in de aanvallen van den vijand tot het ontmannen van 
Nederland geen of een onbeduidende rol.

Maar, toen het aan het Nederlandsche bedrijfsleven toekwam, toen men dat in een 
keurslijf ging wringen met precies dezelfde bedoelingen en met precies dezelfde toepas
sing van precies dezelfde beginselen, toen vond men een principieele afwijzing, een prin- 
cipieele weigering om mee te doen, niet reëel. Toen stonden er, vond men, te veel 
belangen op het spel, toen eischte het nationaal belang dat het principe retireerde.

Wij gelooven dat een principieel standpunt destijds het eenig reëele standpunt 
was geweest, voor een zakenman beter verantwoord, dan het toen ingenomen tactische 
standpunt. Want op dit oogenblik draaien de Duitschers, via door de Commissie- 
Woltersom geschapen bedrijfsorganisaties, het Nederlandsche bedrijfsleven den nek 
om. De Commissie-Woltersom is voor het bedrijfsleven, wat de Joodsche Raad voor 
de Joden is, het orgaan, waarmee de Duitschers hun misdaden uitvoeren.

Via de vakgroepen werden ook de Ausweise aangevraagd en uitgereikt, waardoor 
thans de registratie van de Nederlandsche arbeiders wordt voltooid en de deportatie 
onzer mannen voltrokken.

Uit dit alles wordt bewezen dat het advies dat destijds onzerzijds gegeven werd: 
Niet meedoen aan de Commissie-Woltersom! ook zakelijk volkomen verantwoord 
was. Maar de ondernemers wilden er niet aan. Waarom niet? Als wij niet meedoen, 
zoo was de tegenwerping, krijgen wij geen materialen meer. Dan worden onze be
drijven gesloten en gaan onze arbeiders naar Duitschland!

Van zoo iets is natuurlijk nu heelemaal geen sprake!
Ausweise en vakgroepen, zelfgevlochten geesels zijn het.
In dit verband willen wij nog iets zeggen over sommige magistraten en ambtenaren.
Zij zijn blijven zitten op hun posten, naar zij zeiden en — daar zijn wij bij velen 

van overtuigd — ook naar zij meenden, in het belang van het Nederlandsche volk.
Een goede bedoeling is echter geen voldoende rechtvaardiging voor een daad. 

Tot overmaat van ramp wordt de bedoeling nu echter ook nog niet eens beloond 
met succes. Het einde van het aanblijven in het belang der bevolking is dat men onder 
het motto: „Zwichten voor de overmacht”, de eigen bevolking aan den vijand helpt 
uitleveren. Dat is het einde van de beroemde drie-maanden-speculatie van den heer 
Frederiks.1 Deze ambtenaren zitten in de klem. Van achteren bedreigt hen de sabotage- 
verordening, als zij hun werk neerleggen. Van voren grijnst hen aan dat zij moeten 
meewerken aan het inrekenen van hen, die zich niet gemeld hebben. Blijkens een

1 M r K. J. Frederiks (secretaris-generaal van binnenlandse zaken) ging steeds van het standpunt uit 
dat de oorlog over drie maanden afgelopen zou zijn en dat men moest trachten zoveel mogelijk 
te redden.
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brief van den Directeur-Generaal van Politie zijn er 74 agenten der vrijwillige hulp
politie belast met de opsporing en arrestatie van degenen, die zich aan Arbeitseinsatz 
hebben onttrokken. Den burgemeesters is opgedragen dezen agenten alle medewer
king te verleenen. Deze medewerking is natuurlijk tweeledig: Ten eerste de hulp der 
plaatselijke politie. Ten tweede de hulp der bevolkingsregisters.

Zoo worden deze magistraten tot organen, waarmede de Duitschers hun misdaden 
uitvoeren. Wij verstaan het dat deze ambtenaren het op het oogenblik voor zich zelf 
uitermate moeilijk kunnen hebben. Dit hebben zij immers niet bedoeld. Zij weten 
niet meer welken kant zij uit moeten. Voor- of achteruit kunnen zij niet.

Hadden deze heeren van stonde aan een principieele houding aangenomen, dan 
waren zij in deze moeilijkheden niet geraakt. Dan was de zaak als geheel wellicht 
nog anders geloopen. Een totaal principieel verzet, het verzet der artsen leert het, 
richt nog wel eens wat goeds uit. Dan had in ieder geval, en dat is het voornaamste, 
het Nederlandsche volk zijn respect voor een bepaalde groep magistraten, onverdeeld, 
kunnen behouden. Dat zou het moreel van het Nederlandsche volk ten zeerste hebben 
geschraagd.

Het Nederlandsche volk vecht, de Nederlandsche ambtenaar vecht — met vreugde 
is het dat wij dit zoo generaliseerend mogen zeggen — zij vechten tegen de Duitschers. 
Maar zij moeten helaas ook vechten tegen de leiding van hen, die aan den top van het 
ambtelijk apparaat staan: de heeren Frederiks, Hirschfeld, Verwey, Postma, Louwes, 
de overgebleven Commissarissen der Koningin, de overgebleven burgemeesters.

Deze heeren hebben steeds het hier voorgestane standpunt verworpen als dat van 
diehards, romantische fantasten of Prinzipienreiters. In wezen is het echter het eenige 
reëele standpunt.

Mussert gaat de heeren nu voor in de ontdekking dezer waarheid. Zelfs hem 
worden de daden der Duitschers te gortig. Hij heeft gezegd in een N.S.B.-vergadering 
te Utrecht, dat, als hij op bepaalde punten zijn zin niet kreeg bij Hitler, hij zou heen
gaan als leider van het Nederlandsche volk. Of Mussert het ook doet, is wat anders 
en wat hij doet laat ons natuurlijk koud. Maar, let wel, hij heeft het probleem gesteld, 
zooals het gesteld moet worden.

Onze grief tegen de bovenbedoelde ambtenaren is dat hun houding zoo is, dat 
zij zelfs van Mussert nog wat schijnen te moeten leeren.

Onze grief is dat zij door hun aanblijven zichzelf gevlochten hebben tot de geesels 
van het Nederlandsche volk.

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot

No. 70: Vernielde rechtszekerheid en de rol van de Nederlandsche rechterlijke macht
Het Parool, no. 56, [30 Juli 1943]

Rechtszekerheid behoort tot de belangrijkste stukken uit den inventaris van een 
goedgeordenden Staat. Rechtszekerheid — niet in dezen zin alléén, dat er een stellig,
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een voor iedereen die lezen kan verstaanbaar recht behoort te zijn, maar vooral in 
dezen dat iedere burger er verzekerd van kan wezen, dat het geldende recht zonder 
aanzien van personen wordt toegepast en dat derhalve ook hijzelf er zich ten allen 
tijde op zal kunnen beroepen. Men mag veilig zeggen, dat rechtszekerheid in beiderlei 
zin in het oude Nederland bestond. De burger was er niet alleen toegerust met een 
wetgeving, die — zij moge dan af en toe wel eens aan duisterheid hebben geleden en 
voor den ongeoefende de toelichting van den kenner hebben behoefd —■ ten aanzien 
van alle belangrijke strijdvragen uitsluitsel verschafte, maar bovendien kon hij zich 
toevertrouwen aan een onkreukbare en onafhankelijke rechterlijke macht. Yan een 
enkele uitzondering afgezien — wij denken aan de mogelijkheid dat een strafver
volging door den Minister van Justitie gelast of afgelast werd — oefende „de politiek” 
op de houding van de rechterlijke macht geen invloed uit. De rechters waren onaf- 
zetbaar en hadden slechts tot taak recht te spreken volgens de wet. Geen uitspraak 
kon worden gegeven, geen vonnis gewezen, zonder dat de artikelen werden aangeduid 
waarop zij steunden, artikelen, waarvan elders was bepaald, dat zij op het oogenblik 
waarop de rechtsstrijd ontbrandde of het delict werd begaan reeds geldend recht 
moesten zijn geweest. Zoo neen — zij mochten voor het onderhavige geval geen toe
passing vinden. Maar dit was nog niet alles. In het oude Nederland, dat er naar streef
de een „rechtsstaat” te zijn, stelde de Staat ook zichzelf niet boven alle recht. Integen
deel! De burger, die zich in zijn belangen door den Staat geschaad oordeelde, kon 
dien Staat uitdagen als wederpartij in een proces, en de rechter behandelde zulk een 
proces niet anders dan hij een strijd tusschen twee particulieren behandeld zou hebben. 
Rechtszekerheid, gelijk Nederland die kende, behoort tot de bewijsstukken van de 
beschaafdheid van een staatsbestel. Daar waar de rechtszekerheid ontbreekt en wille
keur en rechteloosheid haar intree doen is het met de beschaving van een staat gedaan.

Wat is er na Mei 1940 geworden van de beide pijlers, waarop de zekerheid der 
rechtsbedeeling rust? Wat van de zekerheid van het geldende recht zelf, en wat van 
de onafhankelijkheid van den rechter en van zijn gebondenheid aan de wet? Het 
voortbestaan van onze oude en eerbiedwaardige rechtszekerheid hing, dat worde 
vooropgesteld, niet uitsluitend van de houding der Duitsche indringers af. Zeker, 
zij konden aan die rechtszekerheid ontzaggelijk veel toe en afdoen, en zij hebben 
waarlijk niet nagelaten om haar te onttronen! Aan de hand van hun verordeningen 
hebben zij vrijwel ons gansche staatsrecht en een groot deel van ons strafrecht buiten 
werking gesteld. Door het invoeren van den regel, dat er niet meer „volgens de wet” 
alleen, maar mede bij gebreke aan Wet, naar de rechtsovertuiging van den rechter 
recht gesproken wordt, hebben zij een van onze hoofdbeginselen van rechtspraak 
geknoeid en overboord gezet. Door den Staat, op grond van de nationaal-socialistische 
beginselen, die nu eenmaal beginselen der beschavingloosheid zijn, te verheffen boven 
den burger en hem aan rechtsbezwaren van dien burger te onttrekken, hebben zij 
een einde gemaakt aan de mogelijkheid dat de burger den Staat met behulp van de 
rechterlijke macht op de vingers tikt. Door de benoeming en het ontslag van rechters 
te maken tot een zaak van den Duitschen Rijkscommissaris hebben zij den weg ge
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opend tot het uitsluitend benoemen van politieke vriendjes, van wie zij mochten ver
wachten dat zij het recht zouden willen ombuigen naar de wenschen van Hitler en 
zijn zetbazen.

En het beginsel, dat geen feit strafbaar is dan uit hoofde van een eraan vooraf
gegane strafbepaling werd al evenzeer met voeten getreden.

Neen, de Duitschers hebben waarlijk niets nagelaten dat dienstig kon zijn aan 
de vernietiging van onze aloude rechtszekerheid! En toch: niet zij alléén dragen er de 
schuld van, dat thans de eerbied voor de wet vrijwel is weggesmolten, en dat bij den 
burger een onbehagelijk gevoel van volkomen rechteloosheid zich genesteld heeft. 
Naast de Duitsche onderdrukkers dragen de Nederlandsche rechters zelf schuld aan 
dezen diep beklagenswaardigen en met het peil der Nederlandsche beschaving zoo 
strijdigen toestand.

De Nederlandsche rechterlijke macht heeft van de haar toevallende taak in dezen 
hachelijken tijd vrijwel niets begrepen en er zich dan ook op in het algemeen diep 
teleurstellende wijze van gekweten. Wij verhelen ons, dat schrijvende, waarlijk niet, 
dat er moed voor noodig is en karakter om in verzet te komen tegen de vernieling 
van een apparaat waarvan men zelf deel uitmaakt. Maar waarom zou van rechters 
niet evenveel moed gevergd mogen worden, als van hen die op andere fronten zich 
inspannen om de waarden der Nederlandsche beschaving te redden uit den toe- 
nemenden chaos, althans ze niet zonder slag of stoot aan Hitler en zijn „Nederland
sche” trawanten uit te leveren?

Sterker: de rechterlijke macht diende het zich tot eerezaak te hebben gerekend, 
dat van haar een taai verzet uitging om de Nederlandsche rechtszekerheid niet op 
te hangen aan den kapstok van het nationaal-socialisme!

Zij vormt een afzonderlijk corps, belast met een enorm zware verantwoordelijk
heid, uitgerust met uitgebreide bevoegdheden en in het genot van een sterk stuk 
volksvertrouwen. Het zijn deze drie factoren, die haar houding hadden moeten dragen, 
en die die houding hadden moeten opvoeren tot een voorbeeldige. Helaas — hoe 
anders leeren de feiten! De Hooge Raad der Nederlanden, thans weggeschopt naar 
Nijmegen, heeft het ontslag van zijn Joodschen President, den uitnemenden Visser, 
niet alleen zwijgend aanvaard, maar ook de benoeming van den even onbekwamen 
als verpolitiekten Van Loon zwijgend geslikt.1 De Hooge Raad der Nederlanden 
heeft bij arrest uitgemaakt, dat zij de Verordeningen van den Rijkscommissaris niet 
wenscht te toetsen aan het Land oorlogsreglement.2

Of die Verordeningen, gelijk vrijwel steevast het geval is, flagrant strijden met dat 
Reglement, het deert den Hoogen Raad der Nederlanden geen zier. Hij aanvaardt 
alle Verordeningen als geldend recht en onderzoekt ze derhalve niet. Indien de 
Duitschers ons kunnen koejeneeren met de eene tegen ons recht indruischende ver
ordening na de andere, dan danken zij dat aan de welwillendheid van den Hoogen

1 30 Juli 1941.
2 D it arrest dateert van 12 Januari 1942 en is gewezen door m r B. M. Taverne.
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Raad der Nederlanden, die elke Verordening accepteert, wat er ook in staan moge. 
Maar wij gaan verder!

Het Belgische „Cour de Cassation” , overeenkomende met den Nederlandschen 
Hoogen Raad, heeft zich van ganscher andere en waarlijk betere zijde laten zien! 
Zijn President Jamar heeft bij herhaling, onlangs nog weer in een overduidelijken 
brief aan Generaal Von Falckenhausen, zich aan het hoofd der zijnen verzet tegen 
de maatregelen, die met den rechtstoestand in België zelfs maar uiterst zijdelings 
hebben te maken, doch uit overweging, dat het Belgische Hof de eenige hoogste 
nationale instantie is, die onder de gegeven omstandigheden nog spreken kan. Hoe 
weldadig ware het geweest, indien de Hooge Raad der Nederlanden zich eens, ware 
het slechts één keer, gemaakt had tot tolk van het aan alle kanten zoo beschadigd 
en gekrenkt Nederlandsch rechtsbesef, indien hij, op Belgisch voetspoor, de schande 
van de honderdduizendvoudige deportaties eens rechtuit tegenover den Rijkscom
missaris had uitgesproken! Jamar heeft het in zijn aangrijpenden brief zoo goed en 
zoo waar gezegd: „Aan het hoofd gesteld van de rechterlijke hierarchie, den top 
vormend van de eenige niet in haar werking verlamde nationale instelling van België, 
heeft het Hof niet alleen jegens zichzelf maar ook jegens het Belgische volk den plicht, 
de onrechtvaardigheid te betoogen van het lot dat door den bezetter den Belgen is 
beschoren, en duidelijk te maken, dat de genomen maatregelen niet alleen strijden 
met de bepalingen van het Landoorlogreglement, maar tevens met de dwingende 
geboden van het menschelijk geweten.” Hoe verlossend klinkt een dergelijk geluid 
een volk in de ooren, dat dagelijks gekrenkt wordt in zijn rechtsbesef, en dat vergeefs 
uitziet naar een helpende hand in zijn toenemende ontrechting! Hoe volkomen anders 
is deze houding dan die van den Nederlandschen, maar helaas zoo karakterloozen, 
Hoogen Raad, die alles over zijn kant laat gaan.

Op een enkel oogenblik heeft de rechterlijke macht beseft, dat ook van haar iets 
werd verwacht. Zulk een oogenblik deed zich voor toen besloten werd tot een onder
zoek naar de beestachtige toestanden in het Ommensche concentratiekamp. Wij 
hebben destijds niet alleen de resultaten van dat onderzoek in hun ontstellende 
feitelijkheid den lezer voorgelegd, maar daarbij ook hulde gebracht aan het Leeuwar- 
densche Hof, dat bij arrest een man zooveel strafvermindering toekende, dat hij, na 
aftrek van preventief, op vrije voeten gesteld kon worden, daarmee ontkomend aan 
een verblijf in Ommen, een „bijkomstige straf, die strijdt met den letter en de be
doeling van de Nederlandsche wet” gelijk het Hof klemmend en naar waarheid zeide. 
Rijkscommissaris Seyss Inquart, die zichzelf toegerust heeft met de bevoegdheden 
om rechters te ontslaan — een maatregel waarmee de onafhankelijkheid der rech
terlijke macht jegens den Staat met één slag werd weggeveegd — heeft twee Raads- 
heeren, die het Friesche arrest teekenden, Mr. Wedeven en Mr. Viehoff onmiddellijk 
ontslagen „wegens grove verwaarloozing van ambtsplicht” . Men zou zoo zeggen, 
dat daarmee het oogenblik dan toch was gekomen, waarop een storm in de rechter
lijke macht moest uitbreken en een staking van alle rechters de solidariteit in het 
corps zou moeten komen bewijzen! Niets van dat alles. De ontslagenen verdwenen
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van het tooneel, en daarbij bleef het. De Hooge Raad der Nederlanden, door de 
schandelijke houding van den Rijkscommissaris op het ergst geaffronteerd, deed er 
het zwijgen toe en waar de hoogste instantie werkeloos blijft doen de andere natuurlijk 
al even weinig. Hoe anders in België!

Toen daar de Duitschers het Cour de Cassation wilden dwingen om een arrest 
te herzien op straffe van arrestatie van zijn leden weigerde niet alleen het Hof, maar 
staakten na de uitvoering van het Duitsche arrestatiedreigement alle Belgische rech
ters als één man!

Gevolg? De Duitschers haalden bakzeil en de Belgische rechtszekerheid bleef 
onaangetast.

Het behoeft nauwelijks betoog, dat straks, na de herrijzing van het vrij en rechts- 
zeker Nederland, ook van de rechterlijke macht en met name van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, verantwoording zal worden verlangd van de in de jaren der be
zetting in acht genomen houding. En evenmin behoeft het betoog, dat dan menigeen 
gewogen en te licht bevonden zal worden. Het herstellen van de Nederlandsche 
rechtszekerheid — en niet minder het herstellen van den eerbied voor de wet — is 
een zaak van het allergrootste gewicht. Zij, die in deze jaren, ofschoon daartoe uit 
hoofde hunner hooge positie geroepen, nalieten, het noodige te doen om die rechts
zekerheid tegen de op haar ondernomen Duitsche vernielingsaanvallen te verdedigen, 
zullen niet vertrouwd kunnen worden als rechters over hen, wier oogmerken zij thans 
door de slapheid hunner houding helpen verwezenlijken, hoe weinig dat hun bedoeling 
ook wezen moge. De Hooge Raad der Nederlanden zal eerst gezuiverd moeten zijn 
van den blaam die hij op zich laadde door ten achter te blijven bij de eischen, die zijn 
roeping jegens land en volk aan hem stelt, vóór en aleer hij aanspraak kan maken 
op hernieuwd vertrouwen van het Nederlandsche volk. Gelijk ook de gestie van 
lagere colleges en afzonderlijke personen nagegaan zal moeten zijn vóór er sprake 
van wezen kan dat zij herbekleed worden met de hooge bevoegdheid, die in recht
spreken over anderen nu eenmaal is en blijft gelegen.

Auteur: mr dr G. J. van Heuven Goedhart

No. 71: Rust

Je Maintiendrai, no. 43, [5 Augustus 1943]

„Het minste, dat de bezettende macht van het Nederlandsche volk mag ver
wachten, is, dat het zich rustig houdt!”

De bovenaangehaalde woorden zijn ontleend aan een der redevoeringen, welke 
na de zoo schokkende na-Paaschweek door vele vooraanstaande vertegenwoordigers 
van de bezettende macht voor de ooren van ons volk zijn afgestoken. Wij meenen
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dat het wijlen Schmidt1 was, die zich geroepen voelde deze goedmoedige waarschuwing, 
waarin een toon van teleurgestelde hoop van een welmeenend vader niet te miskennen 
valt, tot ons onverstandig en verdwaasd volk te moeten richten.

Wat hebben we van de zijde onzer verzorgers, die zoo diep hun verantwoorde
lijkheid voor dit land en dit volk gevoelen, en uit den hoek hunner satellieten, die 
zooveel begrip hebben voor de „Wende der tijden” , die wij beleven, sedert de Paasch- 
dagen al niet moeten hooren!

In allerlei vorm, dreigend en vermanend, goedmoedig en sarcastisch, vaderlijk en 
arrogant, klagend en ontstemd; in een toon van teleurgestelde verwachting, zooals 
in den geciteerden uitroep ons tegemoet komt, welke ons als het ware bezweert den 
verkeerden weg van onrust en ontevredenheid, van murmureering en tegenwerking 
te verlaten en — ons belang begrijpende — rustig den ontwikkelingsgang der ge
beurtenissen gade te slaan en af te wachten, wat het in missionaire roeping voor 
Europa strijdende Duitschland ook voor ons land en volk bereiken zal.

Wat bedoelt men daarmede? Beteekent het een beroep van Duitsche zijde op 
onze bijna spreekwoordelijk geworden rustigheid als nationale eigenschap? De suggestie 
in deze richting is bekend en wordt in niet geringe mate veroorzaakt door het belang, 
dat de bezetter heeft bij het handhaven van orde en rust in de door hem overweldigde 
gebieden. Men schildert ons volk gaarne af als een goedmoedige, „burgerlijke” 
gemeenschap met hofjesneigingen. Een Nederlander is in veler oog een „bourgeois 
satisfait,” die graag op zijn lauweren rust en derhalve met rust gelaten wil worden. 
De Duitsche trawant Van Meghelen2 ontzag zich zelfs niet om in een redevoering, 
welke hij volgens de kranten afstak op het onlangs gehouden „internationale” („inter- 
naziale” ware juister) perscongres te Weenen (in werkelijkheid kwam hij echter niet aan 
de beurt, och arme!), als hoogste wijsheid te verkondigen, dat wij eeuwen lang rustig 
in een hoekje van Europa hadden geleefd en daarom vreemd staan tegenover de diep 
ingrijpende gebeurtenissen onzer dagen. Deze karakteriseering is even dwaas als ge
meen om de eenvoudige reden, dat onze ligging tusschen de Europeesche groot
machten geen afgelegen hoekje is, doch een brandpunt, zoodat wij ons reeds uit dien 
hoofde midden in den stroom bevinden.

Wij ontkennen allerminst dat een stil en rustig leven door den doorsnee Neder
lander als een begeerlijk ideaal wordt beschouwd en dat er ook thans nog zeer veel 
Nederlanders zijn (te veel!) die slechts één wensch hebben, n.1. met rust te worden 
gelaten.

Indien de bezetter echter meent, dat hij ons volk een plaats kan aanwijzen op 
de tribune der toeschouwers en dan mag verwachten dat deze Nederlanders zich 
rustig zullen houden, begaat hij een schromelijke vergissing. Wij willen geen rust! 
Ons hart is brandende in ons en wij willen op dezen plaats den tyrannen, die ons

1 Commissaris-generaal F. Schmidt was op 26 Juni 1943, naar bericht werd, omgekomen bij een 
treinongeluk. Vermoedelijk pleegde hij zelfmoord.
2 P. J. van Megchelen, voorzitter van het Verbond van Nederlandse journalisten.
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hart doorwonden, duidelijk maken, dat hun uitgesproken verwachting, dat ons volk 
zich rustig zal houden, als een hoon wordt gevoeld. Wij gevoelen ons als Elihu, de 
zoon van Baracheël, den vriend van Job, die zijn reactie op de redevoeringen der 
drie andere vrienden van den veelgeplaagde, door den volgenden hartekreet deed 
voorafgaan:

„...Ik ben der woorden vol: de geest mijns buiks benauwt mij. Zie, mijn buik is als 
de wijn, die niet geopend is; gelijk nieuwe lederen zakken zoude hij bersten. Ik  zal 
spreken, opdat ik voor mij lucht krijge; ik zal mijn lippen openen en zal antwoorden".

Staatsabsolutisme, wij weten thans uit ervaring, wat dit beteekent. De bezettende 
macht leerden wij kennen als de representante van den totalitairen staat, die in zijn 
absolutisme alles vernietigt, wat onze Nederlandsche volksgemeenschap in den loop 
der eeuwen aan geestelijke en burgerlijke vrijheden verworven, of eigenlijk ontvangen 
heeft. Wij ondergaan dat staatsabsolutisme in zijn almacht, in zijn totaliteit, in zijn 
albemoeiïng, in zijn atheïsme. Tegenover het recht van den Staat, bestaat geen ander 
recht. De rijke verscheidenheid van de andere levensverbanden als gezin, school, kerk 
en allerlei maatschappelijke levensverbanden worden opgelost in het geheel. Het zijn 
slechts ondergeschikte deelen van dat geheel, administratieve afdeelingen ter vereen
voudiging van het beheer. Er is geen verband dat niet onder deze absolute staatsmacht 
valt. De burger, met lijf en ziel den Staat eigen, vindt al zijn materieele en geestelijke 
behoeften in deze totaliteit bevredigd. De Staat is meester van goed en bloed. Gods
dienst en Kerk zijn slechts bruikbaar voor zoover zij een hoeveelheid macht represen- 
teeren en derhalve slechts denkbaar als den Staat ondergeschikt. Men zou ze willen 
onderbrengen in de Kultuurkamer! Aan het staatsbelang moet alles, het heiligste 
en dierbaarste ten offer worden gebracht. Staatsbelang en algemeen belang zijn 
synoniem.

„Rustig blijven!” zegt de bezetter.
Nazificeering. Ook daarvan hebben wij thans ervaring. Drie jaren van onrecht 

en terreur, van rechtsverkrachting en tyrannie liggen achter ons. Met niets en niemand 
ontziende energie en raffinement, een betere zaak waardig, wordt de onze zelf
standigheid vernietigende actie tot ontaarding van ons Volk uitgevoerd. De weg
voering als slaven van de vitale kern van ons Volk (dat zijn immers de mannen van 
18 tot 35 jaar) is in het kader van deze actie wel een der ergste maatregelen.

„Rustig blijven” , zegt de bezetter.
Uitplundering. Als een zwerm sprinkhanen, die alles kaal vreten zijn de Duitschers 

op ons land neergestreken. Land- en tuinbouwopbrengsten en zuivelproducten worden 
geroofd. Naar de woorden van Goebbels zullen de bezette gebieden volledig worden 
uitgeput ten behoeve van den totalen oorlog, waarin wij betrokken worden. Verarmd 
en financieel-economisch totaal ontredderd zal ons land uit dezebaajert tevoorschijn 
komen.

„Rustig blijven”, zegt de bezetter.
Revolutieperiode. Wij beleven een buitengewoon belangrijken overgangstijd. In 

dat opzicht zijn we het met de nationaal-socialisten volkomen eens. Wij leven in den
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barensnood van een nieuwe wereld, van een menschelijke samenleving, waarin nieuwe 
verhoudingen, nieuwe omgangsvormen, een nieuwe structuur, economisch en sociaal, 
uitdrukking zullen geven aan het hartstochtelijk verlangen der menschheid naar het 
verloren paradijs, naar den heilstaat, die bevrijd zal moeten zijn van de gebreken en 
de ellende van het verleden. Daar is uiteraard geen volk onverschillig voor, want 
het gaat hier om het zijn of niet-zijn in de toekomst. Het is door en door immoreel 
van een overweldigd en vertrapt volk te eischen, dat het werkeloos, in den „rusthoek” 
getrapt zou moeten toezien, dat zijn plaats in de samenleving die komt zou worden 
toegewezen. Toegewezen door een totalitaire macht, welke zich laat leiden door de 
idee van den principieel amoreelen staat met volkomen negeering van historie en 
traditie, van beginsel en geloof en van eigen geestelijke en nationale waarden, welke 
in onze Nederlandsche volksgemeenschap aanwezig zijn en welke het fundament 
behooren te zijn, waarop wij zelf aan onze toekomst willen bouwen.

„Rustig blijven” , zegt de bezetter.
Wij zouden op deze wijze kunnen doorgaan. Maar het is genoeg. Wat ons nog 

van het hart moet is dit: Nog te groote groepen van ons volk zijn onder deze omstan
digheden te rustig.

Dit is geen tijd om in „afwachting” te leven. We zouden het er wel in willen 
branden, dat passiviteit ten aanzien van de lawine der gebeurtenissen als misdaad 
moet worden aangemerkt. En wij gevoelen het als onderdeel der „illegale” pers als 
onze dure roeping, dat ons volk om zijns levens wil zich met alle ter beschikking 
staande middelen moet verzetten en bereid moet zijn tot het brengen van de grootste 
offers en het loopen van alle risico’s. Elke passiviteit, elke halfheid, om van geheele 
of gedeeltelijke medewerking maar niet te spreken, is veroordeeld en in strijd met 
onze edelste tradities.

Oorlog en rust sluiten elkaar uit!
Strijd om het bestaan en rust is de meest volstrekte tegenstelling.
Rustig zijn, is den strijd opgeven. Deze strijd kent geen rust!

Auteur: G. H. Brandt

No. 72: Volharden tot het einde
Trouw, lste jaargang, no. 9, [19 Augustus 1943]

Het is een onmiskenbaar feit, dat het einde onzer beproevingen nadert. Hoe lang 
dit laatste stadium zal duren, kan niemand zeggen, maar zeker is, dat de terreur zal 
toenemen naarmate de tyran zich in het nauw gedreven voelt. Wij weten immers, 
dat wij zijn overgeleverd aan een troep booswichten, die voor de grofste misdaad 
niet terugdeinzen om hun doel te bereiken. De bajerd van ellende en rouw, die deze 
oorlogsmisdadigers over ons volk hebben uitgestort vindt in de moderne geschiedenis 
haar weerga niet. Maar nog is het einde niet.
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De brutale goederenroof en systematische klopjacht op menschenmateriaal wordt 
met intensieve consequentie voortgezet. Onrecht wordt op onrecht gestapeld, een 
menschenleven telt minder dan ons waardelooze geld, zelfs kinderen (Joodsche) zijn 
weerloos aan de redelooze moordzucht dezer bandieten overgeleverd.

Wij maken ons geen illusies. Wat ons te wachten staat is een nog harder lot. Het 
is goed daarmee rekening te houden, opdat wij met stalen veerkracht deze slagen 
kunnen opvangen. Want wee ons, indien wij aan het onrecht zouden gewennen, 
indien niet telkens een felle verontwaardiging in ons zou oplaaien bij het vernemen 
van elke schromelijke rechtskrenking, indien wij zouden verslappen in onzen gees
telijken weerstand.

Er zijn velen onder ons volk, die dien geestelijken weerstand nooit hebben gekend, 
die slechts te dieper den rug krommen bij elke nieuwe gewelddaad, hoe gruwelijk 
en onrechtmatig ook. Zij zijn de lafaards en de slappelingen, wier zucht naar zelf
behoud de eenige maatstaf is voor hun levensgedrag.

Maar er zijn, Gode zij dank, ook velen wier geest ongebroken is, die bereid zijn 
tot het bittere einde den vijand elk atoom van zijn macht te betwisten. Zij zijn het, 
die weten, dat hun houding de innerlijke waarde van ons volk bepaalt. De fiere onge
broken verzetsgeest, die hen bezielt, is het harde aambeeld, waarop de overweldiger 
hamer na hamer stuk slaat.

Daar is voor hen slechts één weg, de weg van den plicht. Die velen kennen hun 
plaats in het groote verzetsleger der bezette gebieden en weten zich door God ertoe 
geroepen, die plaats met eere in te nemen.

Dat zijn onze mannen en vrouwen, voor wie geen offer te groot is en geen last 
te zwaar, die doelbewust en standvastig hun besluiten nemen en uitvoeren. Zij vragen 
zich niet af wat anderen doen, zij begeven zich niet in eindelooze redeneeringen over 
de vraag of dit nog kan of dat de moeite waard is — zij handelen, waar zij tot handelen 
zijn geroepen.

Vaak staan zij alleen, soms worden zij door hun omgeving niet begrepen of onder
vinden zij daarvan zelfs nog tegenwerking, maar zij zetten door, gedreven door een 
diepe innerlijke overtuiging, dat in den strijd voor recht en waarheid geen compromis 
aanvaard kan worden.

Deze overtuiging vindt in den regel haar oorsprong in de volledige geloofsovergave 
van den Christen, die weet, dat thans meer dan ooit het geloof openbaar moet worden 
in de werken en die tevens de gevolgen van zijn gehoorzaamheid aan Gods bevel vol 
vertrouwen aan zijn hemelschen Vader overlaat.

Voorzoover onze verzetsgeest dezen geestelijken achtergrond heeft, is hij van 
blijvende waarde, ook voor de toekomst. Reeds nu geldt, dat elke principiëele weige
ring van den eenvoudigen arbeider om zich te laten inschakelen in de oorlogsmachine 
van den vijand, van groote, blijvende beteekenis is.

Op de motieven komt het in de eerste plaats aan. Een volk is eerst dan sterk, wan
neer het is samengesteld uit individuen, die elk voor zich uit zuivere overwegingen 
weten te beslissen en te handelen.
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Daarvoor zijn drie dingen noodig: een onwrikbaar geloof als uitgangspunt en 
geestelijke fundeering der geheele levensbeschouwing; een sterk karakter, dat ge
staald is door een leven naar vaste richtlijnen; een helder inzicht in de problemen 
van den tijd, dat verkregen is door verworven kennis en politieke scholing.

Het zijn de mannen en vrouwen van dit kaliber, die de kern der verzetsactie 
vormen tegen den vijand, die daarin rustig zullen blijven volharden, elke bedreiging 
ten spijt — maar zij zijn het ook, die de toekomst van Nederland zullen moeten op
bouwen, op wier schouders de taak behoort te rusten uit den chaos een nieuw herboren 
vaderland te scheppen, waarin de woorden plicht en trouw, waarheid en recht geen 
ijdele klanken zullen zijn.

Auteur: Dr G. H. J. van der Molen

No. 73: Koningin Wilhelmina
Je Maintiendrai, no. 44, [31 Augustus 1943]

In deze dagen, nu het recht voltrokken gaat worden en de burcht van het nationaal- 
socialisme, het valsche systeem, dat kans gezien heeft de wereld in diep ongeluk te 
storten, aan alle zijden wordt bestormd, wekt het bijzondere ontroering den verjaardag 
van H.M. de Koningin te vieren.

Op 31 Augustus wordt Koningin Wilhelmina 63 jaar, op 6 September zal Zij 45 
jaar over ons volk hebben geregeerd.

Nimmer hebben wij zoo sterk gevoeld als in deze bittere jaren wat H.M. voor 
ons beteekent, welke innige band er bestaat tusschen de Oranjes en de lage landen 
bij de zee. Wat moet er in Haar omgegaan zijn, toen Zij gedwongen werd te wijken 
uit het erfdeel Harer vaderen, dat onder de meest perfide voorwendsels werd aange
vallen door een technisch volmaakt leger van moderne bandieten! Wat moet Zij hebben 
geleden, daarginds overzee, telkens als Zij vernam wat er in Haar land geschiedde: 
ieder recht verkracht, het volk geterroriseerd, gekneveld, doodgeschoten en mis
handeld bij het geringste verzet, als slaven weggevoerd, het landschap verwoest, de 
steden in vijandelijke vestingen herschapen, de voorraden weggesleept en op ieder 
gebied rooftochten zonder tal! Wat moet Zij er in het bijzonder onder geleden hebben, 
dat er nog bij Hare onderdanen waren te vinden die aan dit bedrijf hun medewerking 
verleenden onder phrases over „nieuwe orde” , of om er zelf „beter” van te worden!

Waarlijk, het lot van deze verbannen Koningin was tragisch en het wekt de 
grootste bewondering, dat Zij aan alle rampen met groot verlof en taaie volharding 
het hoofd heeft geboden, om „d’onvermijd’bren tegenspoet te stuiten” . In het 
ongeluk heeft onze Vorstin Haar grootheid en waarde bewezen. Zij was onze „beste 
minister” en waar ook maar het geringste te vreezen was voor onze internationale 
positie, stond Zij op de bres. Ook heeft H.M. zich ondubbelzinnig uitgesproken over 
den toestand van na-den-oorlog, wanneer wij zullen moeten opbouwen wat is af
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gebroken en zoo zwaar heeft geleden. Zij zal daarbij zijn niet alleen de Vorstin, maar 
ook de Moeder des Vaderlands, de dienaresse van Haar Volk.

Nederland heeft zeer groote verplichtingen tegenover het Huis van Oranje. H.M. 
de Koningin heeft getoond dat in Haar nog hetzelfde fiere bloed leeft als in den Zwij
ger, die uit den zwaarsten nood ons Vaderland vrij vocht, en evenals Willem van 
Oranje is Zij bekommerd om het lot van „dit arme volk” bovenmate.

Laten wij Haar straks verwelkomen met stralende oogen en voor Haar stam 
weder vastleggen, wat immer vastgelegd is geweest!

Die stam is altijd door nauwe banden verbonden geweest met Duitsche vorsten
huizen. Maar toen Duitschland zich maakte tot het Kaïnskind, dat zijn onschuldige 
broeders naar de keel vliegt, heeft H.M. geen seconde geaarzeld. Haar proclamatie 
van 10 Mei 1940 is een stuk, dat in reinheid van geweten en smartelijke waardigheid 
van toon zijn weerga niet vindt.

Nu de kans gaat keeren, zullen wij onze dankbaarheid betoonen. Wij hebben 
zwaar geleden onder den hiel van den onderdrukker op dit stuk grond, dat ons zoo 
dierbaar is. Wij willen een betere toekomst tegemoet gaan onder het bestuur van 
Hare Majesteit, die dag en nacht voor onze belangen heeft gewerkt. Wij hebben onze 
wenschen en aan byzantinisme heeft het Nederlandsche Volk nooit gedaan, maar 
wij zullen eenvoudig Hare onderdanen zijn, zooals wij het zijn geweest.

Gelukkig is het land, dat een vrouw als deze wederom aan het hoofd ziet gesteld.

Auteur: F. J. M. Oremus

No. 74: Het ware jodenprobleem
De Geus onder Studenten, no. 21, [4 September 1943]

„Het Jodenprobleem bestaat niet. Voorzover er te dier zake enig probleem be
staat, is het even belachelijk dit een jodenprobleem te noemen, als het dwaas zou zijn 
van een „jongemeisjesprobleem” te spreken, omdat er lustmoordenaars bestaan. Het 
zogenaamde Jodenprobleem van de antisemiet ligt in hèm, is een antisemietenpro- 
bleem.” Dit schreven wij in De Geus no. 2, toen wij stelling namen tegen het giftige 
Duitse leugenpraatje, dat de Joden „te veel” invloed zouden hebben in beroepen, 
bedrijven of openbaar bestuur.

Nu, bijna drie jaren later, kunnen wij niet meer schrijven dat er geen Joden
probleem bestaat. Integendeel, het is het meest belangrijke, meest urgente probleem 
van de bezette gebieden. Maar dan in een geheel andere zin, dan waarin de antisemiet 
de term gebruikt.

Tot de primaire vragen, welke iedere bewoner van de bezette landen thans moet 
trachten op te lossen, behoort deze: Hoe kan ik het schrijnend onrecht, het onvoor
stelbaar leed voorkomen of verzachten, dat mijn Joodse landgenoten momenteel 
wordt aangedaan? Wat de honderdduizenden Joodse Nederlanders de laatste jaren
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overkwam, is totaal onvergelijkbaar met wat enige andere groep Nederlanders te 
dragen kreeg. Een geëvacueerde, een arbeider, een dokter of student, die zichzelf 
beklaagt, moet diepbeschaamd de ogen neerslaan, als hij bedenkt hoe nietig, hoe 
futiel de last is, die hij te dragen kreeg, in vergelijking met het lot dat de Joden be
schoren was gedurende de laatste jaren.

Goddank, er wordt veel gedaan om dit lot te verlichten. De lange lijst van per
sonen door de Duitse politie gezocht bevat enkele tienduizenden namen van Joodse 
Nederlanders en nog vele duizenden meer hebben zich aan de Duitse maatregelen 
weten te onttrekken zonder dat zij in het politieblad opgenomen zijn. Zij allen zijn 
ondergedoken of gevlucht over de Zuidgrens.

Dit alles hebben zij slechts kunnen bereiken door de hulp van ontelbaar vele 
niet-Joodse landgenoten. Juist in verband met die hulp echter is er bij verscheiden 
Nederlanders een mentaliteit ontstaan, die de gevaarlijke kiemen draagt van anti- 
semietisme. Van diverse zijden hoort men het laatste half jaar het verhaal, dat iemand 
door een Jood „verraden” zou zijn of dat iemand tegen de lamp liep, omdat een 
Jood gekletst zou hebben. Ja, enkele organisaties tot hulp aan personen, die moeten 
onderduiken of uit Nederland wensen te ontvluchten, weigeren tegenwoordig „prin
cipieel” om Joodse mensen te helpen; omdat zij indertijd in moeilijkheden kwamen, 
doordat een of meer van de door hen geholpen Joden kletsten.

Die aldus spreken, werken het antisemietisme ten sterkste in de hand. In de eerste 
plaats al, omdat zij daarmee de scheiding tussen Joodse en niet-Joodse Nederlanders 
vergroten. In de loop van deze eeuw was het assimilatieproces, althans wat de ge
seculariseerde Joden betreft, hier in Nederland in een vergevorderd stadium gekomen, 
ten gevolge van het steeds dieper doordringen van de grondgedachten der democratie. 
Het was vóór de oorlog hier dan ook geen gewoonte om, als men iets goeds of slechts 
over een ander vertelde, erbij te vermelden of die ander al dan niet een Jood was. 
Helaas kan dat nu niet meer gezegd worden. Het trieste hiervan is, dat aldus vele 
goede vaderlanders onbewust meewerken aan de Duitse Jodenmaatregelen, waarvan 
toch het eerste doel is om de scheiding tussen wel- en niet-Joodse mensen te accen- 
tuëren. Daarbij komt nog, dat men alleen als men iets slechts van een ander vertelt, 
daarbij het al of niet Jood zijn pleegt te vermelden en dan nog alleen als die ander 
Joods is en nooit als hij niet-Joods is. Waardoor men geheel in het Duitse schuitje 
vaart, immers de indruk wekt alsof slechte eigenschappen meer bij Joden dan bij 
niet-Joden voorkomen. Denkt één Nederlander eraan, de zwarte handel op het debet 
van de niet-Joden te schrijven? En de schandelijke uitzuiging door de „gastheren” 
van vele (vaak Joodse) ondergedokenen? En hoe zou het zijn als het eens Joden waren, 
die zich daaraan schuldig maakten?

Nog verder in die richting gaat men, als men „principieel” — merkwaardig ge
bruik van dit woord — weigert om verder nog Joodse landgenoten te helpen en hen 
daardoor een zekere dood tegemoet stuurt, enkel omdat men met enkele van hen 
minder prettige ervaringen heeft opgedaan. Men begaat dan hetzelfde grievend on
recht, als de Duitsers zovaak begingen door strafmaatregelen tegen alle Joden te
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ondernemen, als één hunner een strafbaar feit zou hebben gepleegd. Naar aanleiding 
van een dergelijk geval, het verbod aan alle Joden tot bioscoopbezoek omdat enkele 
Joodse bezoekers de orde verstoord zouden hebben, heeft het Liberale Weekblad 
van 17 Januari 1941 zojuist het waanzinnige van een dergelijke reactie aan de kaak 
gesteld. „Heeft men”, schreef het, „toen wij in onze jeugdige jaren eens met een troepje 
de orde in een bioscoop verstoorden, aan alle studenten, aan alle voetballers, aan 
alle Protestanten of welke andere gezamenlijke kwaliteiten wij ook mogen hebben 
bezeten, de toegang tot alle bioscopen ontzegd?” En wat studenten betreft zou dat 
nog niet eens zó gruwelijk onbillijk zijn als ten aanzien van de Joden: de ene student 
heeft meer met een andere student gemeen, dan bijvoorbeeld een Joods professor 
met een Joods handelsreiziger. Dat diverse overigens goede Nederlanders op deze 
wijze kunnen redeneren en dan nog een gezicht zetten als of zij een principieel stand
punt innemen, is een triest symptoom van de door het dagelijks te ervaren onrecht 
veroorzaakte afstomping van ons aller rechtsgevoel.

Maar, zult ge zeggen, is het dan geen feit, dat zij die zich thans bezig houden 
met het helpen van anderen bij schuil houden of ontvluchten, bij Joodse landgenoten 
meer onaangename ervaringen opdoen dan bij niet-Joodse? Een betrouwbaar ant
woord op deze vraag is moeilijk te geven, omdat men bij het verhalen van dergelijke 
ervaringen, zoals gezegd, als het een niet-Jood betreft dit er nooit bij vermeldt. En 
omdat men daarvoor zou moeten beschikken over het getal van alle Joden, die onder
gedoken of gevlucht zijn, in vergelijking met het aantal andere onderduikers of ge- 
vluchten. Al is nu om deze redenen het maken van een juiste statistiek over deze 
gevallen uiterst moeilijk, toch lijkt het mij zeer verklaarbaar ja zelfs waarschijnlijk, 
dat deze vraag bevestigend beantwoord moet worden. In de eerste plaats, omdat alles 
wat de Joden het laatste jaar hebben doorgemaakt niet bepaald geschikt was om hun 
stabiliteit van karakter en die zenuwen te geven, welke zo uiterst gewenst zijn voor 
een subject of object van illegale werkzaamheden. Alleen dit reeds zou voldoende 
verklaring zijn als een Jood onder Duitse pressie eerder de namen van anderen mocht 
verklappen dan een ander. Angst is altijd een slechte raadsman, en hoe gemotiveerd 
is die angst bij een Jood die in handen van de Duitse politie valt!

Maar nog om een andere reden móeten de Joden in dezen wel minder gunstig 
afsteken bij hun niet-Joodse landgenoten; en dit juist wordt door zo velen vergeten. 
De niet-Joodse Nederlanders, die trachten weg te komen, die onderduiken of die in 
Duitse handen terecht komen vormen over het algemeen een uitgesproken selectie 
ten goede wat moed en karakter betreft. Immers de slappen, laffen of karakterlozen 
zorgen wel dat zij niet in een dergelijke situatie geraken. Bij de Joodse Nederlanders 
is dit anders, ook de laffen en karakterlozen onder hen moeten wel proberen zich 
aan de Duitse greep te onttrekken om niet een zekere dood tegemoet te gaan; met 
als gevolg dat zij verre boven hun stand moeten leven wat moed en karakter betreft. 
Stel eens dat een gehele stad zou moeten onderduiken, dus alle bewoners, in alle 
schakeringen van goed en kwaad, krachtig en slap. Degenen die hen zouden helpen, 
zouden dan met velen hunner precies dezelfde ervaringen opdoen, als thans met een
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deel der geholpen Joden. De waarheid hiervan blijkt uit de klachten over houding 
en optreden van vele evacués uit de kuststreek, die in het Oosten van het land moesten 
worden ondergebracht. Terwijl het lot van een evacué nog de hemel is vergeleken 
bij dat van zijn Joodse landgenoot, die zich moet verschuilen en aan wie meest het 
grootste deel van wat hem dierbaar was ontnomen werd, en dus ook naar evenredig
heid minder hoge eisen aangaande humeur en houding mogen worden gesteld.

Zelfs over de ondergedoken studenten hoort men van verschillende zijden ernstige 
klachten. Wij zeggen „zelfs”, omdat men bij studenten op zich zelf al een betere 
houding en meer karakter kan verwachten, maar vooral omdat de ondergedokenen 
onder hen over het algemeen in twee opzichten een selectie ten goede uitmaken: zij 
weigerden de loyaliteitsverklaring te tekenen en zich te melden voor arbeid in de 
Duitse oorlogsindustrie. Als over hun houding klachten binnen komen, als zij door 
hun optreden reeds meermalen hun gastheren in gevaar brachten, hoe zou men dan 
kunnen en mogen verwachten, dat er op geen enkele van de tienduizenden Joodse 
Nederlanders, die geholpen moesten worden zonder dat enig selectieproces werd 
toegepast, iets aan te merken zou zijn?

Dat een illegale organisatie niet bereid is zonder meer iemand te helpen, van wie 
alleen zijn Joodse afkomst en geen enkel ander gegeven bekend is, is begrijpelijk. 
Want ook onder Joden komen onvoorzichtigen, loslippigen, laffen ja zelfs 
verraders voor. Al moeten wij ons altijd scherp realiseren welk ontzettend lot juist 
een Jood kan treffen door onze weigering om hulp, zodat als wij in dezen verschil 
willen maken tussen Joodse en niet-Joodse landgenoten aan de eerste categorie eerder 
voorrang moet worden gegeven. Als men goed kan zwemmen, laat men niet voor 
zijn ogen iemand verdrinken, omdat men zelf bij de redding (vaak juist door het 
onhandig optreden van de te redden persoon) een zeker risico zou lopen.

Maar dat iemand, die zich niet tot de navolgers van Himmler rekent, kan weigeren 
een ander te helpen, omdat die Joods is terwijl hij met dezelfde gegevens en in dezelfde 
omstandigheden wel hulp zou verlenen als het een niet-Jood betrof, is totaal onbe
grijpelijk. Hem toch treffen dezelfde verwijten, als men iedere ordinaire antisemiet 
kan doen: het redeloos generaliseren, het totaal gebrek aan kritisch besef en het mis
kennen van de meest primaire regel van rechtvaardigheid en recht: dat men niet de 
een mag treffen voor wat de ander misdeed.

A uteur: J. Drion

No. 75: Moord of zelfverdediging?
De Vrije Katheder, 4de jaargang, no. 1, [6 October 1943]

Er is de laatste tijd in verschillende kringen een discussie gaande of wij de nazi- 
terreur met een eigen terreur ter verdediging en bescherming van ons volk mogen 
beantwoorden. Met het doel de uitzending naar Duitsland te verhinderen worden
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Gemeentehuizen en arbeidsbeurzen leeggestolen of in brand gestoken; om onder- 
gedokenen van distributiebescheiden te voorzien, worden distributiekantoren leegge
roofd; om het Duitse oorlogsapparaat te schaden zijn hier en daar aanslagen op treinen 
gepleegd en wordt op tientallen andere manieren het functionneren van het militaire 
apparaat gesaboteerd en geschaad; om onze landgenoten van de arrestatie en van 
de dood te redden, worden agents-provocateur, spionnen en andere handlangers van ' 
de bezetter, die zich tot taak stellen, om Nederlanders aan de Gestapo uit te leveren, 
uit de weg geruimd.

N.S.B.’ers betogen uit alle toonaarden, dat dit niet fatsoenlijk is, en dat nette 
Nederlanders dit nooit mogen goedkeuren. Wij kunnen aan dit geschreeuw met een 
schouderophalen voorbijgaan. Wij weten welke met misdaden overdekte kliek dit 
zegt en dat zij het zegt uit angst voor het ondergrondse front. Anders echter wordt 
de zaak wanneer b.v. „Trouw” 1 en onlangs ook op zeer laatdunkende wijze „Vrij 
Nederland” 1 zich tegen deze daden verklaren. Is het inderdaad in strijd met het fatsoen, 
om zich met dergelijke daden in te laten?

Ons land bevindt zich nog steeds in oorlog met de nazi’s, een oorlog op leven en 
dood. De bezetter tracht alle nationale kracht, alle nationale cultuur en alle welvaart 
uit ons te persen. Honderdduizenden worden bij de „Arbeitseinsatz” feitelijk als 
gevangenen weggevoerd, ons volk in zijn geheel en in zijn onderdelen wordt dagelijks 
beroofd en bestolen, de Joden als vee weggevoerd, kortom, een ellende is over ons 
uitgestort, die ieder uit de practijk kent. Ons volk heeft hiertegen de strijd aange
bonden. Helaas, dank zij de remmende invloed van leidinggevende instanties in ons 
land, erg laat in vergelijking met de andere onderdrukte volken. Maar de strijd is 
dan toch aangebonden. Deze strijd eist organisatie, eist mensen, die er zich aan wijden. 
Het is vooral tegen deze organisaties en tegen deze mensen, dat zich het onderdruk- 
kingsapparaat van de bezetter richt. Geen middelen worden gespaard en geschuwd 
om deze organisaties op te sporen. Bij dit onderzoek en bij de behandeling van de 
duizenden gevangenen in gevangenissen en concentratiekampen gelden voor de 
bezetter en voor zijn Nederlandse beulsknechten geen wetten van fatsoen en van 
netheid. Hier gelden slechts wetten van bestialiteit en sadisme. Dagelijks heeft het 
Nederlandse volk tientallen, zo niet honderden van zijn beste zonen te betreuren, 
die in het geheim of na een kleine aankondiging in de pers ter dood gebracht zijn 
of omgekomen zijn van ellende en uitputting.

Wij herhalen, tegen dit alles voert het Nederlandse volk zijn verdedigings- en 
bevrijdingsoorlog. En in een oorlog gelden nu eenmaal andere wetten dan in normale 
tijden. In normale tijd is het doden van een mens de zwaarste misdaad, in de oorlog 
is het uitschakelen van de tegenstander het eerste en belangrijkste doel. Nemen wij 
als voorbeeld de spion van der Waals2 in Rotterdam. Dit individu heeft zich met valse

1 Trouw I, 3, I, 7.
Vrij Nederland IV, 1.

2 A. van der Waals, na de oorlog berecht en op 26 Januari 1950 ter dood gebracht.
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Engelse papieren binnen weten te dringen in illegale vrijheidsorganisaties en tien
tallen mensen aan de Gestapo en aan een zekere dood overgeleverd. Door de dood 
van een dergelijk individu zouden honderden mensen gered kunnen worden, zou ver
hinderd kunnen worden, dat in de Nederlandse illegale organisaties belangrijke 
bressen worden geslagen, kortom zou de bevrijding van ons volk in zijn geheel gebaat 
zijn. Niet hij begaat een misdaad, die een dergelijk individu uit de weg ruimt, maar hij, 
die er de kans voor heeft, en het niet doet.

Hetzelfde geldt voor politiecommissarissen, die er hun dagtaak van maken om 
hun landgenoten aan de concentratiekampen uit te leveren en voor die leidende 
N.S.B.’ers die verantwoordelijk zijn voor de ellende van ons volk. Wil dit zeggen, 
dat elke moord zonder meer goed te keuren is? Geenszins. Welk criterium moet dan 
worden aangelegd? Wij sluiten ons in dit opzicht aan bij een beschouwing van Radio- 
Oranje over hetzelfde onderwerp onder de titel „Het doel en de middelen” . Hierin 
werd betoogd, dat de plundering van een distributiekantoor op zichzelf niet goed 
of af te keuren is. Als men het doet om de distributiekaarten voor hoog geld in de 
zwarte handel te brengen, dan is men een schurk. Als men het doet om deze kaarten 
aan zijn onder gedoken landgenoten uit te delen, dan verricht men daarbij een vader
landslievende daad. Evenzeer verricht men een vaderlandse plicht, als men een voor 
het leven van ons volk gevaarlijk tegenstander uit de weg ruimt.

Mensen, die nu nog aan de vooroorlogse begrippen van fatsoen vast houden, 
zullen waarschijnlijk pas tot een ander inzicht komen, als zij zelf de martelingen in 
de gevangenissen en concentratiekampen hebben meegemaakt.

„Trouw” en vooral „Vrij Nederland” bevinden zich dan ook op een zeer gevaarlijk 
pad met hun minderwaardig geschrijf, een pad, dat parallel loopt met de nazi- en 
N.S.B.-bedoelingen, en waarmede de belangen voor de strijd voor een Vrij Nederland 
niet gediend zijn.

Auteur: H. Veldman

No. 76: Drie jaar Waarheid
De Waarheid, 4de jaargang, [17 November 1943]

Bij het ingaan van de vierde jaargang is het nuttig een ogenblik terug te blikken 
op de drie jaren van terreur, onderdrukking en strijd, welke thans achter ons liggen.

Toen in November 1940 het eerste nummer van onze krant verscheen, bevond ons 
volk zich nog in een toestand van verwarring. Onthutst door de verpletterende ge
allieerde nederlagen en in verwarring gebracht door de schijnheilige, zoetsappige toon 
der bezetting, welke op deze manier trachtte ons volk, dat toch in overweldigende 
meerderheid anti-fascistisch denkt, tot vrijwillige onderwerping te brengen. Reeds 
de toon wees „de Waarheid” de weg, die het Nederlandse volk had te gaan tegen de 
Duitse bezetting en tegen hele en halve fascisten, die poogden dit volk te bewegen
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tot samenwerking met de Duitse horden. Het strijdbare karakter waarvan onze krant 
steeds meer getuigde en nog getuigt, maakte „de Waarheid” tot het bij uitstek ge
schikte orgaan om bij de grote staking in Februari 1941 in de provincies Noord- 
Holland en Utrecht een belangrijke rol in de voorlichting te spelen.

Bij alle grote momenten van strijd in Nederland stond het gedecentraliseerde 
krantenapparaat van „de Waarheid” ter beschikking van de vrijheidsstrijders. In 
felle bewoordingen hekelt onze pers telkenmale weer de uitplundering van ons land, 
de onderdrukking van ons volk en de uitmoording van het beste deel van dit volk. 
Nimmer versaagde „de Waarheid” het Nederlandse volk de noodzakelijkheid van 
strijd als middel van zelfbehoud voor te houden en telkenmale werd een beroep gedaan 
op de offervaardigheid van de duizenden lezers om hen, die zich aan de wurgende 
moffenhanden moesten onttrekken, in alles bij te staan.

Op het moment dat ons volk zich, met de komende geallieerde overwinning in 
zicht, begint te beraden op de veranderingen die in de na-oorlogse jaren in ons eco
nomisch en staatsbestel moeten worden aangebracht, bakent ook „de Waarheid” de 
weg af, welke leidt tot een betere en gelukkiger toekomst voor een herboren Neder
land. In de 3 achter ons liggende jaren zijn vele kameraden, die tot het laatste ogenblik 
trouw op hun post stonden, ons ontvallen en speciaal in het 3e jaar van het bestaan 
van onze krant werden kameraden van ons weggerukt, die tot de laatste vezel van 
hun ziel verbonden waren met de strijd voor de arbeidersklasse en de bevrijding van 
ons vaderland. De dood van mensen, die tot de leiding van onze partij behoorden, 
trof ons zwaar en smartelijk, maar hun werk heeft vrucht gedragen en nieuwe krach
ten tot strijd gebracht.1

Een enkele maal wordt ons de vraag gesteld of het in deze tijd wel nuttig en ver
antwoord is een weekblad met een uitgesproken politiek karakter te laten verschijnen. 
Deze vraag moeten we bevestigend beantwoorden.

Het is geen toeval, dat slechts de Communistische Partij de storm der bezetting 
kon doorstaan en andere politieke partijen hun werkzaamheid stop zetten. De politiek 
van de CPN, die er voor het uitbreken van deze oorlog reeds op gericht was alle 
krachten van het volk samen te bundelen in de strijd tegen het wereldfascisme, 
behoefde bij de overval op ons land geen principiële wijziging te ondergaan, alhoewel 
natuurlijk de tactiek en de mogelijkheden van strijd op een gans ander terrein kwamen 
te liggen. Deze principiële vraagstukken deden zich bij de andere politieke partijen 
in ons land wel voor en leidden tot de uiteenvalling dier partijen. Dit moet men bij 
de beoordeling van dit vraagstuk steeds voor ogen houden. Bij het ingaan van de 
4de jaargang is de hoop op een spoedige overwinning groter dan ooit te voren. Op 
internationaal terrein hebben wij dit jaar de verdrijving van de moffen uit de belang
rijkste gebieden van de Sovjet-Unie, uit Noord-Afrika en uit Sicilië gezien. De Con
ferentie van Moskou heeft het strijdverbond der geallieerde wereldmachten versterkt. 
Wij staan aan de vooravond van het algemeen verwachte winteroffensief van het

1 O.a. waren in Augustus 1943 7 medewerkers van De Waarheid gefusilleerd.
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Rode Leger, hetwelk de mogelijkheid van de ineenstorting van het Duitse front in 
zich bergt.

Ook in Nederland is de strijdgeest toegenomen. De geest van verslagenheid is ver
dwenen en heeft plaats gemaakt voor een actuele verzetsgeest, welke dit jaar tot 
uiting kwam in de landelijke stakingsactie tegen de terugvoering in krijgsgevangen
schap en het zich onttrekken aan de arbeidsinzet en de actieve daden van sabotage 
en terechtstellingen van gevaarlijke landverraders. Het werk van „de Waarheid” op 
het gebied der massa-voorlichting is zeer vruchtdragend geweest en breidt zich nog 
dagelijks uit. De positieve, politieke richtlijnen, welke door onze krant worden aan
gegeven voor de opbouw van Bevrijd Nederland, vinden weerklank bij brede massa’s 
van het werkende volk en mede hierdoor heeft zich om onze krant een kern van 
duizenden actieve sympathiserende landgenoten gevormd, die tot vurige strijders voor 
onze idealen zijn uitgegroeid.

Met trots en voldoening kunnen wij constateren, dat er bedrijven in Nederland 
zijn, waar men bij bepaalde gebeurtenissen met spanning afwacht wat „de krant” 
ervan zal zeggen. Met de krant wordt dan natuurlijk niet de gelijkgeschakelde dagblad
pers bedoeld!

Werkers en Lezers van „de Waarheid” !
De leiding van onze partij en de redactie van de krant gaan het vierde jaar in, 

in de vaste overtuiging dat het thans aangebroken jaar de beslissing in de strijd 
en de vrijheid zal brengen en alvorens een jaar verstreken zal zijn, „de Waarheid” 
in volle vrijheid zijn werk in bevrijd Nederland zal kunnen voortzetten!

Zij doen een beroep op alle werkers van onze partij om met verdubbelde energie 
aan te treden voor de laatste en beslissende ronde in de strijd voor de bevrijding van 
ons vaderland!

Voorwaarts, met „de Waarheid” naar de overwinning!

Auteur: onbekend

No. 77: De tanden op elkaar! — De dooden en de martelaren vermanen U
Het Parool, no. 64, [5 Februari 1944]

Woede en walging wisselen elkander af wanneer wij denken aan de schanddaden, 
die de Duitschers bij wijze van inzet van 1944 op hun kerfstok hebben gegrift. In 
Groningen, in Almelo, in Leiden, in Soest, wellicht ook elders nog, de „Nederlandsche” 
pers drukt alleen en uitsluitend wat den moffen welgevallig is — zijn rijen schulde- 
looze lieden als honden neergeknald, uit wraak over een aanslag op een of anderen 
landverrader. Naar de werkelijke daders zoeken de Duitschers niet meer. Hun recht 
heet willekeur, hun „gezag” terreur. Soms werd gelast, dat de lijken, als staal van 
fijn-Germaanschen smaak, een dag en een nacht op straat moesten blijven liggen. 
Het is mogelijk, dat vroeger eeuwen tooneelen van even menschonwaardigen en
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stuitenden aard opgeleverd hebben. Wij zouden daaruit geen troost kunnen putten. 
De barbarij, die hier thans wordt botgevierd, de godvergeten terreur, waaraan wij 
machteloos zijn overgeleverd, zij overtreffen in smerigheid alles wat wij ons in onze 
somberste oogenblikken voorgesteld hebben. Met innig medelijden denken wij aan 
de nagelaten betrekkingen van de vermoorden en aan het onherstelbaar verlies, dat 
zij als slachtoffers van Himmlers terreur leden. Zij hebben, meer nog dan de meesten 
onzer, ervaren dat in het nationaal-socialistisch paradijs een menschenleven, waarin 
de democratie eeuwigheidswaarden omsloten weet, voor niets telt. Een Hitler, een 
Mussert, een Himmler — zij zijn minder bewogen bij het vermoorden van een mensch 
dan menschen bij het doodslaan van een vlieg. En dan kwijlen deze sentimenteele 
wreedaards over „Godsvertrouwen” en over „liefde tot het volk” !

Alle terreur heeft angst voor eigen positie tot verklaring. Ook deze. De oorlog 
loopt op zijn eind, en voor Duitschland is hij verloren. Te land, ter zee en in de lucht 
voert het Derde Rijk een wanhopige afweertactiek, die echter geen Russischen op- 
marsch, geen bombardement op Duitsche steden, geen veilige aankomst van gealli
eerde convooien, geen landing achter de Duitsche linies bij Rome, en geen invasie 
in het Westen tegenhouden kan. Helaas — murw geslagen door de propaganda- 
hamers van Siegesmund Goebbels, en van huis uit slaafsch naar boven, richt het 
Duitsche volk zich niet in een laatste krachtsinspanning op om het ondragelijk juk 
van Hitler af te schudden. Het is den oorlog meer dan moe. Het weet hem verloren. 
Maar tien jaar terreur, gelijk wij er thans bijna vier doorstaan hebben, maakten het 
volk tot een dompige, duldzame, hersenlooze kudde, die eerst ontwaken zal wanneer 
de feiten hebben gesproken; wanneer de macht van Duitschland gebroken en de 
schande van Hitler gewroken is. Goebbels bazuint in het rond, en Goering, Himmler, 
Ley bauwen hem na, dat het Duitsche volk onwrikbaar besloten is om door te vechten. 
Die vastbeslotenheid steunt op niets dan vrees voor de terreur der Gestapo, een terreur 
die op haar beurt voortkomt uit niets dan vrees voor een innerlijke ineenstorting. 
Bij zulk een ineenstorting heeft het régime alles te verliezen, het volk daarentegen 
zou er de laatste kans in vinden op reclasseering en een „weg terug” . Stroomen 
bloeds en bergen leeds zouden Europa gespaard blijven, indien deze krankzinnige, 
deze van buiten opgelegde, deze zich slechts in doffe berusting uitsprekende „vast
beslotenheid” er niet was. Maar Duitschland’s Führer heeft het alternatief zelf 
gesteld: „Sieg” of „Untergang”. De Siegis verkeken. De ondergang rest. In de naaste 
toekomst zullen steeds zwaardere bombardementen de Duitsche steden verpuinen. 
In de naaste toekomst zullen steeds meer duizenden Duitsche mannen vergeefs 
sneuvelen in Oost, West of Zuid. In de naaste toekomst zal zoowel in het Rijk zelf 
als in de bezette gebieden de terreur van Himmler steeds feller voortrazen, meedoogen- 
loos als nimmer tevoren. En wij, Nederlanders, zullen hebben te rekenen op méér 
gijzelingen, méér moorden, méér plunderingen, zwaarder druk. „Ik kan niet meer” , 
zegt gij? Gij raakt geneigd om het hoofd moedeloos te laten hangen? Gij wilt u gaan 
spiegelen aan de helaas velen, die zich een uitkomst uit den levensnood hebben 
verschaft door het scheppen van een opgeschroefd plezierbaantje?
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~)
Zoodra de ontmoediging u bekruipt — denk aan hen, die vielen! Denk aan de 

stille, de vaak nog onbekende plekken, die later zullen zijn als evenzoovele bedevaart
plaatsen, de plekken, waar Nederlanders voor het laatst rechtop stonden, in het 
aangezicht van het vuurpeloton. Denk aan de landgenooten, die de folteringen van het 
concentratiekamp ondergingen terwijl gij ergens zat op een comfortabelen stoel. Denk 
aan de berooiden, de beroofden, de gedeporteerden, de weggesleepten, de gemartelden, 
de mishandelden, de dooden. Dag aan dag worden hun gelederen langer, dag aan dag 
worden er namen toegevoegd aan die van Amersfoort, Vught, Ommen, Westerbork, 
Dachau, Oranienburg, Buchenwald en hoe de duizenden andere oorden van Hitlers 
verschrikking heeten mogen. Maar al die namen, al die dooden, al die martelingen, 
al die schanden — zij hebben voor ons, Nederlanders, maar één achtergrond: de 
verloren Vrijheid, die wij, het koste wat het kost, heroveren willen. „Liever dood 
dan slaaf!” . Liever nog éénmaal rechtop staan als een vrij mensch en nog éénmaal 
den naam der Vrijheid tegen den open hemel opgeschreeuwd dan voor altijd buigen 
in het stof aan de voeten van Musserts afgod, Adolf Hitler, den tyran.
Elders in dit „Parool” verschijnt een beschouwing over de houding van het Neder
landse volk. Het is een bittere beschouwing, die harde dingen zegt op een harde toon. 
Keer in tot uw binnenkamer en vraag u in gemoede af of de schrijver het recht had 
zich ook aan uw adres te richten. Sta open voor kritiek op uzelf en gereed om uw 
houding te herzien. Laat aan uw vaderlandsch hart de beelden voorbij trekken van 
de doden en gevangenen, de gefolterden en de gehangenen, en zie, hoe zij allen de 
de toorts van de Vrijheid geklemd houden in hun handen.

Het was een van Duitschlands thans onteerde grootsten, die de dichtregels schreef: 
„Nur er verdient die Freiheit und das Leben, der taglich sie erobern musz” . Zoo is 
het. Slechts hij verdient de Vrijheid en het leven, die daag’lijks ze verov’ren moet. 
Veroveren: door overwinning èn van de terreur der Gestapo èn van de halfheid en 
de slapheid in onszelf.

Koppen óp, Nederlanders! Het einde is in zicht. De laatste loodjes wegen het 
zwaarst. Tanden op elkaar! Zij zullen ons niet hebben!

Pieter 't Hoen.
Auteur: F. J. Goedhart

No. 78: Afstomping
De Vrije Kunstenaar, [Maart 1944]

Behalve in godsdiensten, mythen en legenden werd er nooit een oorlog gevoerd 
tusschen louter engelen aan den eenen en honderd procent duivelen aan den anderen 
kant en ook in den thans woedenden strijd zal iedere, eenigszins objectieve beschou
wer er niet toe kunnen komen om alle Engelschen met engelen en alle Duitschers 
met duivels te vereenzelvigen. Hoewel de nazi-propaganda het onmogelijke heeft 
gedaan om de jeugd systematisch te vergiftigen, te verblinden en geestelijk te mis-
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vormen tot een stupide vechtmachine zonder critiek of eigen oordeel, is het niet aan 
te nemen, dat alle betere gevoelens bij iederen Duitscher reeds volkomen uitgeroeid 
zouden zijn. Al met al zijn ze onze medemenschen en het groote leed dat de aan
houdende bombardementen over hen brengt, gaat niet zonder meer aan ons voorbij.

Iets anders is, of men deze verschrikkingen niet als een noodzakelijk kwaad ziet, 
een onderdeel van alle maatregelen welke noodig zijn om een oneindig grootere 
ramp, de overwinning van het nazidom en zijn menschonteerende levensbeschou
wing te voorkomen. Niemand zal in ernst gelooven dat het acute gevaar anders dan 
met vuur en staal bezworen zal kunnen worden. Pamfletten en zendelingen acht 
niemand toereikend. En ook niemand zal er aan twijfelen, of de thans moord- en 
brand schreeuwende slachtoffers zouden — indien ze daar de kans toe hadden ge
kregen, — hun tegenstanders allang op nog veel hardhandiger manier hebben aan
gepakt, teneinde een overwinning te forceeren. De puinhoopen van Warschau, 
Rotterdam, Belgrado, Londen en nog zoo veel andere plaatsen zijn er de bewijzen van.

Wij begrijpen hen, die begaan zijn met het lot der duizenden vrouwen en kinderen 
in de getroffen steden. Wij begrijpen hen, die met deernis spreken over het groote 
leed, dat daar geleden wordt. Een dergelijk standpunt tegenover onze vijanden pleit 
ongetwijfeld vóór iemand, is een bewijs van de grootheid zijns harten en zijn breede 
kijk op het wereldgebeuren, een bewijs dat hij door den wreeden oorlog niet is af
gestompt.

Bovendien is het gemakkelijk en goedkoop, daar het niets anders vergt dan een 
paar woorden van deelneming en er verder aan de zaak toch niets te veranderen is.

Moeilijker wordt het echter voor deze kampioenen der menschelijkheid, wanneer 
het grootste onrecht, dat ooit uitgedacht werd, onder hun oogen wordt voltrokken, 
wanneer de grofste misdaden voor hun neus worden gepleegd, wanneer in hun eigen 
steden en straten de jodenvervolging woedt, wanneer aan beroepssadisten vrije jacht 
wordt gegeven op zuigelingen en ouden van dagen.

Waar blijven deze menschenvrienden dan? Steken zij de helpende hand uit, wagen 
zij zichzelf om anderen te redden? Laten zij tóónen wat zij waard zijn of anders 
zwijgen. Ieder uur van den dag wordt om hulp gebeden en gesmeekt, dag in dag uit 
wordt hun gelegenheid gegeven hun groot hart te toonen. Laten zij dit doen, laat 
hen daar, waar zij kunnen, waar zij moeten, van menschlievendheid blijk geven, of 
laten zij anders het diepste stilzwijgen bewaren over de afstomping hunner mede
menschen.

Het is ontstellend en zeer bedroevend te bemerken hoe een groot deel van het 
Nederlandsche volk zijn joodsche landgenooten heeft losgelaten, en zelfs, teneinde 
het zich gemakkelijker te maken, gevlucht is in het anti-semietisme.

„We weten nu eenmaal, dat de Duitschers het land aan de joden hebben. Dat is 
nu eenmaal zoo. Beroerd voor je als je een jood bent. Gelukkig ben ik er geen en ik 
ben dus betrekkelijk veilig en kan nog fijn naar de bioscoop.”

Meer aandacht besteden velen, na de eerste verontwaardiging niet meer aan het 
drama, dat zich in hun eigen land voltrekt. Aan de massamoord, de menschenroof,
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de mishandeling en de verminking waaraan een deel van hun eigen volk is bloot
gesteld. De Duitschers wenschen de jodenkwestie op te lossen. Op hun manier. Vele 
brave Nederlanders zouden een zucht van verlichting slaken, als ze hem maar al vast 
opgelost hadden. Dan zou er van dien kant tenminste niets meer van hun verwacht 
worden.

Men wordt zelfs anti-semiet. Dat is begrijpelijk. Indien het iemand beroerd gaat, 
ziet men graag dat het zijn eigen schuld is. Dat versterkt het vertrouwen in de Voor
zienigheid en men kan zichzelf sussen met de overtuiging, dat als je maar braaf 
oppast, een dergelijk lo tje  niet zal treffen. Als je slecht bent, krijg je straf. De joden
vervolging is een ware straf, dus de joden zijn slecht.

Als de Duitschers het toevallig op menschen met rood haar voorzien hadden, 
zou er ongetwijfeld door vele hollandsche lafbekken een anti-rood-haar-golf gevaren 
zijn. Men wil zich nu eenmaal distantieeren van hen, die door het noodlot getroffen 
worden. Dat is menschelijk, maar daarom niet minder stom, laf en onrechtvaardig.

Ongetwijfeld hebben sommige joden een minder fraaie rol gespeeld, ook tijdens 
de bezetting. Maar laten we in godsnaam wat dit betreft, eens aan de houding van 
velen onzer niet-joodsche landgenooten denken, en ons zeer, zeer diep schamen.

Laten wij toch het gif der nazi-propaganda goed onderkennen, laat het niet in onze 
gezonde hollandsche breinen binnen sluipen. Laten wij er onze kinderen niet door 
laten besmetten. Laten wij niet afstompen!

Laat iedere gele ster voor ons een aanfluiting blijven van het meest elementaire 
menschelijke gevoel. Laten wij niet afstompen! Niet-joodsche vaders en moeders, kijkt 
naar je jonge kinderen. Durf je er aan te denken, hoe er op een kwaden avond kerels 
zouden kunnen komen, die hen, doof voor hun geschrei, van je weg zouden slepen? 
Hoe je machteloos zou staan, jij hun vader, jij hun moeder, jullie in wie al hun ver
trouwen gesteld was. Een klap met een kolf, een schop of erger nog kon je krijgen, 
wanneer je je vader- of moederliefde te veel den vrijen loop liet. Je moest ze laten 
gaan. God weet waarheen, God weet welke toekomst tegemoet. Weg, den donkeren 
nacht in.

Je durft er niet aan te denken! Toch spelen dergelijke tooneelen zich dagelijks in je 
naaste omgeving af. Laten wij daarvoor niet a f stompen!

Niet-joodsche mannen en vrouwen, denkt aan uw grijze vaders en moeders, hoe 
je hart ineen zou krimpen, indien de beulen kwamen om ze als vee in beestenwagens 
bijeen te drijven, een haast gewissen ellendigen dood tegemoet.

Je durft er niet aan denken, toch gebeurt dit dagelijks in ons eigen goede Holland. 
Laten wij daarvoor niet a f stompen!

Gij allen, die hen daar in de tot puin geworpen steden beklaagt, vergeet geen 
oogenblik de diepe ellende, die onnoodig en onverdiend door diezelfde menschen 
over een weerloos deel van ons volk gebracht is.

Dat zou afstomping zijn, van de grofste soort!

Auteur: Gerrit Jan van der Veen
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No. 79: Het goed recht van den overval
Trouw, 2de jaargang, no. 3, [eind Maart 1944]

Het is van belang het goed recht van het werk onzer gewapende verzetsgroepen 
te verdedigen. Dit is vooral noodig, nu de Rijkscommissaris bij decreet van 22 Febru
ari j.1., de positie van onze overvallers zeer ernstig bedreigt.

Dat leden van de knokploegen den kogel kregen, indien ze door den vijand werden 
gepakt, was wel reeds bekend, vooral omdat er reeds meerdere slachtoffers waren 
gevallen, doch dit besluit verscherpt den toestand geducht. Tot nu toe werd tegen 
hen altijd nog een soort van proces gevoerd en bleven er altijd nog mogelijkheden 
open tot een mildere beoordeeling. Bovendien verliepen er weken en maanden vóór 
de zaak was afgewikkeld. Nu werd bepaald dat de „saboteurs” door het politie- 
standgerecht zullen worden gevonnist en daarmede is bij arrestatie elke hoop op redding 
vervlogen. Elke „vrijheidsstrijder” kan er op rekenen dat zijn lot met eenige dagen 
is bezegeld, we hebben dat in de stakingsdagen van Mei 1943 maar al te goed begrepen.

We behoeven ons over dezen gang van zaken niet te verwonderen en het behoeft 
ook geen betoog, dat dit decreet aan de kracht van den guerilla-krijg in ons land 
geen afbreuk zal doen. Het verscherpt den toestand slechts.

We zouden dan ook geen aanleiding gevonden hebben over het recht en de moraal 
van dit werk te schrijven als de „toelichting” op dit decreet niet zulk een laaghartige 
argumentatie ervoor had gegeven. Dat is trouwens geheel in de Duitsche lijn. In 
heel hun oorlogvoering hebben de Duitschers zich nog nimmer kunnen opwerken 
tot het eerlijk beoordeelen van de motieven van hun tegenstanders. Engelschen zijn 
lafaards en moordenaars, Amerikanen zijn luchtpiraten, Bolsjewisten zijn barbaren 
en bandieten en allemaal samen zijn het Joodsche whisky-drinkers en dronkaards.

Precies in deze lijn worden nu onze „frontstrijders” bejegend. Nergens wordt het 
waarachtig motief ook maar genoemd. „Het is aangetoond” (sic.), zegt de toelichting: 
„dat distributiebonnen uit zucht naar geldelijk gewin in den zwarten handel verdwe
nen en dat gestolen legitimatie-papieren voor misdadige doeleinden werden gebruikt. 
De daders moeten worden gezocht in kringen van beroepsmisdadigers of van totaal 
ontwortelde anarchistische elementen” .

Als wij deze bewuste leugens van den Heer Seyss Inquart ontzenuwen, doen we 
dat niet om een debat met den vijand te beginnen, maar slechts om het goed recht 
en de moraal van de werkelijke frontstrijders voor ons volk te verdedigen. Daarom 
nog eens sterk en krachtig hier de motieven genoemd die de aanvallers op de bevol
kingsregisters en distributiekantoren rechtvaardigen.

Om het recht
Bij vele menschen is dit recht nog niet duidelijk. Ze zien den chaos groeien en 

ze vreezen, dat deze onze ellende eerder zal vergrooten dan verkleinen. Deze men
schen begrijpen den oorlog niet. Een oorlog is n.1. het allerverschrikkelijkste wat een 
mensch treffen kan en ieder die in dien oorlog in de vredeshouding gaat staan, verliest
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den oorlog onherroepelijk. Vrede en oorlog zijn absolute tegenstellingen. In een 
vrede bouwen we, in een oorlog vernietigen we. Als het vrede is bouwen we huizen 
en fabrieken, in een oorlog leggen we er bommen onder. In vredestijd leggen we wegen 
aan en we construeeren bruggen, als het oorlog wordt blazen we ze op. In vredestijd 
werken we met ijver, in den oorlog is sabotage plicht. Het wil dit zeggen, dat alles 
wat de vijand in bezit wil nemen door ons moet worden verhinderd, omdat het anders 
in minimum van tijd tegen ons zelf werkt. In dezen totalen oorlog is Rusland het 
eenigst aangevallen land geweest die dit begrepen heeft en met toepassing van het 
systeem van de verschroeide aarde heeft het volk succes geboekt. Wij staan daar nog 
dagelijks bij te juichen.

Hoe is nu de toestand bij ons geweest?
Wij, die in de vredeshouding meer dan een eeuw lang zijn opgevoed, hebben den 

oorlog eerst niet begrepen. We hadden een keurig georganiseerd systeem uitgedacht 
en opgebouwd en toen de vijand kwam, hebben we dat even keurig, vrijwel geheel 
aan hem uitgeleverd. Daaronder waren niet alleen goed geoutilleerde fabrieken maar 
ook een perfect systeem van bevolkingsregistratie en distributie van levensmiddelen. 
Bij de capitulatie hebben we dit aan den vijand overgegeven, hopend op een loyale 
houding als die wij bij de overgave aannamen. We deden nog meer, we hebben op 
zijn last aan heel het volk nog legitimatiebewijzen bovendien verschaft. Dit was 
dom, ontzettend dom. We hebben namelijk buiten den vijand gerekend. We hadden 
verwacht dat hij de teerste deelen van ons volk, zijn registratie der bevolking en zijn 
voedselverdeeling, buiten den strijd zou houden. Doch hij deed dit niet. De bevol
kingsregisters worden gebruikt om onze mannen en jongens in dienst van den vijand 
naar Duitschland te voeren. De P.B.’s worden gebruikt om vaderlandsche elementen 
te vangen en onze jongelui die weigeren te vinden. Zelfs de distributiestamkaart 
doet als gestapo-apparaat dienst en zoo sterven we een gestagen dood aan ons 
eigen perfect opgebouwd systeem. Heel de bevolkingsregistratie ligt midden in de 
vuurlinie.

In den slag is er dan maar één houding en die is vernietigen. Dat is ons recht.
Met het distributieapparaat is het niet anders gesteld. Inplaats van het buiten 

den strijd te houden, begon de vijand een complete hongerblokkade tegen het beste 
deel van onze jeugd en daarmede werd ook dit apparaat in den slag opgenomen. 
Nu bevechten we ons recht. Als het niet goedschiks gaat dan kwaadschiks, als men 
ze niet geven wil, dan halen we ze met geweld. Het is ons recht.

Dit gaat natuurlijk niet zonder strijd gepaard. Als de vijand menschen op ons 
pad plaatst, grijpen we ze aan. Als deze menschen gewapend zijn, nemen ook wij 
wapens mede. Schieten zij, dan schieten wij ook, bij voorkeur iets eerder dan de man 
die ’s vijands goed verdedigt.

Begrijpen we het goed, hier is niet het spel de misdadige zucht om te dooden of 
te verwonden, maar de dringende noodzaak tot zelfverweer of wilt ge: de bescherming 
van het goed en het leven van den naaste.

Niet wij maar zij zijn de aanvallers.
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Trouw aan onze traditie.

Op dit punt gekomen komt de moraliteit in het geding. Slappe vaderlanders 
slaan handenwringend dezen gang van zaken gade. Ze vreezen de aantasting van de 
voedselvoorziening en lamenteeren over de demoralisatie die dit alles brengt. In 
wezen hebben die menschen het gezicht op het recht van onze oorlogvoering verloren 
en zij bewegen zich nog steeds in de vredeshouding. Hierdoor spelen zij den vijand 
in de kaart.

Zij moeten niet vergeten dat heel ons verzet rechtstreeks het gevolg is van onze 
echt christelijke levenshouding. Daarom voeren wij dit verzet als een rechtsstrijd. 
Zoo vielen onze jongens tusschen 10—14 Mei 1940 voor het recht. Ze vielen aan 
om ons recht te verdedigen en ze verbloedden voor het vaderland. In het verlengde 
daarvan ligt heel onze strijd van heden. Dit is niet alleen ons geestelijk verzet maar 
ook het verzet met de wapens als de vijand ons daartoe dwingt. Door deze houding 
worden onze verzetsgroepen gedragen. Ze weten om Gods wil te strijden voor het 
Vaderland en zij buigen hun knieën, deze „ontwortelde anarchistische elementen” 
en ze bidden God om een zegen over hun aanvallen. Hoe ze gezegend worden bewijst 
het verloop van den strijd als we bedenken dat ze nu reeds maanden lang onze onder- 
gedokenen gratis van bonkaarten hebben voorzien.

Laat men nu niet denken dat deze dingen in pure theorie worden neergeschreven. 
Men moet het eenvoudig en dringend dankgebed van den leider van een knokploeg 
hebben gehoord om te kunnen begrijpen wat het is als deze mannen zich in de hoede 
van God aanbevelen als de aanval moet geschieden of als ze danken voor de bewaring 
als het grootste gevaar is getrotseerd en de bonnenbuit is binnengebracht. Men moet 
ook de vrij groote soberheid kennen waarin deze menschen leven, ofschoon ze bij 
duizenden de bonkaarten om zich heen hebben liggen. Men moet hebben gepeild 
het gevoel waarin deze menschen leven n.1. in het besef alle dagen te kunnen sneuvelen.

Het zijn de hoogtepunten in onze geschiedenis, als beschreven wordt hoe onze 
veldheeren dicht bij God leefden en in gebed heel hun handelen in den strijd aan 
Hem overgaven. Ontroert ons niet de daad van Maurits die na den slag bij Nieuw- 
poort van zijn paard daalde en zijn knieën in dankgebed op het slagveld boog? In 
die lijn mogen we de houding van onze knokploegen zien. Misschien niet allen, maar 
zoo zijn ze er en zoo geschiedt het.

Is dat demoralisatie? Zijn dat misdadigers, dieven en ontwortelden?
Neen, hier is Nederland op z’n grootst, trouw aan zijn schoonste christelijke 

traditie. Zoo vecht Nederland met de wapens in de vuist en met het oog op God 
gericht.

We zouden iets verder gaande kunnen schetsen hoe volkomen verantwoord in 
Nederland b.v. gestapo-agenten en andere verraders, die rechtstreeks het leven van 
den naaste bedreigen, worden gedood.

Hoor het den R.K. jongen kerel zeggen, die juist genoodzaakt was het recht van 
noodweer te oefenen en een verrader neer te leggen: „Het is wat, mijnheer, als je
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iemand zoo maar voor onzen lieven Heer moet zetten” . Hoor hem het pleidooi voeren 
voor iemand die ditzelfde lot moest ondergaan. De vraag of het werkelijk noodig 
was, woog hem zwaar. Dan gaan we voelen, dat deze menschen niet ontworteld zijn, 
maar dat het hen smart in de ziel, dat anderen zoo ontworteld werden dat de weg
neming van hun leven den eenig mogelijken weg bleef om het leven van anderen te 
beschermen.

Het zal een zegen zijn als ons volk volkomen dit bij uitstek vaderlandsche werk 
begrijpt en de sinistere argumentatie van den Rijkscommissaris, die al eens zijn eigen 
vaderland verraden heeft, laat voor wat het is.

Dit werk wordt gedragen door heel ons volk.
Voor de gesneuvelden in de laatste weken ontblooten wij eerbiedig het hoofd en 

we eeren hun nagedachtenis als helden. Voor de strijders gaan onze gedachten uit 
en voor hun werk en hun bescherming stijgt ons hartstochtelijk gebed op.

Auteur: E. van Ruller

No. 80: Heldengedenkdag . . . .
Katholiek Kompas, [April 1944]

Wel zelden zal het oprechte Nederlandsche hart dieper gekwetst worden dan op 
den bekenden germaanschen heldengedenkdag, wanneer de bloem van Nederland, 
onze fiere soldaten, die op den Grebbe en elders het leven voor de heilige zaak van 
het Vaderland lieten, worden misbruikt voor een politieke demonstratie!

Gemeener en lafhartiger grafschennis is wel niet denkbaar, waarbij de geestelijke 
beul van Nederland, Seiss Inquart, met een uitgestreken germaansche tronie over 
„Broederschap” komt praten en in zijn mank kielzog de Judaspaladijn — het man
netje Mussert — meesleept, die óók wat zeggen of doen mag.

Ja!, — deze held aller helden, die op het oogenblik, dat Neerlands onsterfelijke 
dapperen de meest heroïsche geschiedenis van hun klein maar fier landje maakten, — 
in een Veluwschen hooiberg verborgen zat —, dat zielige hoopje zwart uniform met 
de veel te groote pet, legde — zooals Judas Christus gekust moet hebben — een krans 
op het graf van den Nederlandschen soldaat.

Dat noemen ze dan heldengedenkdag met aan het slot een adoratie aan het adres 
van den führer, die sinds Stalingrad ook al niet meer bij de runenteekens zweert, 
en deswege nu en dan — als er erg gedistancieerd en geëlastikiseerd moet worden — 
er de Voorzienigheid bijsleept.

Wij Nederlanders spreken van kouwe of misplaatste drukte en hebben zoo onze 
eigen gedachten over helden.

Als men een heldengedenkdag moet houden voor hen, die ons land tot en met 
geterroriseerd en leeggeplunderd hebben; die ons geestelijk hebben willen vernietigen; 
die er enkel op uit geweest zijn om via Rotterdam, Vught en Amersfoort een gelukkig
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en christelijk Nederland te verkrachten tot een onderdeel van den Germaanschen heil
staat, dan hebben wij ze beter!

Ons volk heeft meer recht op een heldengedenkdag!
En onze helden? vraagt U !
Met duizenden zouden zij op het appèl: „present” ! kunnen roepen, in levende 

lijve of met de fluistering van hun onsterfelijken geest.
Zij zullen aantreden!
Dan zullen wij onze hoofden ontblooten als hun namen van de eerzuilen zullen 

worden voorgelezen.
Kapitein Buwalda?1
Jullie onbekende Nederlandsche soldaten?
Zij zullen niet meer met getrokken klewang en gepresenteerd geweer zich: „pre

sent” ! kunnen melden, maar wij weten, dat zij er zijn; dat hun onsterfelijke geest 
present is in alle lagen van ons volk; dat zij bezield hebben met hun fieren, mannelijken 
en Nederlandschen moed.

Wij zullen zwijgzaam onze harde koppen ontblooten als wij hun namen hooren: 
die hun leven offerden in een strijd om de geestelijke waarden, de hoogsten van het 
Vaderland; en wij zullen ons de beulpartijen herinneren, die aan deze helden — van 
kind tot grijsaard — bedreven werden.

Wij zullen ze begroeten met de beloften in het hart, dat hun offer nooit te vergeefs 
zal zijn; dat zij altijd „present” zullen zijn in ons volk: Goseling,2 Regout,3 Brandsma,4 
Mekel,5 Schoenmaker,6 Melis Stoke7 en al die andere martelaren voor God en Vader
land.

Wij zullen „saluut” zeggen als wij de namen hooren van de zoogenaamde „terro
risten” , gijzelaars en de talloozen, die met den moed der helden in de geweerloopen 
van hun moordenaars gekeken hebben en met een „Nederland" op hun lippen het 
moordend lood in hun Nederlandsch hart ontvingen.

Groeten zullen wij onze martelaren en belijders, de duizenden, die in Vught, 
Amersfoort, Buchenwalde afgeslacht of langzaam ten doode gepijnigd zijn, omdat 
zij het Geloof der Vaderen en hun Vaderland liefhadden.

En „present” ! zullen zij roepen, onze helden, die het leven er afbrachten: de 
gijzelaars, de duizenden gevangenen uit de concentratiekampen, Amstelveenscheweg 
en de Huizen van Bewaring.

1 K apitein J. C. Buwalda sneuvelde in de Meidagen van 1940 op de Grebbeberg.
2 M r C. M. J. F. Goseling, oud-minister, omgekomen te Buchenwald in  April 1941.
3 Prof. dr R. H. W. Regout, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, omgekomen 
te D achau, 28 December 1942.
4 Prof. d r Titus Brandsm a, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, omgekomen 
te Dachau, 26 Juli 1942.
5 Prof. d r ir  J. A. Mekel, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, gefusilleerd te 
Amersfoort, 2 Mei 1942.
6 Prof. ir R. L. A. Schoemaker, als vorige.
7 Melis Stoke (H erm an Salomonson) publicist, omgekomen te Bergen Belsen, voorjaar 1945.
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„Present” ! zullen de helden zich melden: de naamloozen, de noemloozen, de 
talloozen, die weigerden arbeid voor den vijand te verrichten;

die in het openbaar durfden te getuigen vóór Christus en het Christendom en 
tégen het nazidom;

die durfden te duiken;
die hielpen om ondergedokenen aan het eten te houden en dezen onderdak ver

schaften;
die ondanks alles gehoorzaam waren aan hun Bisschoppen!
„Aantreden!” zullen onze helden en heldinnen: van den hoogsten, die zijn plicht 

deed, en meer dan dat, tot de eenvoudigste huisvrouw toe, die het offer bracht van 
een verstoord gezinsleven, van armoe en ontbering.

Dat zijn onze helden en heldinnen!
Voor dezen is het waard een heldengedenkdag te houden!
En wij zweren het: die zal gehouden worden. Niet met frases en germaansche 

hallucinaties, maar met een gebed voor die helden, die hun leven lieten voor de zaak 
van God en Vaderland, en met de bede tot den God der Christenheid, dat Hij het 
beproefde Volk van Nederland bescherme en leide als een gelukkige gemeenschap.

Auteur: Louis Fréquin

No. 81: In memoriam Gerrit van der Veen — Bij de dood van een groot partisaan
De Vrije Kunstenaar, [Juni 1944]

Op de tiende Juni — het bericht werd eerst de twaalfde bekend gemaakt — werd 
hij, wiens halve lichaam reeds verlamd was door een eerder ontvangen schot en die 
ieder ogenblik de hulp van een verpleger nodig had, door het „Herrenvolk” neer
geschoten, dat hiermee een vervloekte „heldendaad” te meer op zijn geweten heeft. 
Nu dit leven volbracht is, weten wij dat wij van Gerrit gehouden hebben als van een 
broeder. Een vriend kiezen wij uit, een broeder wordt naast ons geplaatst door de 
omstandigheden en diepe banden verbinden ons met hem, ook al stroken onze 
karakters niet steeds met elkaar. Een broeder in de strijd was hij van ons, een harte
lijke, trouwe kameraad, tegen wiens helder inzicht, moed en organisatievermogen wij 
hoog opzagen. Velen hebben van hem gehouden, ook op ander dan kameraadschap
pelijk gebied — naar enkelen van hen gaat in deze ogenblikken onze bijzondere 
deernis. Velen heeft hij liefgehad, deze man die het leven vereerde bovenal maar de 
dood onversaagd in de ogen heeft gezien als weinigen.

Dat hij de dood niet vreesde, was de grondslag van zijn loopbaan als beeldhouwer, 
pas omstreeks zijn dertigste jaar begonnen. Oorspronkelijk was hij ingenieur verbonden 
aan het petroleumconcern van Deterding. Bij een brand in een West-Indische haven 
was hij de enige, die de moed had op een schip te springen dat ieder ogenblik ont
ploffen kon en met het blussen te beginnen. Anderen volgden, de haven die vol
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petroleumschepen lag was gered. Uit dank hiervoor kreeg hij het gewenste ontslag 
en bovendien een jaargeld om zich als beeldhouwer te gaan bekwamen. In Amsterdam 
studeerde hij aan de Rijks-Academie, en gedurende een aantal jaren daarna kon hij 
zich rustig wijden aan een aantal portretten en grotere beelden. Wij hadden gehoopt, 
hij had het zelf verwacht, dat de rijke menselijke ervaringen dezer jaren straks 
zijn werk zouden blijken verdiept te hebben. Een paar maal zei hij tegen ons: „wat 
zou ik weer eens graag klei in mijn vingers voelen” . Het heeft niet zo mogen zijn. 
De klei, de aarde heeft hem nu in haar vingers. Maar nog lange jaren zal zijn geest 
in ons midden blijven als van één der allerdapperste, menselijkste en belangrijkste 
partisanen, welke het verdrukte Nederlandse volk opgebracht heeft! Wie het nog 
heeft, herleze het gedicht: „Wat doe jij” , dat in het Maartnummer van dit blad 
afgedrukt werd: het was van hem. Nooit dichtte Van der Veen, maar in dit ene, 
voortreffelijke gedicht, dat hij niet lang voor zijn gevangenneming geschreven heeft, 
tekende hij zichzelf in zijn moed, zijn vertrouwen, zijn verachting voor de laffen en 
verraders, zijn strijdbare deernis voor de verdrukten, beter dan wij het ooit zouden 
kunnen doen.

Gedurende de dagen der op handen zijnde strijd tegen de gilden, heeft Van der 
Veen, toenmaals secretaris van de Ned. Kring van Beeldhouwers, zich reeds met al 
zijn kracht onverzoenlijk en onwankelbaar getoond wat betreft de houding der Ne
derlandse kunstenaars. Wie toen meende dat hij doordraafde, dat hij de dingen te 
somber in zag, moet wel bitter zijn gaan beseffen, hoe zeer hij het helaas bij het rechte 
eind heeft gehad.

Gerrit, of onder welke naam wij je gedurende deze laatste jaren ook gekend of 
aangesproken mogen hebben, rust zacht, na al je harde en belangloze werken. Je 
graf zullen we wel nooit kunnen vinden, maar straks hopen wij een tastbaar gedenk
teken voor je op te richten. Maar het schoonste gedenkteken dat jij je wensen kunt, 
heb je nu al in de harten van talloze Nederlanders gevonden. Wij denken aan je als 
één die moedig en trouw, belangloos en hartelijk was in alles wat hij deed. Vaarwel, 
je nagedachtenis zullen wij nimmer vergeten, je dood, die een laffe moord was, 
nimmer, nimmer vergeven!

Auteur: L. P. J. Braat

No. 82: Memento

De Geus onder Studenten, no. 27, [11 Juli 1944]

Honderden studenten hebben in de verzetsstrijd het leven gelaten. Zij hebben dat 
ene ogenblik doorgemaakt, dat slechts de dood kon beletten onvergetelijk te zijn: 
het executiepeloton, dat het bevel krijgt te vuren. Of zij hebben in het concentratie
kamp het einde voelen komen, langzaam, maar met gruwelijke zekerheid.
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Honderden studenten, want onze lijst is onvolledig. Talrijke fusillades werden op 
grond van militaire overwegingen niet gepubliceerd. En ook in de concentratie
kampen zijn er velen omgekomen, wier namen ons niet bereikten.

In een tijd, waarin dagelijks duizenden een gewelddadige dood sterven, is de 
eerbied voor het leven verzwakt. De golf van emotie, die door Nederland ging, toen 
drie, vier jaar geleden de eerste executies bekend werden, heeft plaats gemaakt voor 
de vlakke bedaardheid, waarmee wij de wekelijkse lijst van doodvonnissen in de krant 
doorkijken, om te zien of er soms de naam van een bekende bij staat. Wat maken 
die enkele honderden Nederlandse studenten uit, die gedurende vier jaren bezetting 
hun leven gaven, naast de honderden, de duizenden jonge Engelsen en Amerikanen, 
studenten en anderen, die thans dag aan dag vallen in Frankrijk en Italië; naast de 
honderdduizenden jonge Russen, studenten en anderen, die aan het Oostelijk front 
sneuvelden?

Maar de waarde van het leven laat zich niet in getalsterkten uitdrukken. Duizend 
levens hebben niet meer waarde dan één, de wereld van alle mensen samen niet meer 
dan de wereld die één mensenleven is. Dit is het, wat iedere strijd waarbij men zich
zelf inzet, ook onze strijd, zo een zware maakt. Wie het leven smaadt, kan er kwistig 
mee zijn. Maar wie het eert, omdat het van God is, of eenvoudig omdat het leven is, 
hoe kan hij het geven om leven te redden? En hoevéél levens zullen niet geofferd 
moeten worden, om dat ene grote goed, de eerbied voor het leven, de eerbied voor 
de enkele mens, behouden te doen blijven.

„Laten de doden hun doden begraven” . In de oorlog voelen wij de waarheid van 
dit woord van Christus: men mag in het felst van de strijd geen vat geven aan de 
smart om gevallen kameraden. Wreder dwingt het nog in de strijd van het illegaal 
verzet: niet te verraden dat wij in contact stonden met hen die vielen. Daarom hebben 
wij zolang gezwegen, alsof wij ons het lot van onze gevallen vrienden niet aantrokken. 
Daarom moesten wij nu nog de namen van enkele hunner opzettelijk op onze lijst 
verzwijgen, omdat publicatie niet verantwoord zou zijn.

„Laten de doden hun doden begraven”. Maar hoe als die doden nog voor ons 
léven? Als zij ons nog verschijnen in de stoel waar zij plachten te zitten, als wij ons 
plotseling om de hoek van een straat tegenover hen wanen, als zij zich in onze ge
dachten nestelen, zich indringen tussen onze pen en ons papier. Hoevelen hebben 
niet een vriend, een broer of verloofde, die uit hun leven werd weggescheurd? Hoe
velen hebben niet nachten wakker gelegen, zich verzettend tegen het onherstelbare? 
Wie hunner heeft niet de meest schrijnende smart gevoeld: te weten dat men zijn 
smart vergeten zal, — die pijn als zij zich betrapten te lachen of vrolijk te zijn, terwijl 
de andere er niet meer is om die lach mee te lachen, die vreugde mee te genieten; 
niet geworsteld met deze ontrouw, welke het leven zèlf is? Want de jaren zullen er 
overheen spoelen, woorden zullen tot frasen verstarren. Het ogenblik zal 
komen, dat onze vrienden alleen nog, maar „helden” zijn. Dan eerst zullen zij 
werkelijk gestorven zijn. Nu zijn zij nog onze vrienden, nu branden hun levens nog 
in het onze.
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Daarom willen wij nu nog over hen praten. Maar hoe? We konden betogen 
als er betoogd moest worden, overtuigen misschien, als er overtuigd moest 
worden. Hier voelen we de hulpeloosheid van onze taal, van geen dichter te zijn. 
Het is dan misschien maar beter niet te trachten in woorden vast te leggen, wat 
het leven zelf niet vast kan houden; beter te volstaan met de simpele lijst van hun 
namen.

Het waren meest de besten die vielen. Want dat is de aard van de bezettingsstrijd, dat 
hij zijn offers selecteert. Hun dood was een andere dan die op het slagveld. Niet dat 
hun moed een grotere was, maar het was een andere moed. Zelf droegen zij de ver
antwoordelijkheid van hun handelen, zelf moesten zij de risico’s afmeten, zelf hebben 
zij deze durven aanvaarden.

Laat hun dood aan ons, die niet vielen de kracht geven, de verbeten kracht tot 
voortzetting en intensivering van onze strijd tegen het volk, dat dit onrecht over ons 
bracht. Want het wordt te veel vergeten: alles wat de Duitsers ons in deze vier jaar 
hebben aangedaan draagt het onrechtmatige van hun brutale overval van Mei ’40 
in zich, is zelf onrecht. Nooit kan men in dienst van een onrechtmatige zaak recht
matig doden. De lijst van gevallen studenten, die wij publiceren — stille getuigenis 
van hun moed en hun idealisme — is ook een felle aanklacht tegen de bezetter. 
Uit die getuigenis en uit die aanklacht beide kunnen wij de kracht putten, nu al, maar 
meer nog als straks het slagveld ons land zou mogen naderen, om als ons dit gevraagd 
zou worden niet terug te deinzen hetzelfde offer te brengen, wat zij hun land niet 
hebben onthouden.

De Duitsers hebben het toegegeven: het contingent studenten onder de gefusil- 
leerden is onevenredig groot. Volgens een hoge Duitse functionaris zou het meer 
dan een derde bedragen. En dan zijn er nog de talrijken onder hen, die nu nog in 
leven zijn in de gevangenis of het concentratiekamp, die het einde van de oorlog niet 
zullen beleven.

Het is zeker,- dat het aantal gefusilleerden onder de studenten in overeenstemming 
is met het aandeel, dat de studenten in het verzet hebben. De Nederlandse studenten
wereld in haar geheel heeft niet gefaald in deze strijd. De betekenis hiervan, in een 
tijd dat de maatschappij steeds meer zal draaien om het intellect, is niet te hoog aan 
te slaan. Dat naast veel slapheid en veel compromis juist de aankomende intellectuele 
generatie zich niet heeft willen bukken en haar besten heeft geofferd in de strijd voor 
onze beschaving, het geeft ons alle recht om vertrouwen te hebben in de toekomst 
van die beschaving.

Een toekomst, die niet voor de gevallenen zal zijn. Laten wij, voor wie zij wel 
zal zijn, niet vergeten, nu niet en straks niet, die stem, die uit de vorige wereldoorlog 
opklinkt:

„C’est paree qu’ils sont morts que nous allons revivre!”

Auteur: H. Drion
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No. 83: De palen en de gaten getuigen
Trouw, 2de jaargang, no. 7, [midden Juli 1944]

Heel Nederland is in actie, wellicht al in actie geweest. Er zijn, vooral in het 
Westen, honderdduizenden palen geslagen om onze jongens, die straks ons komen 
bevrijden van het smadelijke Duitsche juk, te pletter te laten vallen. Er zijn evenzooveel 
gaten gegraven langs de wegen door heel het land om de Duitschers dekking te bieden 
als ze straks zullen worden aangevallen of als ze den aftocht dekken moeten.

De palen zijn geslagen en de gaten zijn gegraven, door wie? Door de Duitschers? 
Pardon, door de Nederlanders. Ze hebben op bevel van den burgemeester zich keurig 
gemeld met eigen gereedschap en ze hebben het werk al lachend onder moppen en 
grollen verricht. En daar staan nu de palen en daar gapen nu de gaten: ze getuigen 
tegen ons: Ziet ge wel hoe slap we zijn? Wat hebben we in de laatste weken toch hon
derden argumenten gehoord. Wat zijn er toch een gronden gezocht. Als de redeneerin- 
gen juist waren zou geen van allen veel hebben gedaan, er is gesaboteerd als nooit 
tevoren, en toch staan de palen er en toch zijn de gaten er en wat meer zegt, binnen 
den tijd die de Duitschers er voor hadden aangewezen.

Wij vragen ons af of wij nu heusch die dappere Hollanders zijn, die zoo pochen 
op den heldenstrijd in de historie. Die trotsch zijn op de tachtigjarige titanen worste
ling tegen Spanje, die ons op de borst slaan om de roemruchte veldtochten tegen 
Frankrijk en België, die de Ruyter hoog vereeren om zijn glorieuse zeeslagen tegen 
de Engelschen.

Wat een volk zijn wij, die Nederlanders, wie boogt er op een geschiedenis als wij. 
Ja, dat volk zijn wij, het volk van de palen en de gaten.

Deze dingen staan niet alleen, want eigenlijk hebben we, op eenige uitzonderingen 
na, alle massale verzetsacties verloren. We hebben ons gemeld, we zijn ettelijke 
malen met onze medewerking geregistreerd, we hebben geteekend menigmaal, loyali- 
teits- en jodenverklaringen, we hebben . .  . ach laten we de droeve lijst maar niet 
afschrijven, we hebben zooveel, we hebben eigenlijk alles. En nu zijn er de getuigen, 
de palen en de gaten.

Maar toch vullen we nog steeds de spoorwegcoupé’s, de restaurants en veel andere 
plaatsen met de moedige verhalen van verzet in Nederland. Heb je het al gehoord? 
Ze hebben en ze zullen en ze willen en er z a l. .  . O, wat hebben we een praatjes, maar 
wat doen we? We laten onze vrijheidsstrijders met de revolvers in de kou staan. Als 
ze in nood komen, doen we vaak als de slager in Haarlem, die een vluchtenden over
valler een rijwiel voor zijn fiets wierp. We gelooven hun huichelachtig geroep van 
„Houdt den dief” . Dat is de geest van de palen en de gaten. Laten we toch zwijgen 
en laten we ons schamen. En laten we het stille getuigen van de palen en de gaten 
verstaan.

Nederland zoo ben je.
Nederland je moet veranderen!

Auteur: E. van Ruller
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No. 84: Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
Op Wacht voor God-Nederland-Oranje, no. 50, [31 Augustus 1944]

Het is niet mogelijk, zelfs met vele woorden, te zeggen wat er in onze harten leeft 
op dezen 31sten Augustus. Het is voor alles een overweldigend gevoel van dankbaar
heid. Omdat wij juist in de jaren van scheiding onze Koningin zoo hartelijk hebben 
leeren waardeeren. Wij hebben Haar altijd hoog geëerd. Nooit hebben wij Haar 
willen zien — zooals wel gesmaald werd — als een ornament van ons staatsleven. Zij 
was en is voor ons een onmisbaar deel van het fundament voor ons bestaan als 
Nederlandsche Natie.

Trouwens, wie van nabij Haar staatkundige belangstelling en arbeid zag, Haar 
overleg met de Ministers der Kroon, die weet wel dat Zij verre van ornament was, 
maar de allesbeheerschende en reguleerende spil. Wie had ook een zóó grondige en 
langdurige ervaring in staatszaken als Zij? Temeer, daar Zij al Haar liefde en heel 
Haar helder denken en warm hart en sterke wil gaf bij Haar taak als Hoofd van dezen 
Staat. Wie kan bogen op zóó’n kennis van zaken als deze Koningin in den vollen 
zin des woords? Zij staat op een hoogte, waarop voor ons nooit iemand anders 
komen zal. Zij is Majesteit, Souvereine! De korporaal van Berchtesgaden kan in 
Haar schaduw niet staan!

Wat zijn wij steeds inniger God gaan danken, dat Zij in Mei 1940 nog juist buiten 
’s vijands bereik bleef en in Engeland een heerlijke bescherming vond. Alleen daarom 
reeds zullen wij ons aan Engeland verbonden blijven gevoelen. Want wat Duitsche 
bescherming beteekent toont ons het lot van den, ook door ons, zoo hooggeachten 
Koning der Belgen! Daar, in Engeland, heeft Zij voortgewerkt voor ons allen. De 
geschiedenis zal ons dat toonen. Zij heeft gewaakt, gewerkt, en wij weten het, ook 
gebeden, voor de vrijmaking van ons land. Toen het noodig was voor ons land en 
onze Koloniën, ontzag Zij zich niet per vliegtuig naar Amerika te reizen en daar — 
tot ieders bewondering — de rechten van Haar volk persoonlijk te bepleiten in het 
Parlement.

Onze vereering stijgt met den dag. Hoe meer men Haar aanvalt, des te verbetener 
zal onze reactie straks zijn. Laat ieder het hooren: Wij laten nooit onze Koningin en 
ons Vorstenhuis los!

In den Bijbel staat: „Heil U — o land — als Uw Koning een zoon der edelen is.” 
(Prediker 10:17). Die adel van Haar geslacht is het nu juist, wat ons ook in Koningin 
Wilhelmina zoo bekoort. Wij zien in Haar zooveel trekken van edele Oranje-Vorsten. 
Van den grooten Vader des Vaderlands, die eens aan zijn bevelhebber Sonoy schreef: 
„Aleer wij de bescherming van de verdrukten in dit land aangevangen hebben, heb 
ik een vast verbond gemaakt met den Potentaat aller Potentaten.” Van den Stadhou
der Willem III, die ook eens in Engeland landde (1688) en toen Zijn vlag ontrolde, 
waarop geschreven stond: „Pro religione et libertate” (Voor godsdienst en vrijheid) 
en die den eerenaam kreeg: Defensor fidei, verdediger van het Geloof. Waar ge ook 
in de historie der Oranje’s grijpt, van elk verheven moment vindt ge de herinnering
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in Wilhelmina’s leven terug. Heil U — o land — Uw vorstin is een dochter van 
edelen!

En toen Zij de regeering aanvaardde, sprak Zij: „Ik stel mij tot levensdoel te 
regeeren, zooals van een vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht.” En wij be
tuigen op Haar verjaardag eerbiedig: „Majesteit, dat hebt Gij gedaan. Ook bij U 
stond vóór Oranje: God en Nederland! Daardoor is het nog altijd goed gekomen in 
de historie en zal het ook goed komen in de toekomst. Geloof en liefde overwint. 
Daarom zien wij Uw weggaan in 1940 ook nooit als een vlucht, maar als een voort
werken aan Uw vorstelijk program. Wij hunkeren naar het oogenblik dat wij U dat 
openlijk kunnen zeggen en U onze verknochtheid kunnen toonen! En dan willen 
wij het program, dat Gij voor ons volksleven hebt uitgedacht, met liefde aanvaarden 
en helpen uitvoeren. In verloochening van onszelf, omdat het werken naar Uw pro
gram niet anders zijn kan dan tot waarachtig heil van ons volk.”

„En het jonge Nederland met name staat klaar om Uw opdracht te aanvaarden. 
Want wij weten dat Uw opdrachten nooit zullen zijn tot knechting van ons volksleven 
of vernietiging van onze persoonlijkheid, maar de vrije ontplooing van het beste wat 
God in ons volk heeft gegeven.”

„De Almachtige God zij Uw Geleide!”
„Onder Uw hooge, edele, bezielende leiding zullen wij werken, met inzet van heel 

ons leven, om iedere tyrannie te verdrijven, die ons het hart doorwondt. Wij staan 
gereed om — God geve spoedig — openlijk aan te treden!”

„Majesteit, wil deze beloften en beden aanvaarden als verjaardags-hulde van 
allen, die staan „op wacht, voor God, Nederland en Oranje" !”

Auteur: onbekend

No. 85: Als de kanonnen daveren

Ons Volk, no. 12, [September 1944]

Weer is er die zenuwachtige spanning die aan de nadering van een leger vooraf
gaat, weer klinkt er geschut in onze onmiddellijke nabijheid, en druischt het wapen
geweld op. Maar nu van het Zuiden naar het Oosten . .  .

Toen vier jaar geleden de Duitsche stoottroepen met hun tanks en motorfietsen 
ons land waren doorgerold, kwam Seyss-Inquart in een luxe-auto ons land binnen
rijden. Hij moet genoten hebben van onze door boomen overhuifde wegen, de schil
derachtige boerderijen en de weilanden met het vette vee. Het waren zonnige Mei
dagen, maar de menschen voelden zich even haast als vreemden in hun land, om 
daarna hun verknochtheid des te sterker te gevoelen.

Mijnheer Seyss-Inquart zocht zich een fraaie villa in Wassenaar uit en richtte zich 
behagelijk in. Hij paste zich aan ons land aan. Ondertusschen liet hij zich inwerken
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in de werkwijze en de mogelijkheden van ons ambtelijk apparaat. Dat waren zoo 
de eerste vreedzame bezigheden van Mijnheer Seyss-Inquart en zijn helpers.

Die administratie van ons was keurig in orde. Het zou jammer zijn hem te be
derven, vonden onze ambtenaren. Het zou jammer zijn hem niet te gebruiken, vonden 
Seyss-Inquart en de zijnen. Een persoonsbewijs ontbrak nog, maar daar had Mijnheer 
Lentz1 verstand van. Een fatsoenlijk verzoek om die leemte aan te vullen kon hij toch 
onmogelijk weigeren, laat staan slecht uitvoeren. Het was wel vreemd dat er persoons
bewijzen met een J waren —■ wij maakten dat onderscheid niet tusschen menschen 
met een J en menschen zonder een J — maar als dat nu een liefhebberij van Mijnheer 
Seyss-Inquart was?

Het ging allemaal weer bijna zooals we gewend waren, ieder woonde nog in zijn 
eigen huis, had nog zijn eigen werkkring.

Steke-, stekeblind zijn we geweest, neen erger, want we wisten toen al wat de 
Duitschers met de Joden deden. Maar voorlopig deden wij al alsof we ’t niet wisten. 
Met open oogen zijn we er in geloopen en iedere stap die we verder deden in de fuik, 
hebben we ’t elkaar verteld „Zie je wel, zoo worden we gevangen. Maar wat doe je 
ertegen? Denk aan de gevaren, want de Duitsche maatregelen zijn verschrikkelijk. 
Denk aan de waardevolle dingen die wij moeten probeeren te redden!”

Pas toen wij al die waardevolle dingen kwijt waren, pas toen die maatregelen 
ook voor ons werkelijk verschrikkelijk werden toen pas zijn wij nattigheid gaan 
voelen, en zijn velen zich gaan verzetten. Behalve dan Mijnheer Frederiks en dezulken, 
en de honderdduizenden die gingen spitten. Die zijn alleen maar een beetje gaan 
verzitten.

En nu? Nu er weer zwaar oorlogstuig in de buurt van ons land komt, nu de tanks 
en het geschut aanrollen? Zeker, de naderende bevrijding werkt aanmoedigender dan 
tientallen van die „opruiende” krantjes bij elkaar —- maar is er zooveel veranderd 
in die vier jaar?

Er is een ondergrondsch front, jonge mannen en vrouwen, ook oudere mannen 
en vrouwen, heel gewone menschen, U herkent ze aan niets. Maar de groote meerder
heid — onderscheidt die zich van vier jaar geleden door iets anders dan doordat ze 
minder te eten hebben, doordat ze minder uitgaan — en zelfs dat vaak niet?

Is eigenlijk niet het grootste verschil dat ze nü gaan spitten, dat ze zich nu aan 
allerlei bepalingen en verordeningen houden, dat ze gedwongen zijn om wat te gaan 
verzitten?

Wat, en niet eens wat precies, maar wat zoo’n bèetje, wat ongeveer hebben zij 
gedaan om den dag van de bevrijding nader te brengen? Of om het op hun manier te 
zeggen: wat hebben zij gered?

Misschien hebben zij Mijnheer Seyss-Inquart gedurende die vier jaar gered, want 
die zit hier nog steeds met ons ambtelijk apparaat. Of eigenlijk zijn ambtelijk apparaat,

1 J. L. Lentz, hoofd van de Rijksinspectie der bevolkingsregisters, organiseerde de invoering van 
hét persoonsbewijs en van de tweede distributiestam kaart.
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want wat is het anders? Wel is hij een beetje een derderangsfiguur geworden, met 
al die generaals om zich heen, maar dan toch wel een heel machtige derderangs
figuur. Want laat dit ons goed duidelijk zijn, zonder het legioen van deze vreedzame 
figuren kan Hitler geen oorlog voeren!

Midden in het gedaver van de kanonnen, midden tusschen alle opwekkende be
richten over het succesvol optreden van partisanen en maquis, moeten wij werkelijk 
even recht laten wedervaren aan onzen Rijkscommissaris en zijn staf van medewerkers. 
Aan hèm heeft het niet gelegen dat Duitschland dezen oorlog verliest. Ook nu nog 
niet. Midden in het krijgsrumoer, nu meer aan kanonnen en pistolen wordt gedacht, 
moeten wij er op hameren dat dat doodgewone burgerlijke verzet ook nu belangrijk 
is voor het verloop van den strijd. Al is het ook achter de fronten.

Dit is niet het oogenblik om te zeggen: „De bevrijding staat voor de deur, het 
komt er niet meer zoo erg op aan, wat je doet” . Het komt er nog evenzeer op aan; 
iedere paal, ieder ambtelijk schrijven, ieder wapenonderdeel, dat aan den vijand wordt 
geleverd, is een dolkstoot in den rug van ons volk, die zelfs het machtigste leger niet 
ongedaan kan maken.

Nederlanders, de laatste loodjes. .  .! Laten ze niet een reden zijn om nog wat te 
gaan verzitten.

Auteur: mr J. F. Glastra van Loon

2 . B e z i n n i n g

No. 86: Principieele partijvorming
Trouw, lste jaargang, no. 7, [23 Juni 1943]

Eenigen tijd geleden schreven wij in ons artikel „De les van dezen oorlog”, dat 
die les hierin bestond dat wij het staatsabsolutisme, de gedachte van de Overheid 
als de natuurlijke leidster der samenleving, tot in den grond moeten bestrijden.

Wanneer wij deze les echter na den oorlog in practijk willen brengen, zullen wij 
nog meer geleerd moeten hebben dan deze les alleen. Wij zullen dan noodig hebben 
een grondig inzicht in den ontwikkelingsgang en in de behoeften der samenleving.

Als we ons daarvan rekenschap geven, doen wij de ontdekking dat de ontwikke
ling, die wij waarnemen en de behoeften, die wij als werkelijk bestaande onderkennen 
in een richting gaan, tegenovergesteld aan de strekking van wat wij de les van dezen 
oorlog noemden.

Wanneer niet alle teekenen bedriegen, zullen wij na dezen oorlog in de geheele 
wereld en ook in Nederland te doen krijgen met een veel intensiever staatsbemoeiing 
op allerlei gebied. De oorlog werkt dit in sterke mate in de hand. Maar reeds vóór 
den oorlog was dit proces van toeneming der staatsbemoeiing in vollen gang. Reeds 
toen waren er, om twee voorbeelden te noemen, de vraagstukken rakende de ordening
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en de geleide economie. Reeds toen stonden wij ook voor de vraag, welke de ver
houding moest zijn van de overheid tot de geestelijke volksleiding.

Deze vragen waren ook destijds geen academische kwesties of aan de orde gesteld 
alleen maar omdat men op grond van de een of andere theorie de dingen eens precies 
andersom wilde doen als te voren. Neen, de ontwikkeling der dingen zelf, de moei
lijkheden der praktijk deden de vraag opkomen: Moeten wij ten aanzien van de ver
houding van de overheid tot het economische en het cultureele leven niet een weg gaan 
bewandelen, die een geheel andere is dan dien wij van oudsher als den juisten of 
als den gewenschten hebben beschouwd? Nog sterker: De praktijk was op economisch 
gebied dergelijke overwegingen reeds lang voorbij gesneld. Reeds voor den oorlog 
had de overheid, om de volledige instorting van het bedrijfsleven, tengevolge der inter
nationale crisis, te voorkomen, een zeer uitgebreide bevoegdheid ter regeling van 
het economisch leven aan zich getrokken.

Ten aanzien van de verhouding van overheid en cultuur had de toestand zich 
destijds iets minder ver ontwikkeld. Toch zal niemand beweren dat wij ook hier niet 
een schoen voelden wringen. Ten aanzien van de bemoeienis van de overheid met het 
cultureele leven hebben wij te doen met een van oudsher bekende behoefte. Wanneer 
er een sterk overheidsgezag noodig is op allerlei materieel gebied, wanneer de nood
zakelijkheid daar is van het samenballen van alle nationale krachten — en wie zal 
willen ontkennen dat zulks zoo vóór den oorlog het geval was als na den oorlog het 
geval zal zijn — doet zich daarbij de behoefte gevoelen aan een algemeen erkenden 
geestelijken grondslag, een gemeenschappelijken geestelijk-cultureelen voedingsbodem, 
van waaruit men het gezag en den dwang rechtvaardigen kan en dat gezag en dien 
dwang dus ook kan accepteeren. Dit heeft de eeuwen door, de overheden steeds weer 
gedrongen naar bemoeienis met het geestelijke en cultureele leven. Het oude beginsel 
van het „cuius regio, eius religio”, d.w.z.: de godsdienst van den vorst is de gods
dienst des lands, is van deze neiging de uiterste consequentie. In den strijd tegen dat 
beginsel hebben, onder leiding van Oranje, de Nederlandsche Staat en de Neder
landsche samenleving hun ontstaan gevonden.

Hoewel het duidelijk zal zijn dat wij van bemoeienis van de overheid met de 
geestelijke en zedelijke vorming des volks bitter weinig moeten hebben, en hier zeker 
geen primaire overheidstaak zien, zouden wij uiterst onverstandig doen als wij geen 
oog hadden voor de hier aan den dag tredende behoefte en voor de feiten die daartoe 
aanleiding gaven.

Een volk, dat zich moet inspannen voor een nationaal doel, dat zich daarom de 
buikriem in moet snoeren, zoekt naar een geestelijk-zedelijk motieven complex, 
waaruit het leven kan, dat het de kracht toevoert voor zijn inspanningen. Heeft een 
volk dat niet, onder dergelijke omstandigheden, dan voelt het dit als een gemis en 
de overheid voelt het als een verzwakking van de nationale kracht. Daarom is hier 
wel degelijk de vraag voor de overheid: Hoe moet ik daarmee aan?

Dit zijn problemen der werkelijkheid. Wij hebben ze aangeduid, niet om ze hier 
verder uitvoerig te bespreken, maar om te laten zien voor hoe uiterst moeilijke situ
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aties wij na den oorlog komen te staan. Naast allerlei practische moeilijkheden komen 
de grondslagen van ons politieke leven aan de orde en dat op een oogenblik, waarop 
de omstandigheden ons te dien aanzien haast in een dwangpositie plaatsen.

Van twee kanten dreigen hier nu gevaren. Van de eene kant zullen er menschen 
komen, die zeggen: „Neen, van dat alles wat deze tijd ons brengt, moeten wij niets 
hebben. Het is principieel onjuist en wij zijn het er niet mee eens. Als wij mee zullen 
moeten doen, zal het juist een anderen kant uit moeten gaan. Wij gaan ter zijde staan 
en doen niet mee” . Misschien verheffen ze zelfs de zoo vaak verkeerd gebruikte oude 
leus: In ons isolement ligt onze kracht.

Van den anderen kant zullen er menschen komen, die zeggen: „Die oude denk
beelden van voor den oorlog doen het niet meer. Zij passen niet meer bij de veranderde 
omstandigheden. Wij moeten niet meer over die oude dingen kletsen, die ons niets 
meer te zeggen hebben. Wij moeten oog hebben voor de eischen van dezen tijd” . 
Hier wordt niet alleen van den nood een deugd, maar erger, van de dwangpositie een 
ideaal gemaakt.

Aan den eenen kant zet men zoo alle remmen aan, zoodat men tot stilstand komt, 
aan de andere zijde zet men alle remmen los, zoodat men op hol slaat. Deze gevaren 
zijn zeer reëel, omdat de binding, die de menschen voor den oorlog bezaten in de 
traditioneele gegroeide levensverbanden, vooral op politiek gebied, voor een belang
rijk deel en althans bij velen verdwenen is.

Wij moeten weten hoe wij hiermee aan moeten. Naar onze meening zal hier ten 
spoedigste moeten worden voorzien in een principieel-politieke leiding en voorlichting 
door middel van principieel-politieke partijvorming. Wanneer er zulke gewichtige 
dingen op het spel staan, waarbij de grondbeginselen van ons staatsbestel aan de orde 
komen kan men zich allerminst op het standpunt stellen dat men het Nederlandsche 
volk dan niet met politiek aan boord moet komen en dat men het stil aan de beleving 
van zijn eenheidsgevoel moet overlaten. Neen, het zal dan precies zoo zijn, als nu 
met het geven van principieele leiding aan het verzet. Het Nederlandsche volk zal 
er met de haren bijgesleept moeten worden. Deze dingen komen niet van zelf terecht. 
Als ze van zelf gaan, gaan ze verkeerd. In de zaken, die we hiervoor aanduidden, gaat 
het over de staatkundige grondvragen, de vragen van gezag en vrijheid. Het is 
ondenkbaar dat deze vragen in Nederland beredderd zouden worden, buiten het 
christelijk staatkundig denken om. Christelijk Nederland heeft hier een taak, wij 
zouden zeggen, een eerste taak. Wordt die taak verzuimd, dan is het resultaat een 
onchristelijk Nederland. En wij zijn lang de eenigen niet, die beseffen dat als het 
Christendom de samenleving niet beïnvloedt, het communisme zijn plaats voet
stoots inneemt.

Daarom zal deze christelijk-politieke leiding de beide hiervoor geschetste gevaren 
onder het oog moeten zien en de daarbij aan het licht tredende neigingen moeten 
afwijzen. Noch het starre conservatisme, dat de ontwikkeling der dingen niet zien 
wil, noch het wilde radicalisme, dat geen ander beginsel dan dat der in de feiten tot 
openbaring komende progressie erkent, zullen wij kunnen aanvaarden.
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Men zal zich moeten stellen midden in de werkelijkheid en nauwkeurig moeten 
ingaan op de eischen van dezen tijd bij het licht van de beginselen van het Christen
dom.

Bij dat licht zullen wij onzen tijd kunnen schiften, zooals wij dat nu ook kunnen. 
Wij zullen een schifting moeten aanbrengen tusschen werkelijke en vermeende be
hoefte, tusschen goede en slechte politieke beginselen. Een schifting ook tusschen de 
eischen des tijds en de begeerten van menschen.

Dat alles zal zeer veel kracht vergen. Men zal de hier gesignaleerde gevaren moeten 
bestrijden. Men zal de ontwortelden moeten opvangen. Men zal lijn in een warwinkel 
moeten brengen. Daarvoor moet gestudeerd worden, nu en later. Wanneer wij het 
beslag van het Christendom op het leven van ons volk willen behouden, zal christelijk- 
politieke activiteit, zal partijvorming naar christelijk-politieke beginselen het eerst 
noodige zijn. Wij hopen daarbij op zoo groot mogelijke eenheid van de belijdende 
Christenen. Wat dat betreft begeeren wij onnoodige verdeeldheid van voor den oorlog 
niet terug.

Wij stellen een duidelijke en principieel zuivere leiding echter boven eenheid. 
Want in de vragen, die aan de orde komen, moet men zelf niet een innerlijk verward 
standpunt hebben. Men moet dwaalgeesterij radicaal kunnen bestrijden. Daarmede 
is de nationale eendracht uiteindelijk het beste gediend.

Zoowel de psychische situatie van ons volk, zijn verbandloosheid, als de funda- 
menteele vraagstukken van politiek, die aan de orde komen, eischen dat een door de 
beginselen des Christendoms gedreven politieke beweging terstond in ons nationale 
leven haar stuwkracht doe gevoelen.

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot

No. 87: Regeering en volk in den tijd van overgang
Vrij Nederland, extra-nummer, 3de jaargang, no. 11, [5 Juli 1943]

„Er zal aanvankelijk een regeering noodig zijn, die met krachtige hand het 
bewind voert, echter met vermijding van alles wat zweemt naar dictatuur. Ter 
handhaving van orde en rust, en niet in de laatste plaats ter bescherming van 
allen, die van goeden wille zijn, zal de staat van beleg aanvankelijk noodzakelijk 
zijn. Daarnaast zal snel recht moeten worden gedaan over landverraders en 
andere misdadigers.”

H.M. de Koningin op 24 April 1943.

Op welke manier ons land weer vrij zal worden is een vraag, waarop alleen de 
toekomst antwoord kan geven. De historische dagen der vrijwording kunnen ons het 
oorlogsgeweld in zijn meest felle vormen weer doen gevoelen, zij kunnen ons ook de 
vrijheid bij stille verrassing hergeven, al lijkt ons dit laatste niet erg waarschijnlijk.
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Maar hoe het ook zij, met of zonder invasie, één ding blijft heel zeker: Nederland 
zal zijn vrijheid terugvinden in een onbeschrijfelijke verwarring, een ware chaos op 
materieel en geestelijk gebied.

Zooals de Duitscher bij een inval of huiszoeking in een particulier huis alle kamers 
overhoop haalt en den inhoud der kasten over den grond smijt of vertrapt, de be
woners terroriseert of gevangen neemt en hun eigendommen steelt, zoo heeft de 
Duitscher sedert 10 Mei 1940 onze ordelijke, Nederlandsche, huishouding ontwricht, 
het bestuur verlamd en de bevolking arm en zwak gemaakt.

Totale ontreddering is het beeld, dat zich aan ons zal voordoen. Openbare diensten, 
landelijke en gemeentelijke bestuursapparaten, door den vijand gedesorganiseerd, 
administraties door vaderlandsche sabotage vernietigd of onbruikbaar geworden, vitale 
bedrijven wellicht vernield, de voedselvoorziening aangewezen op aanvoer van over
zee en bemoeilijkt door gebrek aan interlocale communicatie en vervoermiddelen, 
handel en verkeer ontdaan van goederen en allernoodzakelijkste transportmiddelen, 
het productie-apparaat door bombardementen vernield of door Duitschen roof lam
geslagen, kortom het economisch leven totaal ontwricht en het sociale leven totaal 
kapot, de bevolking verarmd en de staat met zware schulden. Voorts heeft de bezetter 
ons eenige jaargangen van het Verordeningenblad nagelaten, die alle mogelijke kwes
ties over eigendomsaanspraken en andere ingewikkelde juridische geschillen zullen 
veroorzaken.

En dan, onze mannen zullen bij honderdduizenden uit Duitsche fabrieken, ge
vangenissen en concentratiekampen terugkeeren, slecht gevoed, wellicht ziek en uit
geput, en door maanden- of soms jarenlange scheiding vervreemd van ons volksleven 
en hun gezinnen, waarin zij zoo snel mogelijk hun plaats moeten hernemen.

Wellicht zal in veel gevallen eerder herstel kunnen plaats vinden dan wij nu 
vreezen en in dit verband herinneren wij aan het werk der Vereenigde volken in de 
United Nations Relief Administration, die middelen beraamt tot onmiddellijke hulp- 
verleening en herstel na de vrijwording der bezette gebieden.

Het behoeft echter geen nader betoog, dat de toestanden, die wij hier summier 
schetsen, een vorm van staatsbestuur noodzakelijk maken, waarin snel kan worden 
beslist en snel kan worden gehandeld. Daarom zeide H.M. de Koningin in haar 
radiorede op 24 April j.1.: „Er zal aanvankelijk een regeering noodig zijn, die met 
krachtige hand het bewind voert” . . .

Het is noodig erop te wijzen, dat de inrichting van ons staatsbestuur, direct na 
de bevrijding, uiteraard slechts voorloopig kan zijn. In dit stadium moet n.1. orde op 
zaken worden gesteld, terwijl ons volk tevens gelegenheid moet hebben rustig en in 
vrije discussie de fundamenten te leggen voor het herboren Vaderland.

Het verheugt ons, dat H.M. voor dezen overgangstijd een krachtig bestuur eischt, 
waaraan zij tevens een veelomvattende restrictie heeft gesteld: . . .  „met vermijding 
van alles, wat zweemt naar dictatuur” .

Bij de vele discussies, die tijdens de bezetting in ons land over dit onderwerp zijn 
gevoerd, kwamen de uitdrukkingen „autoritair gezag” en „militair bewind” steeds
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weer naar voren. Wat men onder autoritair gezag verstond was vaak allerminst 
duidelijk, slechts hierover was men het eens, dat er minder gepraat en meer gehandeld 
moest worden. Toegepast op den overgangstijd vragen deze stemmen dan veelal om 
een militair bewind.

Wij zijn van meening, dat noch van autoritair gezag (een onbestemd begrip, dat 
bovendien een politieken bijsmaak heeft), noch van een militair bewind sprake mag zijn. 
Zoowel het een als het ander riekt naar dictatuur, en wanneer er iets is, waarvan ons 
volk een diepen afkeer heeft en een hartgrondige haat heeft leeren koesteren, dan 
is het brute macht zonder zedelijk gezag. Of deze macht door een burgerlijk of militair 
bewind wordt uitgeoefend, doet minder ter zake. Te lang reeds heeft ons volk de 
macht in soldatenuniform gezien, dan dat het deze in de dagen der nieuwe vrijheid 
nog zou kunnen verdragen.

Dit wil echter niet zeggen, dat er onmiddellijk na onze bevrijding geen militair 
gezag moet zijn. Integendeel, de Staat van beleg, waarbij dus het burgerlijk bestuur 
gedeeltelijk aan het militair gezag gesubordineerd wordt, zal onmiddellijk noodig 
zijn, wil het handhaven van orde en rust, de veiligheid der burgers, het snel 
nemen van bestuursbesluiten en het snel berechten van landverraders, gewaarborgd 
zijn.

Maar deze Staat van beleg dient wel te worden onderscheiden van een militair 
bewind. Hij zal, als noodmaatregel (zoolang dus de normale burgerlijke en politio- 
neele middelen ontoereikend zijn), slechts „aanvankelijk” , overeenkomstig de woor
den van de Koningin, noodig zijn. Hij dient dan ook onmiddellijk te worden opge
heven zoodra het oorlogsgevaar is geweken, of de in- en uitwendige veiligheid van 
het Rijk niet meer aan dringend gevaar bloot staat (Art. 1 en 3, Wet op den Staat van 
Oorlog en Beleg).

Reeds tijdens den Staat van beleg nu is een krachtige burgerlijke regeering noodig. 
Hoe zij er precies uit zal zien, valt moeilijk te zeggen, maar wel zal zij democratisch 
van karakter moeten zijn en zedelijk gezag moeten hebben. De burgerlijke vrijheden,
o.a. het recht om in woord en geschrift een vrije discussie te voeren, moeten onmid
dellijk worden hersteld, om het volk de gelegenheid te geven zijn politieken vorm te 
vinden.

Het zedelijk gezag moet niet alleen afhangen van de erkenning der democratische 
vrijheden, maar bovendien worden gegarandeerd in de keuze der Regeeringspersonen 
en uitgebreide delegatie van bevoegdheden aan het burgerlijke bestuursapparaat in pro
vincie en gemeente. Met instemming citeeren wij in dit verband het Parool van 10 
Mei j.1., dat schreef: „Wij meenen dat het vooral de Commissarissen der Koningin 
in de provincies en de burgemeesters zijn, in wier personen, tijdelijk versterkte, „mili
tair gerichte” bevoegdheden geconcentreerd moeten worden” .

En tenslotte achten wij het noodzakelijk, wijl herstel van den parlementairen 
regeeringsvorm in den overgangstijd om technische redenen niet mogelijk zal zijn, 
dat de Regeering middels politieke adviescolleges, bestaande uit mannen, die geacht 
kunnen worden het volksvertrouwen te bezitten, wordt bijgestaan.
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Het is een moeilijke materie, de staatsrechtelijke vorm zal wellicht al doende 
moeten worden gevonden. Te oordeelen, naar wat van de overzijde tot ons is gekomen 
in Koninklijke redevoeringen en publicatie in het Londensche „Vrij Nederland” van 
8 November 1942, meenen wij dat Regeering en volk elkaar hierin zullen vinden. 
Het gaat er alles om, dat reeds in den overgangstijd een gezonde basis wordt gelegd 
voor een hernieuwd democratisch landsbestuur.

Op één punt willen wij hier nog wijzen. Vragen wij van het Overgangsbewind de 
krachtige wil tot regeeren met erkenning van den vrijheidsdrang van ons volk, van 
het volk zelf wordt de krachtige wil tot gehoorzamen geëischt. Wij moeten waken 
tegen een — begrijpelijke — psychische reactie op het verdwijnen der Duitsche be
zetting, die een zekere beuheid van en immuniteit voor verordeningen en bevelen 
met zich brengt.

Naar binnen en naar buiten (Indië) zal van heel het volk uiterste krachtsinspanning 
worden gevraagd. De daartoe noodzakelijke Regeeringsbesluiten en wetten dienen 
snel te worden uitgevoerd en nagekomen. Zelftucht en volledige medewerking zal daar
toe van iederen burger worden gevergd, niet in het minst ook om de gerechtigheid haar 
loop te doen hebben in een snelle en doelmatige berechting van landverraders en allen 
die van den bezetter hebben geprofiteerd.

De wedergeboorte in ons politiek denken, de herleving van de public spirit in ons 
volk mogen een waarborg zijn tegen laksheid en bandeloosheid!

Een krachtig bewind en een sterk bewust levend volk zullen in wederzijdsch begrip 
den weg moeten vrijmaken voor constructieven arbeid en aldus ons ontredderde 
vaderland beschermen en doen herrijzen!

Auteur: onbekend

No. 88: Onze strijd om Indië
Trouw, lste jaargang, no. 8, [20 Juli 1943]

Wanneer iets ons duidelijk maakt dat het een daad van goed Staatsbeleid is ge
weest van onze Koningin om in Mei 1940 naar Engeland te gaan dan is het wel de 
discussie, die er in de geallieerde landen en met name in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika plaats vond over de toekomst van Indië.

De Koningin heeft dat reeds terstond na haar komst in Engeland zoo aan geduid. 
De reden dat Zij het lot van Haar volk in het bezette gebied niet kon deelen, was dat 
er voor Haar gedurende den oorlog een taak was weggelegd, die verband hield met 
het feit, dat Nederland overzeesche gebiedsdeelen had, die Zij gedurende den oorlog 
niet aan hun lot kon overlaten. Dit was in het belang van ons volk en ons rijk als 
geheel. Het Koninkrijk der Nederlanden, verspreid als het is over vier werelddeelen, 
moest gedurende den oorlog, in den raad der volkeren, telkens als het zou gaan over 
zaken, die de toekomst van dat rijk als geheel of van een zijner deelen raken, zich
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kunnen doen hooren en dan vooral en het liefst door zijn meest competente stem.
Wij weten dat men in de wereld over het algemeen niet van zelf aan zijn recht 

komt. Dat recht moet bepleit worden. Daarom zijn wij zoo dankbaar dat wij op het 
oogenblik in onze Koningin onze pleitbezorgster hebben.

In Amerika is men er zich van bewust dat zeer belangrijke bijdragen voor de 
herovering van Nederlandsch-Indië moeten komen van de zijde der Vereenigde Staten. 
Dit heeft tot gevolg dat men aldaar, met een naieve toepassing van de leus: Wie 
betaalt, beheert, zich begeven heeft in een zekere vrijmoedige discussie over de toe
komst en de toekomstige status van Nederlandsch-Indië.

„Mannen zooals Wendell Wilkie” (Roosevelts tegencandidaat voor het President
schap bij de laatste verkiezingen), zoo lezen we in „Vrij Nederland” (Londen) van 
6 Februari 1943, „bepleitten het denkbeeld om geheel Indië tot een soort pupil van 
de Vereenigde volken te maken, zijn onmetelijke voorraden petroleum, tin en rubber 
vrij ter beschikking van de gansche wereld te stellen en de geheele opbrengst van 
Indië’s hulpbronnen aan te wenden voor Indië’s eigen gezondheid, eigen opvoeding, 
en voor Indië’s ontwikkeling tot zelfregeering.”

De verwerkelijking van dit plan van Wilkie zou in feite beteekenen de ontbinding 
van den band Nederland-Indië, zooals wij dien sinds eeuwen hebben gekend en de 
oplossing van het Koninkrijk der Nederlanden, gelijk dit in art. 1 onzer Grondwet 
is omschreven.

Onze Koningin heeft in deze discussie ingegrepen door een Regeeringsverklaring 
over de toekomstige positie van het Koninkrijk der Nederlanden, later gevolgd door 
Haar eerste reis naar Amerika, Haar toespraak tot het Amerikaansche Congres en 
meerdere redevoeringen.

De hoofdinhoud, immers het hoofddoel van die redevoeringen was de betuiging: 
Daar is, verspreid over vier werelddeelen, één ondeelbaar Koninkrijk der Nederlanden. 
De Koningin heeft den aard en de ontwikkelingslijn van dat Koninkrijk, de samen
hang van zijn deelen, beschreven op een wijze dat Zij in de Amerikaansche pers over 
het algemeen veel bijval ontmoette, waardoor de denkbeelden van Wilkie op den 
achtergrond zijn geraakt.

Wij zullen op den juridischen aard van den samenhang van Nederland en Indië 
hier niet diep ingaan. Naar onze meening is de staatkundige ontwikkeling van Indië 
nog niet zoo ver gevorderd en is met name de staatkundige en sociologische structuur 
van Indië nog niet in die mate uitgegroeid dat Indië zonder meer als een gelijkbe
rechtigd partner van Nederland in het rijksverband kan worden beschouwd. Voors
hands moet men die gelijkberechtigdheid blijven zien als een gelijkberechtigdheid in 
wording.

Van veel meer belang is thans het hoofdpunt, het integrale behoud van ons rijk. 
Het feit dat men in Amerika de vraag kan stellen, zooals het daar in een tijdschrift 
geschiedde: „Moet Koningin Wilhelmina Haar Rijk teruggegeven worden?” moet ons 
doen begrijpen dat er hier meer noodig is dan alleen de staatkundige wijsheid van 
onze Koningin, dan het bepleiten van ons recht. Dat recht moet bevochten worden.
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Wanneer men in Amerika zegt: Moet Indië aan Nederland worden terug
gegeven? dan moeten wij daar niet met „ja” op antwoorden, maar dan moet heel 
Nederland zeggen: Er kan geen sprake zijn van een teruggeven van Indië door 
Amerika of Engeland; er kan alleen sprake zijn van de herovering van 
Nederlandsch-Indië op Japan.

Dat is alleen het heele probleem en daarmee is het opgelost ook.
De zaak moet zoo gezien worden: Tengevolge van den aanval van Japan zijn de 

Philippijnen, Malakka, Oost-Indië en Birma gelijkelijk tijdelijk verloren gegaan. In 
de verdediging van deze gebieden heeft Nederland met leger, vloot en luchtmacht, 
vooral met de beide laatste, belangrijke bijdragen geleverd. Nederland heeft zich 
oogenblikkelijk solidair verklaard toen Engeland en Amerika aangevallen werden. 
De Nederlandsch-Indische luchtmacht met name heeft krachtig meegedaan aan de 
verdediging van Malakka en Singapore. De Nederlandsche vloot is (ten deele) onder
gegaan in de verdediging van Indië en van Australië.

Straks komt de tijd, waarop al de verloren gebieden op Japan zullen worden her
overd en dat Japan zelf zal worden afgestraft. Die strijd is nu reeds aan den gang. 
Aan dit offensief doet Nederland mee en zal Nederland straks na de bevrijding van 
het Moederland met al zijn kracht meedoen, zooals en meer nog dan het tevoren 
aan het defensief heeft meegedaan. Het komt hierop neer: Indië zal niet aan Nederland 
worden „teruggegeven”, maar Nederlandsch-Indië zal mede door Nederland worden 
heroverd.

Zooals er een gezamenlijk defensief was ten behoeve van ieders bedreigde gebied, 
zoo zal er ook een gezamenlijk offensief zijn om ieders gebied te herwinnen.

In een artikel van Dr H. J. van Mook, den minister van Koloniën, in „De Wervel
wind” van April 1943, wordt de zaak precies eender gezien als wij hierboven schetsten. 
Dr. van Mook schrijft aangaande onze bijdragen aan de herovering van Indië het 
volgende: „In Australië en Britsch-Indië, de beide bolwerken in het Zuiden tegen 
het door Japan bezette gebied, groeit onze militaire en burgerlijke deelneming aan 
den strijd en aan de voorbereiding van de herovering voortdurend. Onze vloot opereert 
in al deze wateren; de K.P.M.-schepen zijn onmisbaar voor het transport in deze 
eilandenwereld; onze luchtmacht is sinds eenige maanden weer — ook boven Indië — 
in actie; onze transportvliegers zijn op vitale trajecten ingeschakeld.”

En verder schrijft Dr. van Mook: „Tot slot nog één opmerking. Wij zullen ons 
noodzakelijk aandeel in den strijd, de overwinning en den herbouw van het Koninkrijk 
niet kunnen opbrengen, noch in Europa, noch in het verre Oosten, zonder de directe 
en daadwerkelijke medewerking van het bevrijde volk van Nederland. De krachten 
ontplooid in den strijd tijdens de bezetting, zullen terstond na de bevrijding van Nederland 
moeten worden gericht op den strijd overzee.”

Wij onderschrijven deze conclusie van Minister van Mook. Velen onzer, die hun 
leven thans besteden in den strijd tegen den Duitscher branden van begeerte om, 
zoodra de Duitscher zijn hielen gelicht heeft, per eerste gelegenheid naar de Oost te 
trekken om Indië te helpen heroveren. Nog dezer dagen schreef iemand die om de
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zaak der vrijheid tot een zeer langdurige tuchthuisstraf is veroordeeld: „ ’t Volgend 
jaar om dezen tijd vecht ik in Indië.”

Wij begrijpen en het heele Nederlandsche volk moet begrijpen, dat deze oorlog niet 
eindigt met de bevrijding van Nederland, maar dat hij dan in militairen zin voor ons 
pas goed begint. Wij gevoelen er niets voor om alleen maar Engelsche en Amerikaan
sche troepen af te lossen als de hitte van den strijd voorbij is, door bezettingstroepen 
voor Duitschland te leveren; om alleen maar verraders en oorlogsmisdadigers te gaan 
bestraffen. Wij willen erbij zijn, wij moeten erbij zijn als het om de herovering van 
Indië en andere Oost-Aziatische gebieden gaat.

Wij begrijpen zeer wel dat er hier moeilijkheden zijn; dat men na de bevrijding 
van het moederland niet zoo, één, twee, drie, een compleet modern-gemechaniseerd 
leger uit den grond stampt. Onze eerste zorg moet echter zijn: Een keurcorps voor 
Indië. Nederland krioelt van Jongens van Jan de Witt. Daarom moet alles er op gezet 
worden, dat de eerste parachutisten, die in Indië uit de lucht komen vallen, Neder
landers zijn; dat tot de eerste stoottroepen, die in Indië aan wal gezet worden, Neder
landsche eenheden zullen behooren; dat de eerste schepen, duikbooten en vliegtuigen 
die Indië binnen zullen vallen, eenheden van de Nederlandsche koopvaardijvloot en 
luchtmacht zullen zijn.

Wij weten dat wij het zonder Engelschen en Amerikanen niet af kunnen. Wij zien 
ook de moeilijkheid om dit te organiseeren. Maar het moet! Want het gaat hier om 
ons recht, dat wij zelf bevechten moeten en dat wij niet cadeau willen krijgen.

Wij zien dezen oorlog als één geheel. Daarom zijn wij zoo verheugd als wij hooren 
dat bij den inval op Sicilië de Nederlandsche vloot opereert. Dat vergoedt ons eeniger- 
mate het wrange gevoel, bij onze vreugde en dankbaarheid, als wij straks Engelschen 
en Amerikanen in Nederland zien landen. Maar ook dan verwachten wij onzen vlieg- 
dienst, onze vloot, onze mariniers voorop! Wij zouden de Nederlandsche brigade in 
Engeland stellig niet vriendelijk begroeten als zij niet meer wist te doen dan straks 
in het kielzog van Engelschen en Amerikanen de Noordzee over te steken. Voor het 
bestraffen van landverraders en bezetter spelen hebben wij hen heusch niet noodig. Maar 
wij verwachten hen onder de geallieerden als de eersten hier om den Duitscher te slaan.

En in denzelfden geest, op dezelfde manier en met hetzelfde doel willen wij straks 
naar Indie!

Want Nederland moet niet weer opgezet worden, maar Nederland moet herrijzen! 

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot

No. 89: Op vrijheid gefundeerd
Trouw, lste jaargang, no. 9, [19 Augustus 1943]

Naarmate de oorlogsomstandigheden zich ontwikkelen in de richting van een 
geallieerde overwinning, wordt ook het vraagstuk van de binnenlandsche staatkundige 
situatie onmiddellijk na den omslag hoe langer hoe meer actueel.
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In groote lijnen moeten wij na de bevrijding twee tijdvakken onderscheiden. Het 
eerste tijdvak, dat onmiddellijk na het aftrekken der Duitschers aanvangt, stelt ons 
terstond voor tweeërlei vraag:

le het weder organiseeren van het staatsgezag;
2e het traceeren van de aan te vatten staatstaak.
Het weder organiseeren van het staatsgezag beteekent allereerst, dat een centrale 

Nederlandsche regeering hier te lande het heft weder in handen neemt. Deze regeering 
zal van den aanvang af in harmonisch verband met het Nederlandsche volk moeten 
staan.

Een tweede zeer belangrijk punt der gezagsorganisatie betreft het ambtenaren
apparaat. De sleutelposities daarin zullen terstond door betrouwbare personen moeten 
worden vervuld, terwijl vervolgens een verdere saneering van het ambtenarencorps 
dient plaats te grijpen.

Wat de onmiddellijk aan te vatten Overheidstaak betreft, in deze periode — wij 
bespreken hier alleen het binnenlandsche aspect van de zaak! — staat het handhaven 
van recht en orde op den voorgrond. Hieronder is het doen bestraffen van landver
raders begrepen. Tegelijkertijd komt het treffen van maatregelen tot wederopbouw 
en herstel van ons materieel volksbestaan aan de orde. Dat brengt met zich een zoo 
ver mogelijk gaande liquidatie van het dusgenaamde bezettingsrecht.

Hoe lang dit tijdvak duren zal is van te voren waarschijnlijk niet en thans nog 
zeker niet te zeggen. Deze periode zal het Nederlandsche volk, voorzoover het dat 
noodig heeft, de gelegenheid moeten geven tot zich zelf te komen en zich in politiek 
opzicht te oriënteeren. H.M. de Koningin heeft een grondwetsherziening aangekon- 
digd. In dit tijdvak kan die herziening niet worden tot stand gebracht, maar wel 
worden voorbereid. Over de vraagstukken, die daarbij aan de orde komen, zal in 
deze periode onder ons volk worden gedacht en gesproken, terwijl ook een staats
commissie zich daarover reeds zal kunnen beraden.

Wij verwachten daarom na den omslag een opgewekt politiek leven, waarbij een 
vrije pers haar taak op legale wijze zal kunnen vervullen en verschillende politieke 
partijen zich, in verband met de verscheidenheid van staatkundige beginselen, weder
om zullen constitueeren.

Dit tijdvak zal, naar het ons voorkomt, beëindigd moeten worden door het houden 
van een algemeene verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarna 
een nieuw Kabinet kan worden gevormd.

Daarmede zal ons staatsbestel weer in normale banen zijn geleid. Regeering en 
Parlement kunnen dan, op grondwettige wijze, beslissen over eventueele constitu- 
tioneele wijzigingen of andere veranderingen in onze staatsinrichting. Daarover spre
ken wij hier verder niet.

Het is echter wel van belang om ons aangaande de Regeering en haar verband 
met ons volk in het eerste tijdvak eenigermate een voorstelling te maken. Wij houden 
ons daarbij aan de richtlijnen van H.M. de Koningin en aan het Nederlandsche 
Staatsrecht.
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Het laat zich denken, dat Nederland frontgebied wordt. Ook al is de bezetting 
dan geheel of ten deele geëindigd, de wetten van den oorlog gelden nog en de geallieer
de opperbevelhebber zal zijn militair gezag uitoefenen, zoodat van een normaal 
burgerlijk bewind nog geen sprake kan zijn, zelfs niet van een uitsluitend-Neder- 
landsch bewind. Het ligt echter voor de hand, dat men er alles op zal zetten, om overal 
waar dat kan en zoodra het kan, het gezag der Ned. regeering weer te herstellen. 
Nemen we nu eens aan, dat zulks voor het geheele Rijksgebied in Europa mogelijk 
is, hoe zal dat gezag er dan uitzien? Wij 'moeten vooropstellen, dat dit gezag wordt 
gedragen door de wettige Nederlandsche regeering, die thans in Londen resideert. 
Wij kunnen dan ook veilig aannemen, dat herstel van het feitelijk gezag onzer Re
geering over Nederland meebrengt, dat een of meerdere ministers terstond na den 
omslag in Nederland aanwezig zullen zijn, zoodat er over de vraag, wie het hoogste 
gezag in Nederland vertegenwoordigen, van den aanvang af geen misverstand mogelijk 
zal zijn.

Vervolgens zal het herstel van het wettig gezag, naar alle waarschijnlijkheid ge
paard gaan met den staat van beleg. Dat beteekent, dat sommige bevoegdheden van 
burgerlijke gezagsorganen overgaan naar den militairen bevelhebber en dat die 
burgerlijke gezagsorganen, doch alleen voor zoover het die bevoegdheden betreft, 
ondergeschikt zijn aan het militaire gezag.

Men moet zich daarvan echter niet een overdreven voorstelling maken. Staat van 
beleg beteekent niet: militaire dictatuur, zelfs niet militaire regeering. Naar Neder
landsch recht zet de staat van beleg den bestaanden grondwettigen burgerlijken re- 
geeringsvorm niet op zijde, doch worden daarbij in het kader der algemeene burger
lijke regeering bepaalde bevoegdheden, in verband met de handhaving van de veilig
heid van den staat, aan militairen toegekend. De staat van beleg past dus in ons 
grondwettig parlementair regeeringsstelsel, laat de bevoegdheden van Regeering en 
parlement onaangetast en kan met name den arbeid van Regeering en parlement 
niet vervangen of overbodig maken.

Blijkens hetgeen H.M. de Koningin heeft medegedeeld, moeten wij aannemen, dat 
de Regeering zoo spoedig mogelijk naar Nederland zal terugkeeren en dat er dan 
een nieuw Kabinet zal worden gevormd. Dat is vanzelfsprekend. Nederland kan niet 
geregeerd worden uitsluitend door regeeringspersonen, die den geheelen bezettings
tijd buiten Nederland hebben doorgebracht. Dat is technisch niet mogelijk en politiek 
ongewenscht. Er komt dus ’n nieuw Kabinet. Het gewicht van deze Kabinetsformatie 
drukt in dit geval wel in bijzondere mate op H.M. de Koningin. Dit Kabinet toch zal 
in den meest vollen zin des woords nationaal moeten zijn, zoodat het Nederlandsche 
volk er zich van harte achter kan schikken.

Op de adviezen, die H.M. de Koningin steeds vóór het geven van een opdracht 
tot Kabinetsformatie pleegt in te winnen, komt het dus dan in bijzondere mate aan, 
want H.M. zal over heel wat meer moeten worden voorgelicht, dan in gewone tijden. 
De adviseurs zullen, naar het ons voorkomt, ook een breederen kring moeten vormen, 
dan in gewone tijden. Wij kunnen ons ook voorstellen, dat de Regeering, voor en
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na deze Kabinetsformatie aan adviezen over verschillende punten van de te volgen 
politiek behoefte zal hebben, zoodat zij daarom op buiten de Regeering staande ad
viseurs een beroep zou willen doen.

De aldus gevormde Regeering zal naar de uitdrukkelijke mededeeling van H.M. 
de Koningin, een sterk gezag moeten uitoefenen, evenwel zonder een zweem van 
dictatuur. Derhalve: geen militaire en ook geen burgerlijke dictatuur. Dit moet der
halve beteekenen, dat onze constitutioneele parlementaire regeeringsvorm terstond 
wordt hersteld. Binnen het kader van dien regeeringsvorm zal de Regeering een sterk 
gezag uitoefenen, m.a.w. zij zal uitgebreide volmachten moeten ontvangen.

Ten aanzien van de wederinschakeling van het parlement zijn hier een paar vragen. 
Allereerst een juridische vraag. De zittingstermijn van de leden der Staten-Generaal 
is verloopen, zoodat de leden der bestaande Staten-Generaal hun bevoegdheden ver
loren hebben.

Daarnaast wordt een vraag van politieke strekking te berde gebracht. Zijn de 
Staten-Generaal nog wel volledig representatief te achten in verband met het groote 
verschil tusschen de omstandigheden waaronder zij eertijds werden gekozen, met die 
waaronder zij na ettelijke jaren van non-activiteit weer moeten fungeeren?

Naar onze meening is een regeering met sterk gezag, die niet zweemt naar dicta
tuur, alleen mogelijk wanneer men de grondslagen van ons constitutioneele stelsel 
handhaaft, dus met een door het volk gekozen vertegenwoordiging. Onder de on
middellijk na den oorlog heerschende omstandigheden is een verkiezing echter niet 
mogelijk. Men zal hier dus een beroep op noodrecht moeten doen. Maar dat nood- 
recht dient niet en mag niet dienen om ons constitutioneele stelsel opzij te zetten en 
b.v. allerlei nieuwe staatsorganen in het leven te roepen, maar om ons constitutioneele 
stelsel weer op gang te helpen. De maatregel van noodrecht zal derhalve hierin moeten 
bestaan, dat de zittingstermijn van de bestaande Staten-Generaal wordt verlengd. Op 
deze wijze benadert men door het noodrecht het meest de normale situatie. Bij het 
scheppen van noodrecht dient men alleen het strikt noodige te doen. Men wijke zoo 
weinig mogelijk van het gewone recht af en helpe het gewone recht daardoor weer 
functionneeren.

Daarom zijn wij er tegen, dat de Staten-Generaal tijdelijk zouden vervangen 
worden door een door de Kroon te benoemen college van advies. Want dat is geen 
door het volk gekozen verkregen vertegenwoordiging en daardoor zou men ons con
stitutioneele stelsel niet op gang helpen maar het — al of niet tijdelijk — afschaffen. 
Dat ware de invoering eener dictatuur, immers van een sterk gezag, dat alleen gead
viseerd wordt door menschen, die daartoe door dat gezag zijn benoemd.

De grief, dat de Kamers van vóór den oorlog, na den oorlog niet meer volledig 
representatief zijn, bevat een kern van waarheid. Maar zonder de grondslagen onder 
ons Staatsbestel te verwijderen, is aan die grief niet tegemoet te komen.

Wij zijn overtuigd, dat de Staten-Generaal na den oorlog zelf van deze grief 
ten zeerste zullen doordrongen zijn en dienovereenkomstig zich niet op den voorgrond 
zullen stellen.
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Het bezwaar dat aan de huidige samenstelling kleeft is daardoor minder klemmend, 
te minder omdat afgezien daarvan het zwaartepunt van het staatsbeleid in het eerste 
tijdvak toch al stellig niet zal liggen bij de Kamers, maar bij de Regeering. Telt door 
dit alles het bezwaar lichter, zoo is er te meer reden voor handhaving der rechten der 
volksvertegenwoordiging.

Want onze strijd in den bezettingstijd gaat tegen het ongecontroleerde Staatsgezag. 
Daartegenover dienen wij onze traditioneele instellingen, die in het verleden op de 
hoofdpunten steeds goed hebben gefunctionneerd, hoog te houden. Zij moeten daarom 
onmiddellijk in eere worden hersteld. Het gaat hier niet om de menschen, die in de 
Staten-Generaal zitting hebben. Het gaat om de Staten-Generaal, die natuurlijk van 
de weinige landverraders, die zij tellen, zullen zijn gezuiverd, zelf. Het is voor onze 
verhouding tot het buitenland, tot onze geallieerden ook zeer gewenscht, dat men daar 
bij het keeren van het getij niet den indruk krijgt, dat Nederland door den oorlog 
een land geworden is, waar alles op zijn kop staat. Men moet den indruk krijgen 
van een evenwichtig land, dat stevig in zijn traditioneele, op eeuwenoude vrijheden 
gefundeerde staatsinstellingen rust.

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot

No. 90: Commune mesure
De Ploeg, no. 3, [September 1943]

Dat is de naam, die de Fransch-Zwitsersche schrijver Denis de Rougemont geeft 
aan de algemeene norm voor zedelijk en maatschappelijk handelen, waaraan ieder 
gehoorzaamt, omdat ieder gevoelt, dat zij juist is, en . .  . die wij niet bezitten. De 
Middeleeuwen hadden tot op zekere hoogte zulk een „commune mesure” in het 
Christendom. In staat en maatschappij vormden christelijke gedachten het richtsnoer, 
waarnaar men leefde en Christelijke waarden het doel, waarop men zich richtte. 
Natuurlijk was dit ook in de middeleeuwen maar zeer ten deele het geval. Maar er 
waren toch weinigen, die het in hun hoofd kregen de groote, elementaire Christelijke 
gedachten te loochenen of af te wijzen. Ook al bleef de practijk soms zeer ver beneden 
de norm, die norm zelf stond vast. Het was als in de groote kathedralen: in het snij
werk der misericorden en het beeldhouwwerk in hoeken en gaten verschaffen zich 
veel al te menschelijke en duivelsche, heidensche neigingen lucht. M aar zij waren 
veilig en betrekkelijk onschadelijk geborgen in de ééne geweldige overkapping van 
het hooge dak. Nadat wij langen tijd minachtend hebben gesproken van de „duistere 
middeleeuwen” verlangen wij er thans naar om weer de veilige schemering van de 
gothische domkerken binnen te kunnen trekken.

Want hoezeer is alles veranderd! Er zijn bijna geen vastheden meer. Er is ongeveer 
niets, waaraan wij allen met zekerheid gelooven en dat wij als gebiedend erkennen. 
Dit geldt zoowel van het maatschappelijk als van het staatkundig leven. De onzeker
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heid betreft zoowel onzen persoonlijken als onzen algemeenen levensvorm. Moet 
men zijn echtgenoot levenslang trouw blijven of is het geoorloofd te scheiden? Zooja, 
in welke gevallen? Niemand weet een antwoord, dat het rechts- en zedelijkheidsgevoel 
van allen bevredigt. En zoo is het met vele andere dingen. Er is een „crisis der zeker
heden”, die zich tot het meest elementaire uitstrekt. Moet men een „maatschappelijk 
on volwaardige” helpen of afmaken? Móet men een erfelijk belaste als volledig mensch 
met volle vrijheid erkennen of steriliseeren? En zoo voort, en zoo voort.

Het sterkst treedt deze onzekerheid aan den dag op staatkundig terrein. Ongeveer 
alle staats- en maatschappij vormen schijnen uitgeput. Zij hebben geen dwingende over
tuigingskracht meer. Zij loopen soms nog wel door, maar zonder productief vermogen. 
Zij „freewheelen” . Dit geldt van den oligarchisch aristocratischen staatsvorm, on
danks Hitler’s pogingen om dien (tegen zijn eigen voorgewend socialisme in) met 
Germaansche edelmenschen en flink-uit-de-kluiten-gewassen SS-mannen te doen her
leven. Het geldt van de democratie, die wij in ons eigen land hebben zien degenereeren 
tot zij niet meer in staat was om zelfs een autobussenprobleem op te lossen en die 
geheel gefaald heeft tegenover de geweldige problemen van werkloosheid en productie- 
distributie. Het geldt ook van het marxisme, met zijn zoogenaamd „wetenschappelij- 
ken” grondslag, een versystematiseerd mengsel van rationalisme en romantiek, waarin 
zelfs de meeste jongere socialisten niet meer kunnen gelooven.

En tenslotte heeft de onzekerheid ook den grondslag van ons bestaan aangetast. 
De moderne wereld weet niet meer waarvoor zij leeft en wil toch ergens voor leven. 
Rationalisme en technocratie hebben geleid tot een nihilisme, dat niemand durft te 
aanvaarden. „Schenk ons een geloof, en wij zullen U volgen” roept een ontwortelde 
massa. Maar de geloofsbelijdenissen, die ons worden aangeboden zijn van dien aard, 
dat het middel erger wordt dan de kwaal.

Denis de Rougemont heeft gelijk, wanneer hij er op wijst, dat het Russische com
munisme en het Duitsche nationaal-socialisme — hoezeer wij beide -mogen veraf
schuwen — de twee eenige pogingen zijn in dezen tijd tot herstel der zekerheden, tot 
een „commune mesure” . Dat moeten wij erkennen, al toonen gelijkschakeling, 
Gepeoe, Gestapo enz. ons tevens hoe weinig deze pogingen uit een wezenlijk gemeen
schappelijk normbesef voortkomen. Maar in Rusland en Duitschland heeft men 
inderdaad verstaan, wat men in de liberale landen maar niet wilde begrijpen: dat een 
mensch en een wereld niet leven kunnen zonder zekerheid, zonder normen, zonder 
algemeen erkend doel, waar men naar streeft en waarvoor men zich buigt. In Rusland 
is dat echter dan in Duitschland, waar het nationaal-socialisme geworden is tot eigen
lijk niets anders dan een ideologische mantel voor het barre en naakte lijf van het 
nihilisme, d.i. de volstrekte en bewust gewilde afwezigheid van élke norm.

In dit nihilisme dreigt onze wereld te verzinken en dit gevaar is grooter (en even 
acuut, al weigeren wij vaak ons dat bewust te maken) dan het Russisch-„bolsjewis- 
tische”, omdat het Russisch communisme betrekkelijk echt is en omdat het nihilisme 
weliswaar zich in Duitschland in zijn afschuwelijksten vorm vertoont, maar onder 
de oppervlakte evengoed leeft en dreigt in de Angelsaksische en West-continentale
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landen. Duitschland is de rotte plek van het menschheidslichaam, waar de kwaal 
doorbreekt, die het gansche lichaam doorwoelt en met ondergang bedreigt.

Daartegenover is houvast noodig, geestelijke standvastigheid, „commune mesure” . 
Waaraan kunnen wij die ontleenen? Zooals reeds gezegd, niet aan de bestaande 
staatkundige of maatschappelijke systemen, vooral niet aan de gedachte der demo
cratie, die evengoed als het nationaal-socialisme tot „godsdienstsurrogaat” kan 
worden, en in de oorlogspropaganda al hard bezig is dien weg op te gaan. (In ons 
vorige nummer duidden wij dit streven aan als „democratisch fetichisme”). Neen, de 
eenige zekerheid, die wij kunnen vinden is die zekerheid, die alle eeuwen door men
schen heeft overtuigd en bezield. Een nieuwe belijdenis van het Evangelie van Jezus 
Christus kan de wereld haar houvast teruggeven. Deze overtuiging kan op verschillen
de wijzen worden ingekleed. Men kan „zich bezinnen op de eeuwige waarden van 
het Christendom”, a.h.w. bij gebrek aan beter, men kan voortbouwen op bestaande 
Christelijke tradities, men kan ook met Kierkegaard door den afgrond van het 
nihilisme heen tot geloof komen. — Wij kunnen noch willen den vorm van een toe
komstig Christendom hier vastleggen, wij kunnen slechts onze overtuiging uitspreken, 
dat alleen het evangelie misschien de wereld nog kan redden.1

Maar niet in dien zin, dat wij dan tegelijk een staats- en maatschappijvorm hebben. 
Er is geen directe toepassing mogelijk van de in het evangelie gegeven maatstaven 
in politiek en maatschappij. Wij hopen daarop, vooral wat de Nederlandsche toe
standen betreft, terug te komen. Men kan de dingen maar niet zoo eventjes „christe
lijk” inrichten. Maar wel kan elke maatregel getoetst worden aan de grondwet van 
het koninkrijk Gods: dat ons leven, gelijk dat van Christus slechts ten doel heeft te 
dienen. Uit deze toetsing kan een nieuwe gebondenheid en een nieuwe vrijheid ont
springen, een vrijwillige gehoorzaamheid. Wij weten van de naaste toekomst weinig. 
Maar één ding staat vast: de economische gebondenheid zal groot zijn.

Maar daarin ligt het groote gevaar, dat het sterke gezag, dat noodig zal zijn om 
ons leven economisch in stand te houden, zich ook zal meester maken van ons geeste
lijk en maatschappelijk leven. Zal dit gevaar worden afgewend, dan zal dit alleen 
kunnen door de vrijwillige gehoorzaamheid aan een „commune mesure” , die voor 
ons niet anders kan zijn dan een hernieuwd erkennen van den grooten Christelijken 
leefregel, dat „de een den ander uitnemender achte dan zichzelf” .
Auteur: prof. dr G. van der Leeuw

No. 91: Landsbestuur in overgangstijd — Ziet Londen wel reëel?
Het Parool, no. 58, [27 September 1943]

De redevoering, door de Koningin op 31 Augustus gehouden, verdient de bijzon
dere aandacht van het Nederlandsche volk. Immers daarin is nader ingegaan op den 
bestuursvorm van het land in den eersten tijd na de bevrijding, die thans meer en 
meer in uitzicht begint te komen. Indien wij de in die rede ontwikkelde plannen
1 D e laatste drie zinnen werden van redactiewege ingevoegd.
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onderwerpen aan een critische beschouwing, stellen wij voorop, dat die kritiek uit 
hoofde van onze Nederlandsche staatsrechtelijke instellingen in geenen deele de 
Koningin treft of zelfs maar zou kunnen treffen. „De Koning is onschendbaar, de 
Ministers zijn verantwoordelijk” zegt de Grondwet. Ook waar het de Koningin is, die 
het woord tot het Nederlandsche volk richt, blijft voor den inhoud van haar rede
voering de Regeering aansprakelijk. In het verleden placht de Koningin een rede
voering van staatkundige beteekenis slechts éénmaal per jaar te houden: bij de opening 
van de Staten-Generaal op den derden Dinsdag in September. De omstandigheden 
van het oogenblik hebben ook te dien aanzien een verandering teweeg gebracht. In 
staatkundigen zin kan de Londensche Regeering niet meer bogen op het vertrouwen 
van het volk. Een parlement is er niet meer, verantwoording kan niet worden gevraagd, 
overleg niet worden gepleegd. Parlementair gesproken hangt de Regeering in de lucht, 
en het is juist, dat zij zich, na haar terugkeer in het vaderland, als demissionair zal 
beschouwen; meer dan een voorloopige Regeering kan zij niet zijn.

Dat onder deze omstandigheden een ongewoon accent komt te vallen op de Kroon 
ligt voor de hand. De Koningin vervult in ons staatsbestel ook nu dezelfde functie, 
die zij meer dan veertig jaar op voorbeeldige wijze vervuld heeft, doch ook al richt 
zij zich meer dan vroeger tot het volk in redevoeringen van soms ingrijpende staat
kundige beteekenis, en ook al ontbreekt thans de volksvertegenwoordiging, die de 
Regeering tot basis dienen moet, niettemin geldt onverzwakt het beginsel van de 
ministeriëele verantwoordelijkheid, door Thorbecke hier te lande tot leven gewekt: 
„De Koning is onschendbaar.” Wij allen waardeeren het hoogelijk, dat de Koningin 
telkens zelve het woord neemt om ons op de hoogte te stellen van de gewichtige be
sluiten en beraadslagingen, aan gene zijde van het Kanaal genomen en gehouden. 
Maar wij vergeten niet, dat voor die besluiten en beraadslagingen de Regeering ver
antwoordelijk is. Kritiek, ook op door de Koningin uitgesproken redevoeringen, is 
en blijft kritiek op de Nederl. Regeering.

Het ligt voor de hand, dat hier te lande de vraag naar den vorm, waarin staatkun
dig, de bevrijding en herrijzing van het land zullen worden gegoten, de bijzondere 
belangstelling van talloozen gevangen houdt. Bij sommigen bestond tot voor kort 
de vrees, dat de natuurlijke stijging van alle militaire papieren in een oorlogstijd ertoe 
leiden zou, dat straks een „militair bestuur” over het vaderland zou worden uitge
roepen. Vrees! Inderdaad, want allen, die over deze dingen hier te lande redelijk 
hebben nagedacht, zijn het er over eens, dat zulk een militair bestuur als ongewenscht, 
ja  als geenszins ongevaarlijk, dient te worden afgewezen. Een volk, dat drie a vier 
jaar door militairen en hun trawanten is geringeloord, terwijl het tevoren gewend 
was aan een strikt civiel bestuur, hunkert naar den terugkeer van zijn oude gezags- 
vormen en gevoelt nog minder dan van huis uit al voor een „militair bestuur” , dat 
doorgaans opvalt door tekort aan begrip voor vrijheid en door een neiging tot „af
doen” zonder eenige rekenschap of overleg met het volk vertegenwoordigende instan
ties. De vrees, dat zulk een bestuur ons zou worden beschoren, werd aanvankelijk 
getemperd, toen de Koningin in een redevoering gewaagde van de noodzakelijkheid
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van een staat van beleg zonder strikt militair karakter en van de onontbeerlijkheid 
van vrije kritiek na de bevrijding van het land. Ook het te Londen verschijnende 
blad „Vrij Nederland” had tevoren reeds duidelijk gesteld, dat er een tusschending 
tusschen zuiver militair en zuiver civiel bestuur moest worden geschapen.1 Wij hebben 
destijds in „Het Parool” dat denkbeeld nader uitgewerkt.2 Daarbij wezen wij erop, 
dat een versterking van de bevoegdheden van de Commissarissen der Koningin en 
van de burgemeesters — de „verkeerde” vliegen er natuurlijk automatisch uit en ten 
aanzien van de zwakke broeders zal naderhand een „uitkamming” noodig zijn — 
voor de hand ligt.

Wij blijven van meening, dat de oplossing in deze richting dient te worden gezocht. 
Immers zij, die dan de macht in handen nemen, hebben den bezettingstijd hier te 
lande doorgebracht; zij zijn getraind in het bestuur; zij kennen — een uiterst belang
rijke factor — de provinciale, respectievelijk gemeentelijke omstandigheden en — 
niet minder gewichtig — genieten het publieke vertrouwen. Daarnaast bepleitten wij 
ten aanzien van de landsregeering een aanvulling met ministers die den bezettingstijd 
hier hebben doorstaan, en een verdeeling der departementen in twee soorten: die 
waarvan bezetting door een „Londenschen” minister voor de hand ligt —■ Defensie, 
Koloniën, Buitenlandsche Zaken, — en die, waarvoor dadelijk het optreden van een 
„Nederlandschen” minister wenschelijk is: Binnenlandsche Zaken, Justitie, Onderwijs, 
Sociale Zaken, Waterstaat. Men zou zich voor enkele departementen tijdelijk dubbele 
bezettingen kunnen voorstellen, waarbij uiteraard slechts één verantwoordelijk minis
ter zou dienen te worden aangewezen. Landbouw en Nijverheid zouden met het oog 
op voedsel- en grondstoffen import , Financiën zou in verband met internationale 
financieele regelingen wellicht gediend zijn met een „Londenschen” en een „Neder
landschen” minister naast elkander.

Tenslotte wezen wij op de strikte noodzakelijkheid van het onmiddellijk doen 
optreden van een vorm van „volksvertegenwoordiging” , of, zoo men liever wil, van 
een „volksgeweten” . Wij suggereerden in dat verband de mogelijkheid van een terug
keer der oude kamer — liefst alleen de Tweede, de Eerste dient ons inziens meteen 
te worden afgeschaft, zij het dat daarmee op een Grondwetsherziening wordt vooruit- 
geloopen — aangevuld met een aantal te benoemen leden, voortkomend uit de ge
lederen van hen, die zich tijdens de bezetting als goede vaderlanders hebben onder
scheiden en die een deel van het openbaar vertrouwen geacht mogen worden te be
zitten. Verkiezingen kunnen eerst later gehouden worden. Het opstellen van de kiezers
lijst kan een zaak van misschien een jaar zijn, en dat jaar worde dienstbaar gemaakt 
aan een reorganisatie van het politieke leven via een vrije critiek en het openen van 
alle mogelijkheden tot het ontstaan van nieuwe partijgroepeeringen.

Wat vernemen wij nu uit de laatste redevoering van de Koningin omtrent de 
denkbeelden der voorloopige Regeering terzake? Niets dat ons bevredigt of gerust

1 Vrij Nederland III, 39, 24 April 1943.
2 H et Parool, no 52, van 10 Mei 1943.
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stelt. Gewaagd wordt van een staat van beleg — die inderdaad onontbeerlijk is — 
en van een corps, dat speciaal is opgeleid en dat dit militair gezag tot steun en de 
bevolking een hulp zal zijn.

Het doet ons leed, dat de gelegenheid niet is aangegrepen om in enkele hoofd
trekken ons in te lichten omtrent het geheel van het apparaat, dat na de bevrijding 
in werking gesteld zal worden. Niets werd gezegd over een vorm van Volksvertegen
woordiging, niets over een aanvulling van de voorloopige Regeering, niets over de 
positie van de deels nog fungeerende, deels door de Duitschers wegens hun goed 
vaderlandsch gedrag opzij gezette civiele gezagsdragers. Integendeel — uit wat wij 
hoorden vreezen wij te moeten afleiden, dat men ginds een aantal civiele gezagsdragers 
heeft „opgeleid” die de plaatsen zullen innemen, die ons inziens bezet behooren te 
worden door hier te lande beschikbare krachten. Dat is ons inziens een hoofdpunt. 
Zij die ginds „opgeleid” zijn mogen wellicht over allerhand specialistische kennis 
beschikken, wat hun ontbreekt is kennis van de sfeer en de stemming hier te lande, 
en daar zonder kan niemand hier aanvankelijk veel goeds tot stand brengen, al ware 
het slechts omdat het hem aan het onontbeerlijke publieke vertrouwen mangelt. Wij 
hebben den indruk— een indruk die wordt bevestigd door inlichtingen welke, ons uit 
andere bronnen bereiken — dat men in Londen toch is gaan overhellen naar een 
militair georiënteerd bestuur, en dat men te weinig inzicht heeft in de gevaren en be
zwaren, daaraan verbonden. Dat betreuren wij.

En het verwondert ons eenigermate, dat ook het optreden van den nieuwen 
Minister zonder portefeuille Mr. Burger — over wien wij niets dan goeds hooren en 
in wiens persoon zich de voosheid van de scheidslijn „christelijk-socialistisch” mani
festeert, want hij is belijdend christen maar tevens lid der S.D.A.P. — te dezen 
aanzien nog niet heeft geleid tot meerdere duidelijkheid en een sterker besef van wat 
door de situatie hier geboden wordt.

Wij hopen vooral niet dat men in Londen in de veronderstelling leeft als zouden 
wij gedesoriënteerd of in staatszaken gedesinteresseerd zijn. Het tegendeel is het geval! 
Ondanks het ontbreken van een vrije pers weten wij heel goed hoe het er hier te lande 
voorstaat en wij popelen van verlangen om de leidsels die wij zoo lang uit handen 
moesten geven weer terug te nemen. Wij zouden het maar matig waardeeren, wanneer 
anderen zich hiertoe geroepen voelden; mogelijkerwijze zijn wij zelfs door de lange 
uitschakeling van onzen invloed en door al het onrecht wat wij lijdelijk hebben moeten 
aanzien, wat overgevoelig op dit punt geworden. Bevrijden wil niet zeggen besturen!

Voorshands is de tijd voor ’n eindoordeel niet rijp. Wij achtten het niettemin on
ontbeerlijk, een critisch geluid te laten hooren, omdat het mogelijk is, dat de tijd 
dringen gaat en er de grootste beteekenis aan gehecht moet worden, dat reeds dadelijk 
na de bevrijding een bestuursvorm wordt opgezet, die het verlangen van het Neder
landsche volk naar herstel van zijn burgerlijke vrijheden en van zijn aanspraak op 
staatkundig medezeggenschap recht doet wedervaren.

Pieter ’t Hoen
Auteur: mr dr G. J. van Heuven Goedhart
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No. 92: De Koningin
Je Maintiendrai, no. 45, [24 September 1943]

Op 6 September was het 45 jaar geleden, dat de toen 18-jarige Koningin Wilhel
mina bij Haar inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam voor de in vereenigde 
zitting bijeengekomen Kamers der Staten-Generaal bezwoer „de onafhankelijkheid van 
het grondgebied van den Staat met al Haar vermogen te zullen verdedigen en be
waren” . Niemand zal toen hebben kunnen bevroeden, dat mede ter nakoming van 
dezen plicht onze geliefde Vorstin eens het land zou moeten verlaten, om zijn ver
dediging vanuit het buitenland te kunnen blijven voortzetten, toen zulks vanuit het 
eigen grondgebied niet meer mogelijk was.

Koningin Wilhelmina legde den eed af als Koningin; Zij kwam dien eed na met 
het geheele gezag dat Haar als Koningin in ons staatsbestel was ingeruimd. Haar 
belangstelling voor onze defensie is algemeen bekend; evenzeer is bekend dat onze 
Landvorstinne geen bijzondere macht gelaten werd ter nakoming van dezen eersten 
en duursten plicht, maar dat Zij ook ter zake van ’s Lands verdediging met een door 
de constitutie en de politieke practijk sterk begrensde zeggenschap moest volstaan.

De Kroon was de Koningin en Hare Ministers. De Ministers waren nochtans 
niet aan Haar, maar aan het Parlement verantwoording verschuldigd. Uiteraard re
geerden de Ministers conform het gevoelen van de meerderheid in het parlement. 
Geen Minister kon zich handhaven tegen den wil van die meerderheid in, ook niet 
indien hij den vollen steun kon genieten van onze Souvereine. Trouwens Koningin 
Wilhelmina heeft zelfs nooit gepoogd een Ministerie of een Minister uit eigen Ko
ninklijk gezag tegen de meerderheid van onze volksvertegenwoordiging in te hand
haven. Een ongeschreven politieke wet gedoogde zulks niet en als constitutioneele 
Vorstin wilde Koningin Wilhelmina ook nimmer in Haar regeering van het geschreven 
en ongeschreven staatsrecht afwijken, temeer daar Zij met Haar eed ook de Grond
wet en ’s Lands vrijheden had bezworen. De Koningin kon Haar hooge belangstelling 
voor leger en vloot toonen, de ontwikkeling daarvan, zoowel in positieven als in 
negatieven zin, werd bepaald door het gevoelen van de meerderheid in het parlement. 
Zoo beleefden wij tijdens de regeering van Koningin Wilhelmina een, zij het dan ook 
verlate en onvoldoende, opbouw van leger en vloot in de jaren vóór den vorigen 
wereldoorlog, gevolgd door een snelle afbraak na 1919, die eigenlijk heeft voortge
duurd tot 1937 toe, om dan weer plaats te maken voor een o zoo zuinige en verlate 
opbouw. In die twintiger jaren werd de defensie tegenover sociale maatregelen gesteld; 
in de dertiger jaren tegenover het behoud van het financieel evenwicht, van den goud
gulden! Niemand wilde toen weten, dat én defensie én sociale maatregelen noodig 
waren en dat wij later besparend op defensie ten behoeve van een zoo hoog mogelijke 
noteering van den gulden . . . zouden sparen voor den vijand, die daardoor onze al 
te zwakke defensie des te gemakkelijker kon overrompelen, om zich van onze spaar
penningen, ons geld, onze voorraden aan goederen, ja zelfs van onze arbeiders meester 
te maken.
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De Koningin, als constitutioneele Vorstin, had geen eigen gezag om deze nood
lottige ontwikkeling tegen te gaan en naar Haar gevoelen en het gevoelen Harer 
raadslieden ook wel geen eigen recht om daarnaar te streven. Er bleef in dien tijd 
slechts één mogelijkheid om aan dit dilemma te ontkomen, namelijk een herzien van 
deze staatsrechtelijke practijk door het parlement zelf en wel in dezen zin, dat het 
parlement terug zou komen op de dwalingen zijns weegs en weer zou worden een 
controleerende inplaats van een regeerende instantie.

Deze vernieuwing bleef uit. Het parlement en de vroegere partijen waren al te 
naijverig op hun eigen macht en hun eigen bevoegdheden om daarvan iets af te staan 
aan de Kroon. Bovendien, hoe zouden zij dat gekund hebben, waar zij juist de nood
zakelijkheid van een eigen gezag voor de Kroon ontkenden en er slechts, buiten de 
representatieve rol van Kroondraagster, een symbool in zagen van de eenheid van 
het Nederlandsche volk, van zijn recht op onafhankelijkheid, van zijn souvereine 
rechten. Eerst door den Duitschen overval en door den oorlog werd zichtbaar dat de 
Kroon heel wat meer beteekende dan een symbool, dat de beteekenis van de Koningin 
in het geheele bestel een veel grootschere is, dan de minimale die er tevoren aan werd 
toegeschreven. Helaas zagen niet alle Nederlanders dit direct in; zooveel te meer 
echter hun vijanden, de Duitschers. Zij wisten, dat de Koningin in de ure des gevaars 
weer zou worden het daadwerkelijke Hoofd van het Nederlandsch verzet, de draagster 
en verpersoonlijking van de Nederlandsche souvereiniteit, en als zoodanig onmiddel
lijk erkend en gerespecteerd door alle mogendheden die niet verbonden waren met 
Duitschland: de Geallieerde en neutrale mogendheden. Vandaar dat in den opzet 
van den Duitschen overval was inbegrepen het zich tot eiken prijs meester maken 
van de persoon van Koningin Wilhelmina. Dan kon een of andere commissie of 
comité zich opwerpen als vertegenwoordiging en regeering van het Nederlandsche 
Volk, maar de bevoegdheden van zulk een commissie konden gemakkelijk worden 
betwijfeld of betwist; er konden méér comité’s komen, alles koren op den molen van 
den Duitschen vijand.

Wie dit ook zeer goed inzag, was de Koningin zelf. Zij wist dat Zij het land tijdig 
moest verlaten om als Staatshoofd het verzet in het buitenland te kunnen organiseeren 
en voortzetten. Zij zal wel gevoeld hebben, dat deze daad langen tijd slecht door 
Haar volk zou worden begrepen. En daarom was Haar daad een grootsche daad! 
De Koningin groeide ver boven het symbolieke uit; Zij werd een tastbaar en voor 
ieder zichtbaar teeken van de onvergankelijkheid der souvereine rechten van het nu 
reeds zoo lang geknechte Nederlandsche volk. Zij werd het middelpunt van het voort
gezette verzet. Zij waarborgde dat de strijd geen einde zou nemen vóór het algeheele 
herstel van ’s Lands onafhankelijkheid en zijn geschonden rechten. Heden zou nie
mand het anders willen zien als het toen gegaan is; algemeen kreeg men begrip voor 
de daad van onze Koningin. Niemand van ons zou een pendant wenschen van de 
Belgische toestanden, van een koning in handen van den bezetter en een Belgische 
regeering in Londen waarvan het vertegenwoordigend karakter betwist kan 
worden. Niemand zou wenschen, dat daar in Londen, gelijk het Fransche in
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Algiers, een Nederlandsch comité zou zetelen, erkend als comité en niet als souvereine 
regeering van het Nederlandsche volk. Al deze twijfel, deze mogelijkheden tot ver
wikkelingen, heeft Koningin Wilhelmina ons bespaard door te gaan, tijdig te gaan, 
de voor Haarzelf stellig droevigen weg naar het buitenland. Om daar het Verzet te 
organiseeren en het Herstel voor te bereiden!

En wanneer dat Herstel gekomen is, dan behoeven wij niet te zoeken naar een 
legaliseering van het Gezag, dat ons volk weer zal besturen en verheffen. Onze Lands
vrouwe zal zijn teruggekeerd en Zij zal, voorgelicht door die daartoe geroepen zijn, 
weer regeeren als weleer.

Als weleer? Deze tijd heeft ons geleerd, dat te enge bevoegdheden voor de Kroon 
niet altijd tot voordeel van het volk strekken. Er zijn vraagstukken, die opgelost 
moeten worden en die onder het vorige stelsel niet opgelost werden. Defensie, werk
loosheid! Wij ondervinden nu het lijden als een gevolg van het niet oplossen van deze 
vraagstukken toen het nog tijd was . . .

Aan den anderen kant staat evenzeer vast, dat het volk zijn vertegenwoordiging 
moet hebben; dat zonder zulk een vertegenwoordiging het gezag, ook een Koninklijk 
gezag, het contact met de nooden en behoeften van het volk verliest.

Beide kanten van het groote vraagstuk, dat wij hier aanstippen, moeten tot hun 
recht komen. En zij zullen tot hun recht komen omdat wij als Volk willen voort
bestaan. Die oplossing zal zeker komen onder daadwerkelijke medewerking van onze 
Landsvrouwe zelf, die, zooals wij mogen hopen, Haar 46-jarig Regeeringsjubileum 
stellig onder ons zal vieren.

Besluiten wij daarom met:
Leve Nederland! Leve de Koningin!

Auteur: mr C. Vlot

No. 93: Papisme en anti-papisme
Christofoor, 2de jaargang, no. 1, [October 1943]

Wie regelmatig kennis neemt van de producten der illegale pers, wie zijn oor te 
luisteren legt in verschillende kringen en groepen, wie in voortdurend contact staat 
met zijn medemenschen, kan het verheugende feit constateeren, dat ondanks alle 
gewelddadige onderdrukkingsmaatregelen van de Duitsche Overheid, die elke vrije 
meeningsuiting en gedachtenwisseling onmogelijk maakt, in ons Nederlandsche volk 
de gedachte aan opbouw, aan energieken constructieven arbeid na den oorlog, leeft.

Van vele kanten verneemt men geluiden en klanken, die doortrild worden van 
den vurigen wensch om aanstonds na de bevrijding van ons vaderland de handen 
aan den ploeg te slaan, om hard en geestdriftig te gaan werken aan een nieuw en beter 
Nederland. En niet alleen hier, ook van de Nederlanders aan de overzijde en in de 
eerste plaats van H.M. de Koningin mogen wij met vol vertrouwen aannemen, dat
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zij denken en beraadslagen over de wijze, waarop straks de Nederlandsche staat en 
maatschappij dienen te worden ingericht. Deze harde oorlogsjaren en de daarbij 
opgedane ervaringen brachten velen en vooral vele jongeren tot een diep besef van 
hun verantwoordelijkheid jegens de toekomst van Nederland. Al gaan dan niet alle 
gedachten in dezelfde richting, al bestaan er vaak diepgaande meeningsverschillen, 
de bezorgdheid voor het lot van ons volk en het verlangen de fouten van het verleden 
te vermijden en een betere samenleving op te bouwen zijn onmiskenbaar aanwezig. 
Dit moet tot groote vreugde en dankbaarheid stemmen.

Volgt men de gedachten wisseling, speciaal onder het Katholieke volksdeel, dan zal 
het echter sterk opvallen, dat vele Katholieken, overigens trouwe vaderlanders en 
oprechte lieden, de angst en benauwenis om het hart slaan, wanneer zij aan de positie 
van het eigen volksdeel na de bevrijding denken. Deze groep is er uitermate vast van 
overtuigd, dat wanneer wij eenmaal het eigen lot weer in handen hebben, er vroeger 
of later een golf van anti-papisme door het land zal gaan. De redeneering luidt dan 
aldus: thans, onder de bezetting, is over het algemeen de houding van de Nederland
sche Katholieken, voortreffelijk geleid door het Hoogwaardig Episcopaat, goed ge
weest. In het Katholieke front zijn vrijwel geen bressen geslagen: vele priesters en 
leken hebben zich moedige en offervaardige patriotten betoond; het praatje, dat 
Katholieken feitelijk geen goede Nederlanders kunnen zijn en alleen maar „Roomsch” 
georiënteerd zijn, heeft nu definitief afgedaan. Het aanzien van de Katholieken is 
tengevolge van dat alles sterk gestegen, hetgeen op min of meer bedekte wijze nu, 
doch openlijk na den oorlog zal blijken. Dit nu zal in een dergelijke mate de naijver 
op en de angst voor „Rome” bij onze niet-katholieke medeburgers opwekken, dat 
dezen zich, ongeacht onderlinge meeningsverschillen, in één machtig anti-papistisch 
front zullen gaan vereenigen, om gezamenlijk het paapsche spookbeeld te weren en 
de groeiende macht der Katholieken te fnuiken. Uit deze anti-Katholieke reactie, uit 
deze nieuwe Aprilbeweging zouden we haast zeggen, is voor den Katholiek slechts 
één conclusie te trekken: front maken tegen deze anti-papistische concentratie, een 
versterkt isolement, want daarin en daarin alleen ligt onze kracht. Wat de oorlog 
aan banden bracht tusschen Nederlanders van de verschillende christelijke confessies 
dient dan weer te worden doorgesneden, om zich opnieuw op den eigen Roomschen 
Burcht terug te trekken.

Wat moet men van een dergelijken gedachtengang zeggen, wanneer men als 
Katholiek Nederlander in dezen oorlogstijd de diepe en zuivere waarde van een volks
gemeenschap zonder onnoodige verdeeldheid en splitsing aangevoeld heeft en deze 
gemeenschap van het eigen volk als duurbetaalde vrucht van onnoemelijk veel leed 
en lijden ook na den oorlog wil trachten te handhaven? Is het inderdaad een dienst, 
dien wij, Katholieken, ons volk en onze eigen geloofsgenooten bewijzen, als wij weder
om zoo snel mogelijk tot isolement overgaan?

Voordat getracht wordt deze vragen te beantwoorden, zie hier een feit, dat helaas 
niet te ontkennen valt: er bestaat in zekere kringen een latent anti-papisme, dat na 
den oorlog hoogstwaarschijnlijk aan het daglicht zal treden. Kleine trekjes, ook soms



2 9 2 VAN DE APRIL— MEISTAKINGEN 1943 TOT SEPTEMBER 1944

in de illegale pers, wijzen in deze richting. Hoewel wij gaarne aannemen, dat alles 
niet zoo kwaad bedoeld is, als het is neergeschreven. Maar zeer beslist wel kwaad 
bedoeld is een pamflet, dat kortelings verspreid werd onder Protestanten.1 Men wrijft 
zijn oogen uit als men het leest; dit vlugschrift is één opwekking tot verzet, niet tegen 
het Duitsche heidendom en al de verderfelijke gevolgen daarvan, maar tegen het 
samengaan van het Protestantisme met de bisschoppen tegen het moderne heidendom. 
Uitdrukkelijk wordt tegen het opdringen van het ultra-montanisme (wat een herin
neringen wekt dat woord niet op!) gewaarschuwd. „Rome neemt thans zijn kans 
waar!” Dringend wordt verzocht om de volgende eischen in eigen omgeving bekend 
te maken: het doorsnijdeji van alle organisatorische banden der Synode met de 
Roomsch-Katholieke Kerk.

Wat denken de opstellers van dit geschrift te bereiken? Wij zijn ervan overtuigd, 
dat het overgroote deel der Protestantsche Christenen zich met af keer van dergelijk 
geschrijf afwendt en dat het slechts een kleine groep onder hen is, die deze gedecideerd 
anti-Katholieke richting in wil. Doch zijn dergelijke scribenten zich wel bewust van 
de diepgaande reactie, die hun producten bij vele Katholieken wekken? Weten zij 
wel, dat zij op deze manier er duchtig toe meehelpen gevaren die in werkelijkheid voor 
ons land noch voor het Protestantisme bestaan, op te wekken? Of anders gezegd: dat 
zij vele Katholieken juist in de „Roomsche” richting drijven en dat deze lieden de 
vaderlandsche waarden, waarvan zij zich in deze jaren zoo sterk bewust zijn geworden, 
weer van zich af gaan werpen? Nederland is nu eenmaal geen Protestantsche natie 
maar een Christelijke natie, waarin plaats moet zijn voor Protestanten én Katholieken. 
(Gelukkig heeft de Redactie van „Trouw” zich tot tolk gesteld van vele goeddenkende 
Protestanten en de inhoud van dit pamflet ten zeerste gelaakt. Red.).

Doch laten wij, Katholieken, eerlijk genoeg zijn om de hand in eigen boezem te 
steken. Al kan dan het bestaan van een zekere mate van anti-papisme niet ontkend 
worden, sommigen onder ons zijn er al te snel bij om bepaalde feiten tot enorme pro
porties op te blazen en de uitingen van bepaalde personen of groepen gelijk boven
genoemde, zonder meer te generaliseeren. Volgens hen is de zaak alleen goed, wanneer 
er het etiket „Katholiek” op staat; samenwerking met niet-katholieken is ongewenscht, 
helaas onvermijdelijk. Uit deze kringen komt de eisch van een hernieuwd isolement 
na den oorlog krachtig naar voren. Beseffen de schrijvers van bovengenoemd pamflet 
wellicht niet welke gevoelens hun oproep bij de Katholieken moet wekken, vele 
Katholieken begrijpen omgekeerd in het geheel niet dat vele Protestanten zich terecht 
aan hun „Papisme” stooten en dat zij gaan zeggen: Zie je wel, met die Roomschen 
kun je nu eenmaal niet samenwerken. Beider houding is even bekrompen als on
vruchtbaar. Dat er geen theologisch-dogmatische eenheid bestaat onder de christe
nen van Nederland, is een feit, dat men kan betreuren doch niet veranderen. Ondanks 
die verscheidenheid groeide juist in de laatste jaren een sterke onderlinge waardeering 
voor hetgeen er goeds en schoons was bij den andersdenkende. Deze positieve waar-

1 H et is niet bekend welk pamflet bedoeld wordt.
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deering, die een hecht fundament voor een ware volksgemeenschap vormt, wordt in 
gevaar gebracht door den geest van onvruchtbare controverse, die bij sommige Katho
lieken en Protestanten nog steeds blijkt te heerschen.

Komen wij aan het slot van deze korte beschouwing nogmaals op de kwestie 
terug, die wij in het begin stelden: isolement na den oorlog, ja of neen? Een isolement 
louter en alleen als gevolg van een vermeend overheerschend anti-papisme bij de niet- 
Katholieken zou even onjuist gefundeerd als ongelukkig opgezet zijn. Het zou zijn: 
Papisme stellen tegenover anti-papisme, een vicieuze cirkel dus, waar men niet uit
komt. Een isolement om de eigen beginselen uit te dragen is een andere zaak, die wij 
in dit bestek niet bespreken, doch waarvan wij slechts willen zeggen, dat zij in de 
practijk vermoedelijk niet veel van eerstgenoemde afzondering zal verschillen.

Dat het verbreken van het — in het verleden zeer zeker gerechtvaardigde — 
isolement een gebiedende eisch van den tijd voor ons, Katholieken is, wordt elders 
in deze aflevering betoogd.

Wij willen slechts een lans breken voor een onderlingen geest van oprechte waar- 
deering in tegenstelling met de aan beide kanten hier en daar heerschende onver
draagzaamheid.

Auteur: G. Ruygers

No. 94: Ondergang van het avondland?
De Vrije Katheder, 4de jaargang, no. 2, [16 October 1943]

Het denkbeeld van een ondergang van ons avondland spookt in de atmosfeer. 
Grote groepen van mensen, voor wie de permanentie van bepaalde toestanden nooit 
een vraagstuk is geweest, komen thans met een soort panische ontnuchtering tot het 
bewustzijn, dat er zich enorme omwentelingen aankondigen. De huidige oorlog — 
zo bevroeden zij terecht — is daarvan maar het begin . .  . zoiets als de dynamietont- 
ploffing, waarop het instorten van de berg zal volgen. Het „avondland”, dit complex 
van politieke, economische en culturele zekerheden, waarbij wij zijn grootgebracht, 
het oude kapitalistische avondland, is door het nationaal-socialistische dynamiet op
geblazen, en wij zullen straks de puinregen op onze hoofden voelen dalen. Inderdaad! 
Als het nazisme ooit een historische zending heeft gehad, dan is het wel die van het 
vernietigend en tegelijk bevrijdend dynamiet. Dat is de wonderlijke zin van de tegen
stelling, die alle historisch gebeuren beheerst, en die ook in het nazisme gelegen is, 
waaraan het niet ontkomen kan: met al zijn reactionnaire maatregelen, zijn schrik- 
régime en revolverheerschappij effent het de weg voor een periode van grotere vrijheid, 
menselijker perspectieven, intensere samenwerking van vriendschappelijk gestemde 
volken. Hoe hondser het nazidom de volken verdrukt — zowel het Duitse als de 
bezette — des te sterker groeit het verlangen der verdrukten naar een gelukkiger, 
humanistischer orde!
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Dit verlangen heeft de bruine dictatuur, a.h.w. trots zich zelf in eigen boezem 
geboren doen worden, en zo wij in dit verband willen spreken over de ondergang van 
het avondland, dan zouden we dit zo willen formuleren: het avondland van het ver
wilderd kapitalisme, waarvan het Derde Rijk en zijn imitaties enkel de barbaarse 
topvorm voorstellen, gaat inderdaad onder. Maar in deze wereld is geen ondergang 
volstrekt. In elke ondergang kiemt een element van heropstanding. Het einde van 
het avondland, dat velen haast als een aan eigen lijf en bloed gevoelde ondergang 
vrezen, vergroeid als zij zijn met de bestaande structuur der dingen, betekent voor ons 
geenszins een val, maar een beslissende wending naar een hogere maatschappelijke 
levensvorm. Wij zien in die ondergang een afsluiting,*de tumultueuze begrafenis van 
een systeem, dat in alle opzichten bewezen heeft, de volkeren niet gelukkig te kunnen 
maken. Wij stellen ons erop in, dat het ancien régime, in welke vermomming ook, 
niet terug kan en mag keren.

Geen ondergang is volstrekt. De dood van de oude wereld is tegelijk de waarborg 
voor een nieuwe, één van ordening en collectieve verantwoordelijkheid. De intellec
tuelen, die in deze oorlog grotendeels het bewustzijn van hun leiderstaak hebben ver
staan en uit de bancirkel van een verkeerd geïnterpreteerde persoonlijkheidscultus 
zijn gestapt, zullen ook in de toekomst op deze weg voort moeten gaan, en hun ge- 
meenschapsbesef verdiepen. Diegenen in Europa, wier belangen na deze oorlog 
richtinggevend zullen zijn voor de opbouw van de samenleving — en dat zijn de 
werkenden en scheppenden, niét de profiterenden — kunnen de intellectuelen in hun 
sociaal bestel niet ontberen, zomin als de intellectueel tenslotte voor zijn wetenschap
pelijke, culturele of artistieke prestaties de weerklank bij een positief publiek kan 
missen.

Dat de intellectueel, veel meer dan hij zelf dikwijls begreep, in de maatschappij 
van het kapitalisme een loonslaaf van de profitanten was, een aanhanger van de 
individualistische moraal (die in economische termen „vrije concurrentie” en „par
ticulier initiatief” heette) heeft hem tot het verderfelijke denkbeeld verleid, dat de 
intellectuelen, in welke samenleving ook, een vrij zwevende-groep voorstellen, die 
buiten enkele raakpunten geheel los is van de sociale orde. Daarin zou dan de z.g. 
„vrijheid” en „kracht” van de intellectuelen bestaan. Zij horen godlof nergens bij; 
zij hoeven niemand naar de ogen te zien. Deze dromen op papier stellen wij hier 
misschien met opzet overdreven voor: er was immers ongetwijfeld bij een deel der 
intellectuelen reeds de neiging, deze gevaarlijke illusies en dit dodend isolement te 
doorbreken, en de oorlog — wij wezen er al op — heeft dit proces verhelderd en 
verhaast.

Het feit, dat men in intellectuele kringen al lang voelde, dat „there is something 
rotten”, heeft bij de intellectuelen afzonderlijk tot uiteenlopende reacties geleid: 
sommigen trokken zich als eilandbewoners in eigen onaantastbaarheid terug, anderen 
verklaarden zich geestelijk weerbaar, nog anderen werkten met geestdrift en over
tuiging mee aan de directe strijd tegen het fascisme. Maar dit alles was, en zal na de 
oorlog, als nazidom en fascisme verslagen liggen, min of meer negatief zijn. De intel
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lectuelen die hun ziel willen redden, moeten de kunst leren verstaan, hun bereid
willigheid tot persoonlijke en vereende inzet positief te maken. En zij kunnen dat, 
door zich te verbinden met de noodzakelijke sociale opbouw, die na de oorlog wacht, 
en die o.i. niet heilzaam werken kan dan tenzij in de vormen van een waakzame, 
uiterst strijdbare, socialistische democratie. Wij spreken hier met opzet niet van 
partijen, omdat het partijenvraagstuk in de nieuwe vrede waarschijnlijk minder aan 
de orde zal komen dan het beginselenvraagstuk, en wel een beginselenvraagstuk, dat 
in strenge anti-kapitalistische zin moet worden opgevat.

„Men kan niet tegelijkertijd in de wereld leven en vrij van haar zijn” . Met deze 
woorden wordt kort en bondig verrassend juist de moraal uitgedrukt die voor allen 
na de oorlog in sociaal opzicht opgeld zal doen. De intellectuelen komen voor een 
keuze te staan, die hun krachtens de tradities, waarin zij groot geworden zijn, niet 
makkelijk zal vallen. En toch zal zij onvermijdelijk zijn. Niet moeilijk zal deze keuze 
vallen aan diegenen, die ook voordien belang hadden bij de ondergang van het kapi
talistische avondland, de arbeiders en ook de boerenstand, die althans waar het haar 
bescheidene dragers betreft, in zo grote mate afhankelijk is van markt en oogst. Zij 
zullen onmiddellijk achter een positieve ordening staan, die in de noden van brede 
volkslagen voorziet en een einde maakt aan crisis, werkloosheid en gewapend conflict, 
welke door het schijndemocratische kapitalisme niet werden voorkomen. Zulk een 
positieve ordening van economisch en bedrijfsleven betekent echter ook, een keer 
op gang gebracht, ordening en herschepping van het cultuurleven, de waarborg voor 
het mettertijd ontstaan van een nieuw intellectueel type. Reeds nu heeft het denkbeeld 
van een planmatige sociale orde de sympathie van talrijke hoofdwerkers en kunste
naars, wier maatschappelijk inzicht zo ver gaat, dat zij de noodzaak van gezamenlijke, 
vreedzame oplossingen inzien en ook beseffen, dat zulk een oplossing hun problemen 
de gewenste ontwarring biedt.

Maar er zal ongetwijfeld een periode van overgang intreden, waarin'het voor vele 
intellectuelen moeilijk zal zijn, alleen al, omdat de grenzen een tijdlang niet scherp 
getrokken zullen zijn. In den beginne zullen de altoos reactionaire profitanten alles 
in het werk stellen, om de schemering van het kreperend avondland zo lang mogelijk te 
rekken, omdat zij daarbij meer kansen overhouden, hun practijken uit te oefenen. 
Deze groep zal, in haar streven naar zelfhandhaving, geen middel onbeproefd laten, 
en de gewapende of ongewapende burgeroorlog aanwakkeren, die altijd van reactio
naire zijde begonnen wordt, daarbij gebruik makend van de onbewustheid van aan
zienlijke volksdelen, waartoe de intellectuelen in menig opzicht behoren. Zij zullen 
met het spook der „ordening” bang gemaakt worden, als met iets, dat hun „vrije” 
beroep en levensadem zal afknijpen, etc. Zij zullen gepaaid worden, in dienst der 
reactie te blijven, de reactionnaire pers openlijk of bedekt te dienen, en al wat de ridders 
der duisternis nog verder als strijdmiddel weten te verzinnen, in practijk moeten 
brengen.

Wanneer de intellectueel zal hebben begrepen, dat zijn plaats niet in het zwarte 
leger van troebelen, rancuneuzen en onbewusten is, zal ook hij niet meer meewerken
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aan het rekken van een systeem, dat ten dode is opgeschreven. Zodra hij beseft, dat 
zijn vrijheid daarin bestaat, dat hij openlijk en spontaan partij kiest voor degenen, 
die het ontstaan van een hogere maatschappijvorm garanderen, zal er zowel voor 
die komende samenleving als ook voor hem zelf ontzaglijk veel gewonnen zijn. Hij 
behoeft zich voorlopig geen illusies te maken, dat hem een leven op veren kussens 
wacht. De atmosfeer zal, in den beginne vooral, nu en dan Spartaans zijn. Maar 
daartegenover zal onmiddellijk ook de grote weldaad staan van zijn verbondenheid 
met bevolkingsgroepen, die de intellectueel en/of de kunstenaar niet langer zien als 
exotisch bijproduct der beschaving, maar als een der hunnen, die erkentelijkheid, 
stimulans, klankbodem voor zijn streven verdient. Er zal een krachtige wisselwerking 
ontstaan tussen publiek en intellectueel, omdat zij geen onderscheidene levensbe
langen meer zullen hebben. De arbeiders met name zullen in de intellectueel een 
wapenbroeder begroeten, die zich al te lang op een afstand gehouden heeft. En de 
intellectueel zal leren inzien, dat hij, door zich een plaats in het volksleven te veroveren
— wat de eerlijken onder hen niet moeilijk vallen kan — tevens zijn werkzaamheid 
in het sociaal bestel heeft verankerd. Wat dat betekent en welke psychische bevrijding 
dit inhoudt, zal eiken intellectueel duidelijk zijn, die het moordend gevoel van over
bodigheid en eenzaamheid, van doelloos werken en scheppen kent, dat hem tijdens 
het kapitalistische bewind zo dikwijls heeft ontmoedigd en geremd. Dit gevoel zal 
en moet met de ondergang van het oude avondland en de verrijzenis van het nieuwe 
voorgoed verdwijnen.

Auteur: Theun de Vries

No. 95: De bevrijding brengt ons vrijheid
Het Parool, no. 62, [  18 December 1943]

De ongerustheid, waarvan een belangrijk deel der illegale pers heeft doen blijken, 
nadat op 2 September onze Koningin in een radiorede mededeeling had gedaan van 
de plannen om onmiddellijk na de bevrijding een militair gezag te doen optreden, 
heeft haar rechtvaardiging verloren: in een op 23 November gehouden tweede radio
toespraak, uitdrukkelijk „in aansluiting” aan de vorige, werd die ongerustheid door 
de Koningin weggenomen. Wij krijgen, gedurende een overgangsperiode, inderdaad 
een militair gezag, maar een, dat onderhoorig is aan de Regeering en het plaatselijk 
burgerlijk gezag, en een, dat geenszins beoogt ons niet die vrijheden te hergeven, 
terwille waarvan Nederland thans den eindstrijd tegen zijn overheerschers voert. Zóó 
moet het! En indien de Regeering haar voornemens ineens had geformuleerd met de 
helderheid die thans, in de tweede radiorede, naar voren treedt zou de illegale pers 
de ongegrondheid van ongerustheid onmiddellijk doorzien en aan ongerustheid der
halve ook geen uiting gegeven hebben. Het is noodig, daarop nadruk te laten vallen. 
Immers er waren al lieden, die in de waarschuwende publicaties van bladen als „Vrij
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Nederland” en „Het Parool” zoowel gebrek aan loyaliteit jegens de Londensche 
Regeering als hunkering naar eigen politieke macht hadden ontdekt, en die in termen, 
waarvan qualificatie liever achterwege blijve, van hun gevoelens deden blijken. Deze 
lieden lieten het stokpaardje van de nationale eenheid een eererondje draven en be
tichtten er de illegale bladen van, dat zij die eenheid terwille van eigen voordeel be
oogden te ondergraven.

De Koningin heeft thans in ondubbelzinnige bewoordingen de werkelijke be
teekenis van het ons aangezegd „militair” gezag vastgelegd, daarmede meteen de on
juistheid van de beschuldigingen aan ons adres aantoonend.

Wij doen dat zonder eenig overleg met „Vrij Nederland”, maar in de stellige en 
door het uitnemend hoofdartikel van dit blad d.d. 16 November gesteunde over
tuiging, dat ook in het kamp van onze medestrijders de hier volgende inzichten, in 
groote lijnen althans, worden gedeeld.

De zin van „Eenheid”
De eenheid van het land is een kostbare en kostelijke zaak. Maar zij is dat alleen 

voor zoover die eenheid geboren is uit vrije meeningsvorming en vrije discussie. 
Waardeloos is zij, waar zij, gelijk nu, door het muilkorven van elke afwijkende op
vatting niets is dan schijn en namaak. Onvoldoende is zij, indien zij negatief is ge
kenmerkt, door niets gedragen wordt dan door een allen omvattend verlangen naar 
bevrijding. Eenheid van een volk kan nimmer beteekenen, dat in dat volk geen veel
heid van opvatting en oordeel voorhanden mag zijn. Zij wil slechts zeggen, dat allen, 
die tot dat volk behooren, bóven hun verdeeldheden hun eenheden zien, dat elke partij 
zich als middel beschouwt en niet als doel; dat iedere burger zich deel weet van het 
groote geheel en bereid is te erkennen, dat niemands opvattingen voor honderd 
procent — dat is: ten koste van alle andere opvattingen — verwerkelijkt kunnen 
worden, omdat elk „samenleven” nemen èn geven onderstelt. Het Nederlandsche volk 
zal nimmer „een” zijn in dien zin, dat het één politieke opvatting of één geloof aan
hangen zal. Het kan wel één zijn in zooverre het boven het verdeelende het vereenende 
kan leeren zien en komen tot praktische verdraagzaamheid en praktische samenwerking 
op elk terrein, waarop die samenwerking óndanks verschil van staatkundig of gods
dienstig beginsel mogelijk (en derhalve ook geboden is).

Laten wij niet afgaan op het zoetelijk gefemel over „nationale eenheid”, afkomstig 
van lieden, die zelf innerlijk autoritaire, dictatoriale geesten zijn, en die streven naar 
een eenheid, geboren uit het dichtslaan van een aantal Nederlandsche monden. 
Integendeel: laat ons diep beseffen, dat voor een ontwikkeld volk als het Nederland
sche, met zijn sterken zin voor individualiteit, slechts eenheid boven verscheidenheid 
denkbaar en wenschelijk is, en dat het nimmer de taak van eenig in het openbaar 
verschijnend orgaan zijn zal, de eerlijke overtuiging van zijn redactie te verzwijgen, 
te verzwijgen uit een opvatting van „eenheid”, die in feite geen eenheid is. Recht op 
critiek, ons thans ontzegd, behoort ons volk, als vrij en mondig volk ten volle toe. 
Nóóit zullen wij het prijsgeven!
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Onmisbare kritiek

Wanneer onder de gegeven omstandigheden de illegale pers critiek oefent op de 
gestie van de Londensche Regeering doet zij dat in het belang van ons aller zaak en 
overigens in volkomen loyaliteit tegenover ons wettig Landsbestuur.

Het zij kruideniersmentaliteiten voorbehouden, aan zulke critiek insinuaties te 
ontleenen van het allooi, dat wij in een vorig nummer als beneden discutabel peil van 
onze redactietafel veegden. Hoe oneindig beter en zuiverder reageerde onze Koningin 
die zich „rijk” verklaart met de illegale pers en haar activiteit! En hoe nuttig heeft 
critiek als die van „Vrij Nederland” en „Het Parool” gewerkt, nu zij immers tot een 
opheldering geleid heeft, die de ongerustheid in ons volk volledig wegneemt! Die 
ongerustheid was gegrond, en al wie de reactie van de illegale bladen als „verderfelijke 
actie” aanmerkt keert de volgorde der feiten en daarmee ook de verantwoordelijk
heden om. Niet de illegale pers handelde verkeerd door op een onrustwekkende 
mededeeling te reageeren, ■— zij was daarmede de spreekbuis van ons volk — maar 
de Regeering had in eersten aanleg elke ongerustheid en derhalve elke reactie kunnen 
verhoeden.

Zeer wel beseffen wij ondertusschen de gegrondheid van de opmerking onzer 
Koningin, dat de Regeering niet alles zeggen kan wat zij zou willen zeggen, en even
zeer is het duidelijk, dat ook de Nederlandsche Regeering tot zekere hoogte niet vrij is 
in haar beslissingen. De vereenigde naties strijden zij aan zij; het kan niet anders 
of ook terzake van de regeling der verhoudingen in den overgangstijd, die immers 
nog door militaire overwegingen mede beheerscht zal zijn, is er overleg en zoo noodig 
compromis. Niettemin had van Londen uit in eersten termijn gezegd kunnen worden 
wat gezegd kon worden in den tweeden. Daar dan een op zichzelf nuttige openbaring 
van de in breede lagen van ons volk levende gevoelens achterwege zou zijn gebleven 
betreuren wij den gang van zaken allerminst. De Regeering heeft thans vernomen, 
hoe de illegale pers, die als eenig orgaan van vrije meeningsuiting in Nederland uiterst 
representatief is voor de openbare meening, over militair bestuur denkt en het naar 
vrijheid hunkerende volk heeft thans vernomen, dat zijn Regeering die gedachten tot 
de hare maakt. Met dat eindresultaat kan men ginds en hier alleszins tevreden zijn! 
En wie dan nog behoefte voelt aan het vastnagelen van begane fouten — wij maken 
ze waarlijk niet minder dan de overkant! — prente zich in, dat fouten gemaakt worden 
overal waar wordt gewerkt. „Waar gehakt wordt vliegen spaanders.”

De welkome oplossing

Het militaire gezag dat ons in den overgangstijd zal bij staan, draagt — nu weten 
wij het — inderdaad een gemengd karakter. Het is, inderdaad, een „tusschenvorm 
tusschen zuiver militair en zuiver burgerlijk gezag” zooals het Londensche „Vrij 
Nederland” het indertijd aanbeval. Het is een gezag, dat onder de Regeering en het 
plaatselijk burgerlijk gezag zal staan, hetgeen erop duidt dat ook de Regeering inziet, 
dat hier te lande talrijke krachten voorhanden zijn, die door het vertrouwen dat zij
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bij de bevolking genieten, uitnemende diensten zullen kunnen bewijzen bij het herstel 
op korten termijn van een normaal openbaar bestuur. Het „harmonisch verband 
tusschen het dan optredend gezag en het Nederlandsche volk” wordt door de Koningin 
als „noodzakelijk” bestempeld, en die harmonie zal inderdaad alleen dan mogelijk 
zijn indien de te nemen maatregelen ons „van den beginne af aan die vrijheden waar
borgen waarnaar U en ik zoo vurig terug verlangen” . Dat zijn heel wat gezondere 
geluiden dan die van de lieden, die voor „sterk gezag” pleiten omdat zij er een middel 
in zien om het bevrijde volk van de eene dictatuur in de andere te helpen en die geen 
eenheid boven de verscheidenheid maar een eenheid ten koste van de verscheidenheid 
begeeren.

De bevrijding zal een bevrijding zijn! Militair gezag komt aan de regeling van den 
overgangstijd slechts te pas in zooverre het noodig is ter verzekering van orde en rust 
en ter berechting van Mussert en zijn handlangers. Maar ook dat militair gezag zal 
slechts middel zijn tot snel herstel van onze oude vrijheden; het zal niet langer duren 
dan strikt noodig is — een „korte spanne tijds, enkele weken, enkele dagen mis
schien” zeide de Koningin —; en het zal zoodanig ingepast zijn in de overige 
bestuursorganisaties, dat het in geen enkelen zin zich tot een militaire dictatuur 
ontpoppen kan.

Lezers van „Het Parool” : verheugt u met ons over de verkregen opheldering en 
beschouwt die als een gereede aansporing om den einsdtrijd te strijden met verbeten 
felheid en met onversaagden moed. De dag is nabij! Nederland, het vrije, door veel
heid van opvatting boeiende, maar laat ons hopen ook door besef van eenheid boven 
die veelheid gezonde en regeerbare Nederland, zal herrijzen!

Pieter ’t Hoen.

Auteur: mr dr G. J. van Heuven Goedhart

No. 96: Conservatief - progressief

Trouw, lste jaargang, no. 15, [midden December 1943]

Er is tegenwoordig discussie over den vorm, waarin de meeningsstrijd zich in de 
toekomst zal moeten openbaren. Er wordt dan gepleit voor een algeheele wijziging 
der vroegere politieke tegenstellingen om daarvoor in de plaats te stellen de tegen
stelling conservatief-progressief.

De gedachte, die aan dit voorstel ten grondslag ligt, is deze, dat de geschiedenis 
zich in een bepaalde periode kenmerkt door een bepaalde tendentie, b.v. de sociale 
evolutie, die beheerschend is voor de politiek. Tegenover die tendentie staan de men
schen óf instemmend en dan zijn ze progressief, óf afwijzend en gereserveerd en dan 
zijn ze conservatief. Het bestaan van die beide groepen is, in dezen gedachtengang, 
goed. Immers de progressieven zullen de historische evolutie stimuleeren, de conser
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vatieven zullen haar remmen. Daardoor krijgt men van zelf een evenwichtige ont
wikkeling.

Er zijn landen, waar de politieke meeningsvorming inderdaad aldus tot stand 
komt of tot stand kwam. Zoo in Engeland, zoo in Nederland in het midden der vorige 
eeuw.

Wij zijn daar in Nederland echter boven uitgegroeid. De historische tendenties, 
zooals de sociale evolutie, zijn wel gebleven. De houding daartegenover vormt wel 
een factor voor de politieke meeningsvorming. Maar het is niet meer een simpel „ja” 
zeggen en dus stimuleeren van die evolutie, noch een simpel „neen” zeggen en dus 
remmen van de evolutie.

Er is in Nederland bij groote groepen der bevolking begrip gegroeid voor het feit, 
dat historische tendenties, als de sociale evolutie, niet ontstaan en zich niet ontwikke
len buiten den invloed van wereld- en levensbeschouwingen om. In een land als het 
onze ontwikkelt zich zulk een evolutie onder de spanning van tegenover elkaar staande 
wereld- en levensbeschouwingen. De openbare meening over zulk een evolutie wordt 
daardoor nooit meer een zaak van ja of neen. Zij wordt er één van zus of zoo. M.a.w. 
de tegenstellingen liggen in Nederland niet aldus, dat de een de sociale evolutie zou 
willen tegenhouden als hij kon en de ander die sociale evolutie zoo veel mogelijk 
wil bevorderen. Zij liggen zoo, dat de één de sociale evolutie op een bepaalde manier 
wil bevorderen b.v. door de macht op sociaal-economisch gebied te concentreeren 
in handen van den staat, uiteindelijk langs den weg der socialisatie, terwijl de ander 
de sociale evolutie wil bevorderen en voltooien op een andere manier; niet langs den 
weg der staatsontwikkeling maar b.v. langs den weg eener rechtsontwikkeling, 
waardoor in het maatschappelijk leven zelf de algemeene overtuigingen groeien 
en de levensverbanden ontstaan, waardoor en waarin de sociale evolutie tot rijpheid 
komt.

Dit is niet een kwestie van conservatief of progressief, het is hier de vraag: wat 
is de juiste manier om een probleem op te lossen, waarvan wij allen de oplossing urgent 
achten?

Wanneer wij zouden trachten de meeningsvorming in dit opzicht te wringen in het 
schema conservatief-progressief, begaan wij o.i. de fout, dat wij de principieele per
spectieven verdonkeren door een historische verengde kijk op de ontwikkeling. Het 
zou beteekenen, dat wij de klok achteruitzetten. Het zou beteekenen het uitschakelen 
van de wereld- en levensbeschouwing uit de politiek. In het algemeen is dat reeds 
een nadeel en verarming, omdat wij dan de problemen nooit meer ten voeten uit en 
in hun ware gedaante kunnen zien. Voor den Christen is het bovendien onaanvaard
baar, omdat het zijn christenplicht is de problemen in het licht van het Evangelie tot 
klaarheid te helpen brengen.

Auteur: dr J. A. H. J. S. Bruins Slot
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No. 97: De nieuwe mensch
De Maasbode, [December 1943]

Naarmate de oorlog ten einde begint te loopen, vertoont zich alom een stijgende 
belangstelling voor het groote na-oorlogsche probleem: „Hoe moet de nieuwe wereld 
worden opgebouwd?”

De ondergrondsche bladen wijden lange artikelen aan dit probleem, hetwelk steeds 
meer de publieke opinie begint bezig te houden en het gebeuren op de slagvelden 
zelfs eenigszins overschaduwt.

Allen, die een open oog hebben voor de werkelijkheid, zien thans duidelijk in, 
dat veel van het oude zal moeten verdwijnen en dat een nieuwe geest onvermijdelijk 
baan breekt.

Van de oude systemen, die voor den oorlog opgeld deden, zijn vele gebleken niet 
juist te zijn. De ware schuldige wordt gezocht en gevonden. De eene werpt de schuld 
op den oorlog, de ander stelt de regeerders en leiders der volkeren verantwoordelijk 
voor al de ellende, die over ons is gekomen. Eén ding echter wordt over het algemeen 
vergeten en over het hoofd gezien: het feit, dat de mensch, dat wijzelf de schuld dragen 
van wat thans over ons hoofd is gekomen.

De oorlog is niet de oorzaak van al het leed, van de rampen, die het menschdom 
bedreigen; de oorlog is slechts de doorbraak van het abces, dat al lang bestond en 
het bloed in het volkslichaam vergiftigde.

Het zijn niet de regeerders en politici, die alleen verantwoordelijk zijn voor de 
chaos, die de wereld thans te zien geeft. Het zijn de volkeren zelf, het zijn wij, die hun 
de kans gaven hun landen naar den ondergang te leiden en in onze gemakzucht en zelf
voldaanheid rustig toezagen, hoe zij bezig waren de wereld in den afgrond te storten. 
Het was niet de Democratie, die de oorzaak is van de politieke, sociale en economische 
ineenstorting van de wereld: het was de mensch, het waren wijzelf, die de Democratie 
uitholden tot een nietszeggend begrip en onder het mom van Democratische vrijheid 
neigden naar ongebondenheid en immoraliteit.

Daarom is het zaak, dat bij alle gepraat over nieuwe orde en maatschappij op de 
eerste plaats gedacht wordt aan de herziening van den mensch zelf. De mensch moet 
eerst zichzelf herzien, eerst zelf zijn fouten inzien en herstellen, voor hij kan beginnen 
met de opbouw van een maatschappij, waarvoor hijzelf als bouwstof moet dienen.

Alleen de nieuwe mensch kan de nieuwe maatschappij tot stand brengen.
Al het nieuwe, dat voorgestaan wordt: de corporatieve gedachte, eenheid, een 

krachtig gezag, enz. kan niet door gepraat en geschrijf alleen tot stand gebracht 
worden. Het eischt van den mensch, dat hij zijn oude ondeugden van ongebondenheid 
en egoïsme aflegt. Alleen de nieuwe mensch, met gemeenschapsgeest en sociaal gevoel, 
met de christelijke deugden van rechtvaardigheid en liefde, kan in staat zijn datgene 
te bereiken, wat voor de nieuwe maatschappij vereischt wordt.

Er wordt in sommige kringen beweerd, dat dit slechts mogelijk is, indien terug
gegaan wordt naar de tijden der eerste christenen. Wij zien dit niet in. Het Christen
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dom, hoewel door velen niet voldoende beleefd en in practijk gebracht, is in zich 
hetzelfde gebleven; het draagt in zich alle voorwaarden, welke voor het bereiken van 
het gestelde doel noodig zijn. Hoofdzaak is slechts dat de mensch zichzelf herziet en 
terugkeert tot de Bron van Waarheid en Gerechtigheid, die alleen in staat is hem ten 
goede te leiden.

Zoo blijft de leuze actueel: Verbeter de wereld, begin met jezelf.

Auteur: onbekend

No. 98: Ons parlement — aan kant of bij de hand?
Vrij Nederland, 4de jaargang, no. 8, [24 Januari 1944]

Indien men met ons van meening is, dat na de bevrijding van ons vaderland de 
democratische vrijheden en rechten zoo spoedig mogelijk dienen te worden hersteld, 
dan richten onze gedachten zich in de eerste plaats op ons parlement.

Zal ons oude parlement (d.w.z. van voor Mei 1940) functioneeren alvorens tot 
nieuwe verkiezingen zal kunnen worden overgegaan (wat wel eenigen tijd zal duren)?

De meeningen dienaangaande zijn verdeeld. Wij laten daarbij voor ditmaal alle 
on-democratische aspiraties en verwachtingen buiten beschouwing. Ook onder hen, 
die zoo spoedig mogelijk en liefst terstond een zekere mate van volksinvloed hersteld 
wenschen te zien, heerscht verschil. O.i. zal echter de aanwezigheid van een nog nooit 
officieel ontbonden parlement niet genegeerd kunnen worden. Dit is ook ongewenscht. 
De opvatting dat de zittingsperiode verre overschreden is snijdt geen hout, omdat 
de tijd van schorsing niet mee behoeft te tellen. Hetzelfde geldt immers ook voor 
andere functionarissen als b.v. afgezette burgemeesters, wier ambtsperiode ook in 
vele gevallen verstreken is en waarvan wij toch hopen dat zij na den omslag onmiddel
lijk op hun post zullen staan.

Een ernstiger bezwaar geldt de representativiteit van de R'amers. Kunnen de leden 
nog wel in den waren zin des woords als volks vertegenwoordigers aangemerkt worden, 
nu er zoo veel veranderd en verschoven is?

In zekeren zin: neen!
En dit klemt temeer daar vele politieke voormannen zich tijdens de bezetting niet 

van den fraaisten kant hebben laten zien. (Men herinnere zich het art. in ons vorig 
no. over: Ons volk en zijn leidslieden). Op het binnenlandsche front hebben zij hun 
leidende functies prijsgegeven en na den oorlog maken zij derhalve daar geen aan
spraak meer op!

Afgedacht van de N.S.B.’ers en de enkele collaborateurs onder hen, gelden onze 
bezwaren tegen de rest, niet allereerst hun daden, maar hetgeen zij nalieten te doen.

En nochtans achten wij een uitschakeling van het parlement om formeel staatsrech
telijke redenen, maar ook uit het oogpunt van verstandig politiek beleid ongewenscht. 
Liever de erkenning van dit parlement (met alle gebreken!) dan een on-democratisch
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experiment, verdoezeling van de grondregels van ons staatsbestel (zij het tijdelijk), die 
een gevaarlijk precedent scheppen voor de toekomst.

Trouwens, wanneer men de zaak eens van dichterbij bekijkt, valt het een en ander 
nog wel iets mee. De voorzitter van de R.K. en de S.D.A.P., van de A.R.-, S.D.A.P.- 
en V.D.-Kamerfractie zaten of zitten in de gevangenis. De voorzitter van de A.R. is 
verbannen. De A.R.- en S.D.-fractieleden zijn vrijwel allen geïnterneerd geweest of 
zijn dit nog in Schoorl, Buchenwald, Haaren of St. Michielsgestel. Ook vele leden 
van andere fracties zijn (soms meermalen) getroffen. Natuurlijk verliezen onze be
zwaren daarmede niet allen grond. De oude kamer zal dus de noodige bescheidenheid 
moeten betrachten en de regeering minder dan ooit voor de voeten moeten loopen 
(algemeene machtigingswetten!!). Begrip voor haar eigen geringe representativiteit is 
absoluut noodzakelijk. Anderzijds eenzelfde begrip van de reden waarom ze daar 
op die plaats is, n.1. om in een chaotischen tijd alle willekeur en elk on-democratisch 
experiment te voorkomen.

Een ander punt is de volledigheid van de kamers. Er zijn leden gestorven en er zijn 
er die voor den rechter gedaagd zullen moeten worden (de N.S.B.’ers b.v., e.d.).

Kunnen de opengevallen plaatsen langs den weg der gewone opvolging via de 
kieslijsten geregeld worden? Of is hier een nieuwe figuur noodig? Aanvulling door 
benoeming door de Koningin of door de kamer zelve? Ook hier zal o.i. bij bestu- 
deering van de beschikbare gegevens blijken dat er geen onoverkomenlijke bezwaren 
rijzen (we kunnen hierover uiteraard niet veel publiceeren).

Tenslotte geven wij toe dat de aanwezigheid van de oude kamer en dat is dan 
tegelijkertijd min of meer van de oude partijformaties remmend kan werken op de 
vorming van nieuwe partijgroepeeringen. Ook dit is inderdaad een moeilijkheid en 
te betreuren, maar het mag geen reden zijn om tot aan de nieuwe verkiezingen een 
on-democratischen weg te volgen.

Men leze in dit artikel geen verdediging van politieke voormannen, die hun plicht 
op het binnenlandsche front verzaakten, maar wel een verdediging van een demo
cratische instelling en een onmisbaren grondregel van ons staatsbestel, die niet dan tot 
schade van ons geheele volk (zij het zelfs tijdelijk) gemist kunnen worden.

Auteur: onbekend

No. 99: Eenheidspartij en progressieve volksbeweging
De Waarheid, no. 117, [31 Maart 1944]

Er gaan stemmen op, die na de oorlog één grote politieke volkspartij wensen, 
waarin alle vroegere „linkse” partij groeperingen tot en met vrijzinnig-democraten en 
jongen-liberalen verenigd zouden zijn. Daartegenover zou dan een conservatieve 
partij staan, van in hoofdzaak anti-revolutionnairen en christelijk-historischen, als een 
soort rem op al te grote vooruitstrevendheid. Dit is al dadelijk een gekunsteld schema,
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gebaseerd op de oude partij-groeperingen en het is bovendien niet waarschijnlijk, dat 
bepaalde volksgroepen zichzelf als „conservatief” zullen willen bestempelen. Aan de 
andere kant is een breed opgezette volkspartij, die tal van groepen met tegenstrijdige 
belangen in één partijverband wil omvatten, tot onvruchtbaarheid gedoemd.

Wat practisch bereikbaar geacht moet worden, is een eenheids-arbeiderspartij met 
een socialistisch program, die deel uitmaakt en de kern vormt van een progressieve 
democratische volksbeweging, waaraan ook andere groepen en partijen deelnemen.

De Communistische Partij heeft zich bereid verklaart, haar partij op te heffen 
en op te gaan in een eenheids-arbeiderspartij met een duidelijk uitgesproken socialis
tisch karakter, niet echter in een algemene volkspartij. De voorstanders van een der
gelijke volkspartij zijn daarentegen van mening, dat er voor een arbeiderspartij geen 
plaats meer is, omdat de klassestrijd reeds tot het verleden zou behoren. Maar de 
arbeidersklasse is en blijft de grote maatschappelijke kracht, die de mooie woorden 
en goede voornemens ook tot daden kan maken, die de kern moet vormen van een 
wiöc/tóontwikkeling, die de tegenwerkende, niet geringe krachten kan overwinnen.

Wie van een volksbeweging zonder arbeiderspartij spreekt, spreekt van een lichaam 
zonder armen en benen, machteloos tegenover de krachten van imperialisme, oorlogs
voorbereiding en binnenlandse reactie. Alleen met mooie woorden en leuzen zijn 
deze machten niet te overwinnen.

Maar de arbeiders beseffen ook, dat zij alleen de overwinning niet kunnen be
halen, dat zij voor de opbouw van een nieuwe maatschappij zonder onderdrukking 
en zonder uitbuiting, de samenwerking van alle democratische krachten, met alle 
werkenden nodig hebben.

Hier stuiten we op de opvattingen van een groep heftige (schijn)revolutionnairen, 
die zich afzijdig willen houden van een volksbeweging, die de doelstellingen van de 
socialisten slechts ten dele erkennen, de bewegende krachten van de sociale ontwik
keling niet doorzien en „alleen maar” een democratische orde en een beter leven 
wensen.

Dit „radicalisme”, dat reeds door Lenin werd bestreden in zijn „kinderziekten” , 
zou de arbeidersbeweging isoleren van de overige bevolking, en haar tot machteloos
heid doemen.

Juist thans, nu in brede lagen der bevolking een drang naar eenheid, naar demo
cratie en vernieuwing bestaat, en nu de algemene verarming na de oorlog radicale 
maatregelen noodzakelijk maakt, zou zo’n politiek van isolatie dubbel noodlottig zijn. 
Consequente democratie op politiek en economisch terrein voert onafwendbaar tot 
vervulling van de socialistische eisen en al zullen ook velen daarbij de consequentie 
in de loop van de strijd niet willen aanvaarden en afvallen wanneer blijkt, dat voor 
de vervulling daarvan revolutionnaire maatregelen nodig zijn, de grote massa heeft 
geen andere uitweg!! Daarvan kan zij echter alleen overtuigd worden in de practijk 
van de strijd tegen de weerstrevende machten. En juist daarom is een brede volks
beweging even onontbeerlijk als een consequente kern, stevig georganiseerd in een 
socialistische revolutionnaire arbeiderspartij.
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Deze grondwaarheid is onafhankelijk van de vraag of deze oorlog een zodanige 
revolutionnaire situatie zal scheppen, dat deze in sommige landen rechtstreeks in een 
sociale revolutie overgaat, of dat nog tussenstadia zullen moeten worden doorlopen. 
Wij zijn geen profeten en dienen met alle mogelijkheden rekening te houden. Maar 
onder alle omstandigheden zal het nodig zijn, dat de massa’s in beweging komen en 
geleid en bezield worden door een bewuste voorhoede, hecht georganiseerd in een 
socialistische arbeiderspartij.

Deze arbeiderspartij moet daartoe nauw verbonden zijn met een brede demo
cratische volksbeweging en zij moet er zich ook terdege van bewust zijn, welke soort 
economische ordening naar een betere samenleving voert, en welke ordening als 
reactionnair moet worden bestreden. Want juist de meest reactionnaire, imperialistische 
krachten voeren hun strijd met behulp van een kapitalistische „ordening” en een 
totalitaire, zij het ook als democratisch gecamoufleerde staat, die de ondergang zou 
betekenen van elke volkswelvaart en rechtstreeks zou voeren naar een nieuwe 
vernietigende wereldoorlog.

Tegenover dit reactionnaire streven een brede democratische volksmacht te stellen 
is de voorwaarde voor een ontwikkeling naar ’n beter leven, waarin de bevrediging 
van de behoeften van allen leiddraad van de productie zal zijn, op de basis waarvan 
zich een hogere cultuur, waaraan alle werkenden zullen deelnemen, zal ontwikkelen. 
Doel is het belang van de massa der bevolking, voor zover zij niet op kosten van 
anderen willen leven.

En de socialistische arbeiderspartij, als de meest bewuste voorhoede in de strijd 
tegen de reactie, zal dan ook onder alle omstandigheden zoveel mogelijk met deze 
massa verbonden moeten zijn, zonder daarbij haar fundamentele, klare doelstellingen 
en de noodzaak van ’n hechte organisatie uit het oog te verliezen.

Auteur: onbekend

No. 100: Manifest van „Het Parool” en „Vrij Nederland”
[15 April 1944]

Landgenooten,

Elke dag brengt ons dichter bij de bevrijding. Iedere Nederlander heeft den plicht 
tot die bevrijding bij te dragen met alle hem ten dienste staande middelen.

Direct na den aftocht van de Duitschers en den terugkeer van onze wettige Re
geering zullen er in Nederland maatregelen getroffen worden, die van beslissende 
beteekenis zijn voor ons geheele volk en die voor een niet gering deel de toekomstige 
politieke ontwikkeling van ons land zullen bepalen.

Het Nederlandsche volk zal daarbij niet terzijde mogen staan, maar als een mondig 
volk medeverantwoordelijkheid voor en een aandeel in deze beslissingen hebben te 
aanvaarden.
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Het zou de grootste overwinning van de Nazi’s zijn, indien het hun mocht ge
lukken door knechting en jarenlange ellende de politieke belangstelling en het ver
antwoordelijkheidsbesef (onmisbare voorwaarden voor elke democratie) te dooden. 
Daarmede zou tevens de weg vrijgemaakt worden voor politieke avonturiers en de 
duistere reactionnaire elementen, die zoowel hier als elders zich gereed maken hun 
slag te slaan.

Van bepaalde zijden tracht men U wijs te maken, dat het thans niet van belang 
is Uw gedachten over toekomstige problemen te laten gaan. Zoolang wij onder 
Duitsche tyrannie zuchten is ook voor ons de strijd tegen den vijand eerste taak, maar 
even zeker als de bevrijding komt zullen wij moeten weten wat wij in den onvermijde- 
lijken overgangstijd en bij den wederopbouw van ons volksleven willen.

Daarvoor zijn noodig bewustheid en politieke wilsvorming!
De ontbinding van onze partijen en van ons vereenigingsleven, de opheffing van 

het recht van vergadering, de kneveling van pers en radio, kortom de vernietiging 
van onze democratische vrijheden heeft de vorming van een publieke opinie belem
merd, maar niet onmogelijk gemaakt. Afgezien van de illegale pers en de diverse 
illegale organisaties zijn er nog allerlei contacten van vóór den oorlog overgebleven 
en wordt er in het verborgen een diepgaande discussie gevoerd over na-oorlogsche 
problemen.

Tegelijkertijd echter zijn er in de donkere jaren der bezetting nieuwe meeningen 
en groepeeringen aan de oppervlakte van ons nationale bestaan verschenen, die de wijd
verbreide opvatting bevestigen, dat de oude groepen en partijen, die in menig opzicht 
reeds aan de werkelijkheid van 1940 niet meer beantwoordden, zulks nog veel minder 
doen aan de werkelijkheid, waarvoor wij na de bevrijding gesteld zullen worden.

Teneinde, althans eenige, klaarheid te scheppen in de binnenlandsche politieke 
verhoudingen nu en straks onmiddellijk na de bevrijding; teneinde voorts bij den 
terugkeer van onze wettige Regeering een doelbewuste publieke opinie te presenteeren, 
de beste medewerkster die een democratische regeering zich wenschen kan, hebben 
de beide groepen, die dit manifest onderteekenden, getracht, in een voor uitbreiding 
vatbaar aantal punten, gedachten te formuleeren waaromtrent tusschen hen gelijkheid 
van gevoelen bestaat. Zij beoogen door de publicatie daarvan tevens een dam op 
te werpen tegen onverantwoorde politieke speculaties, van welke zijde die ook mogen 
komen.

Voorzoover gij eenigermate thuis zijt in de wereld van de „illegaliteit” zal het U 
bekend zijn, dat de beide onderteekenende groepen allerminst over één en denzelfden 
politiek-cultureelen kam geschoren mogen worden. Zij houden met overtuiging vast 
aan hun afzonderlijk bestaansrecht, en hun kijk op de wereld en het leven is te ver
schillend dan dat zij in elkander zouden willen of kunnen opgaan. Te verheugender 
en te opmerkelijker is het daarom, dat zij de hieronder volgende punten gezamenlijk 
onderschrijven konden.

Zij roepen U op daarover Uw gedachten ernstig te laten gaan, opdat de komende 
bevrijding ons niet, gelijk de Duitsche roofoverval in Mei 1940, onvoorbereid vinde!
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Het verzet

1. De strijd tegen Duitschland, Japan en hun vazallen, dien Nederland voert in 
nauwe verbondenheid met de Vereenigde Naties, kan en mag door ons volk niet 
beëindigd worden dan na de onvoorwaardelijke capitulatie van onze vijanden. Wij 
wijzen eiken vorm van compromis, eiken afzonderlijken vrede van de hand en wij 
brengen deze opvatting ter kennis van onze wettige Regeering.

2. Ten aanzien van het verzet tegen onze overheerschers eischen wij van eiken 
burger, die aanspraak wil maken op den naam van Nederlander, een zoo actief 
mogelijk deelnemen aan den strijd op het binnenlandsche front, overeenkomstig de 
eischen en richtlijnen van onze Regeering, als uitgesproken in de redevoeringen via 
Radio Oranje van Oct. ’42, Februari, April en Mei ’43, saamgevat in de slotwoorden 
van de verklaring van 4 Februari 1943: „Koningin, Regeering en Vaderland vragen, 
neen eischen Uw vastberaden deelneming aan den strijd voor de bevrijding van ons 
vaderland” .

3. In het bijzonder ten aanzien van het werken voor den vijand en de deportatie 
van onze arbeiders achten wij eiken Nederlander, zonder eenige reserve verplicht, 
zich te houden aan de Regeeringsverklaring van 4 Febr. 1943, luidende: „Indien het 
gaat om versterking van het Duitsche oorlogspotentieel dienen niet alleen de uit
voerende maatregelen zelf te worden tegengewerkt en bemoeilijkt, maar ook de voor
bereidende maatregelen, welke kennelijk ten doel hebben de Duitsche oorlogsmachine 
met Nederlandsche goederen en Nederlandsche onderdanen te voeden.”

4. Ten aanzien van de taak der ambtenaren in het bijzonder achten wij iederen 
ambtenaar gehouden de richtlijnen te eerbiedigen, zooals neergelegd in het „Com
mentaar op de „Aanwijzingen in geval van een vijandelijken inval””, gepubliceerd in 
„Het Parool” van 25 Juni 1943, in „Vrij Nederland” van 10 Juli 1943 en door de 
Nederlandsche Regeering goedgekeurd in de verklaring van October 1943.

5. Het vernietigen van alle voor de Duitschers werkende of door hen in beslag 
genomen industrieele apparatuur, het onklaar maken, opblazen of op andere wijze 
buiten werking stellen van transportmiddelen, het plegen van overvallen op distri
butiekantoren, bevolkingsregisters enz., mits het eenig doel zij het verwarren der voor 
de Duitschers werkende administraties of het dienen van de rechtmatige belangen 
van ondergedokenen en illegale strijders, alsook het terechtstellen van voor land en 
volk door hun functie of activiteit gevaarlijke figuren uit het kamp der landverraders, 
dient als noodzakelijk onderdeel van den strijd op het binnenlandsche front gewaar
deerd en gesteund te worden.

6. Elke Nederlander is verplicht door zwijgzaamheid, financieele steun, het ver
leenen van gastvrijheid aan onderduikers en ondergrondsche strijders, het verspreiden 
van tijdschriften enz. het werk van de Nederlandsche illegale werkers te steunen en 
zelf in ambt en beroep alle Duitsche maatregelen, die schadelijk zijn voor het 
Nederlandsche volk en die niet voldoen aan de bepalingen van het L.O.R. te 
saboteeren.
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7. Wij verwerpen eiken vorm van „zwarten handel”, die uitgeoefend wordt uit 
winstbejag en zonder de welbewuste bedoeling het Nederlandsche volk tegen de 
Duitsche uitplundering te beschermen, de volkskracht te bewaren en de uit de distri
butie gestooten onderduikers en illegale strijders te helpen.

De overgangstijd
1. Het is de plicht van iederen Nederlander de bevelen van de Nederlandsche 

Regeering en het Geallieerd Opperbevel tijdens mogelijke invasie-operaties stipt op te 
volgen. In het uur der bevrijding is volstrekte en onmiddellijke gehoorzaamheid eisch.

2. Wij erkennen, en wij roepen eiken Nederlander op dit met ons te doen, Koningin 
Wilhelmina als het Hoofd van den Nederlandschen Staat en vragen van eiken Neder
lander onvoorwaardelijke onderwerping aan het gezag van H.M. terugkeerende 
Regeering. Zooals ons is aangezegd zal het Kabinet na terugkeer onmiddellijk „de
missionair” zijn. De reconstructie hebbe tot uitgangspunt, dat in de nieuwe Regee
ring samenwerking noodzakelijk is van landgenooten, die in Engeland, en van land
genooten, die in het bezette Nederland, gedurende de oorlogsjaren van hun bekwaam
heid en vaderlandschen zin hebben doen blijken.

3. Een onmiddellijke en uiterst gestrenge bestraffing van landverraders en van 
hen, die met den vijand op onduldbare wijze hebben samengewerkt, achten wij eisch 
van gerechtigheid en politieke volksgezondheid. Opheffing van het bankgeheim, ver
beurdverklaring van de vermogensaanwas door oorlogswinst verkregen, zoo snel 
mogelijke terugvoering van alle onvrijwillig gedeporteerden: Joden, gevangenen, ar
beiders, opheffing van alle uitzonderingsbepalingen voor Joden, regeling van alle 
oorlogsschadequaesties, onteigeningen en verbeurdverklaringen door of namens de 
Duitschers, zoodat alle gedupeerden tenminste in staat gesteld worden op redelijke 
wijze in hun onderhoud te voorzien, zonder dat de overheid de verplichting heeft 
onder alle omstandigheden de vooroorlogsche bezitsverhoudingen integraal te her
stellen, rechtvaardige ondersteuning van staatswege aan alle militaire en niet-militaire 
oorlogsslachtoffers.

4. Wij verwerpen elke ongedisciplineerde en onwettige uiting van volkswoede, 
„bijltjesdagen” enz. De grondwetsbepaling, dat „niemand kan worden afgetrokken 
van den rechter, dien de wet hem toekent” vinde onvoorwaardelijke toepassing.

5. Wij verwerpen eiken vorm van dictatuur (wel te onderscheiden van een bij 
de wet geregelden Staat van Beleg). Wij zullen ons tegen elke poging een dergelijke 
dictatuur te vestigen met alle kracht verzetten. Wij eischen met klem dat de Staat 
van Beleg niet langer zal duren dan voor de handhaving van binnen- en buitenlandsche 
orde en veiligheid strikt noodzakelijk is.

6. Onmiddellijk na de bevrijding dient de vertegenwoordiging des volks te worden 
geregeld. Daarbij dienen de organisatorische vormen geschapen te worden om de 
„illegaliteit” het haar toekomende aandeel te verschaffen, tot op den tijd dat ver
kiezingen gehouden kunnen worden en het parlementaire stelsel normaal function- 
neeren kan.
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7. De vrijheid van de pers worde onmiddellijk binnen de grenzen van den Staat 
van Beleg hersteld. Ten aanzien van de pers, voorzoover zij in de jaren der bezetting 
is blijven verschijnen en aldus diensten bewezen heeft aan den vijand, worde voors
hands een verschijningsverbod ingevoerd, gevolgd door een krachtdadige saneering, 
die naast de redactioneele elementen ook de directioneele dient te omvatten.

8. De terugkeer van in Duitschland en elders werkende Nederlandsche arbeiders 
dient onmiddellijk van staatswege te worden aangepakt. Waar mogelijk dienen zij 
in hun oude functies en onder tenminste de oude loon- en arbeidsvoorwaarden her
plaatst te worden. Arbeiders, die niet onmiddellijk kunnen worden ingeschakeld, 
worden geplaatst bij de uitvoering van productieve werken, echter met dien verstande, 
dat het uiterste gedaan worde om eiken teruggekeerden arbeider onverkort gelegen
heid te geven zijn normaal gezinsleven te hervatten. (Geen gedwongen arbeidskampen 
enz.).

9. Niemand heeft het recht op eigen gezag hem ontnomen onroerend of roerend 
goed in bezit te nemen, dan wel zijn ontnomen rechten ten aanzien van deze goederen 
zonder toestemming van de daartoe bevoegde autoriteiten weder te gaan uitoefenen. 
Zoo spoedig mogelijk worde een met uitgebreide bevoegdheden uitgeruste commissie 
ingesteld, belast met het systematiseeren van alle aanspraken op herstel van rechten, 
vergoeding van schade, enz.

10. Het herstel van een nauwkeurig overzicht van de Nederlandsche bevolking, 
mede noodzakelijk met het oog op de organisatie van verkiezingen, worde onmiddel
lijk met kracht ter hand genomen.

De toekomst
1. Herstel van het Nederland van vóór 10 Mei 1940, met verbetering van de 

„uitwassen” en „grove fouten” achten wij onvoldoende. Met de bevrijding van ons 
vaderland is het historisch moment aangebroken voor een radicale vernieuwing van 
ons volksleven in staatkundigen, socialen, economischen en cultureelen zin.

2. Wij achten den parlementair democratischen staat voorwaarde voor een ge
zonde staatkundige ontwikkeling, waarbij de rechten der minderheid, de vrijheid van 
godsdienst en geweten en de democratische vrijheden van drukpers, vereeniging en 
vergadering gewaarborgd dienen te zijn. De natuurlijke grens van de vrijheid ligt 
daar waar men in haar naam de vrijheid wil opheffen.

3. Wij zien het als een eisch des tijds en der rechtvaardigheid, dat door instelling 
van maatschappelijke organen met verordenende bevoegdheid de democratische mede- 
zeggenschapsgedachte wordt doorgetrokken van het staatkundige naar het maat
schappelijke terrein. Daarvoor is o.m. nodig vertegenwoordiging van arbeider en 
verbruiker in het bedrijfsbeheer.

4. Om het samenleven van menschen en volken tot een waarlijk gemeenschaps
leven te maken is o.m. noodzakelijk dat een eind gemaakt wordt aan de liberaal- 
kapitalistische productievormen en dat de voorwaarden geschapen worden voor alge
meene bestaanszekerheid. De productie om winst make plaats voor productie naar
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behoefte en het „vrije spel der maatschappelijke krachten” worde vervangen door 
nationale en internationale beheersorganen.

5. Op grond van de erkenning der menschelijke gelijkwaardigheid en de onver
vangbare beteekenis van de menschelijke persoonlijkheid verwerpen wij elke discrimi
natie om redenen van geloof, ras of klasse en vorderen wij de erkenning van de waarde 
van den mensch en zijn arbeid boven die van het kapitaal en de rentabiliteit.

De gemeenschap erkenne het recht van een ieder op productieven arbeid overeen
komstig zijn bekwaamheid, het recht om zooveel te verdienen als noodig is ter voor
ziening in zijn dagelijksche behoeften in overeenstemming met de productiecapaciteit 
van zijn volk, het recht op vrijen tijd en de hulp van de gemeenschap bij ongeval, 
ziekte of ouderdom, het recht op gelijke kansen voor opvoeding en ontwikkeling, 
het recht op gelijke zorg voor zijn gezondheid. Daartegenover heeft zij het recht van 
iederen burger te eischen zijn krachten ten bate van de gemeenschap te besteden.

6. De beteekenis voor de gemeenschap van den arbeid in de agrarische bedrijven 
zal meer dan voorheen erkend moeten worden. De materieele en cultureele achter
stand van den landarbeider ten opzichte van den industrie-arbeider en van het platte
land ten opzichte van de stad dient te verdwijnen. Wij achten wettelijke regeling van 
de pachtovereenkomsten en een grondpolitiek, die ten doel heeft de positie van den 
bewerker van den grond te beschermen tegenover de macht van het kapitaal, nood
zakelijk en een eisch der gerechtigheid.

7. De ontplooiing van de geestelijke en artistieke vermogens van het volk, de 
ontwikkeling van kunsten en wetenschappen, de beveiliging en bevestiging van de 
cultureele erfenis onzer voorouders in het bijzonder en van de waarden der West- 
Europeesche cultuur in het algemeen, zal, meer dan tot nu toe, als een positieve taak 
van den Staat beschouwd moeten worden, zonder aan de vrije ontwikkeling van het 
cultureele leven afbreuk te doen. Met volledige handhaving van de rechten der ouders 
erkenne de overheid tevens haar bijzondere verantwoordelijkheid voor het welzijn 
en de sociaal-cultureele opvoeding der jeugd, en voorzoover het de rijpere jeugd 
aangaat, voor haar maatschappelijke inschakeling.

8. Indonesië, Suriname en Curagao hebben recht op volledige vervulling van de 
belofte door H.M. de Koningin in Haar Koninklijke redevoering van 7 Dec. ’42 
gegeven, dat zij, langs wegen door een Ronde-Tafelconferentie te bepalen, als gelijk
waardige deelen van het Koninkrijk erkend zullen worden, vrij naar binnen, gelijk 
naar buiten.

9. Nederland, eenmaal herrezen, streve naar zoo nauw mogelijke aansluiting 
bij en samenwerking met andere West-Europeesche mogendheden en werke met volle 
overtuiging en loyaal tegenover de andere volken der wereld mede aan de organisatie 
van een nieuwe samenleving der volkeren. Het zal daarbij bereid moeten zijn tot zoo
danige inperkingen van zijn souvereiniteit als na dezen oorlog van eiken Staat terwille 
van het tot stand brengen van een internationale rechtsorde mocht worden gevergd. 
Met erkenning — mede op grond van de ervaringen opgedaan in de jaren 1918—1940
— van de noodzakelijkheid van machtsinstrumenten tot handhaving van het recht,
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zal Nederland, naast andere „kleine” staten, in het bijzonder geroepen zijn om voor 
het behoud van evenwicht tusschen het machts- en rechtselement in de internationale 
orde zijn stem te verheffen.

Ziedaar een aantal punten, ten opzichte waarvan de beide groepen, die dit mani
fest onderteekenen, tot overeenstemming zijn gekomen. Wij weten dat er op velerlei 
terrein vraagstukken liggen, die onbesproken zijn gebleven en dat ons volk talrijke 
beslissingen zal hebben te nemen, die hier niet zijn aangeroerd. Wij geven dan ook 
geen program.

Wij herhalen, dat de onderteekening van dit manifest op geen enkele wijze de 
vrijheid en zelfstandigheid van de onderteekenende groepen beperkt.

Een ieder, dien de vaderlandsche zaak ter harte gaat, geve er zich rekenschap van 
of ook hij met deze punten kan meegaan en doe (zoo hij daartoe de mogelijkheid 
bezit) blijken van zijn instemming of van zijn bezwaren.

Nu de dag der bevrijding nadert is het hoogste tijd, dat ook gij Uw antwoord 
vaststelt op de vraag: waar moeten wij op aan sturen? Daarom, wanneer dit manifest 
leidt tot nadenken en gesprek in allerlei kringen, zal het niet vergeefs verschenen zijn. 
De door ons geformuleerde punten bedoelen U het maken van een begin te verge
makkelijken en ons volk in den vlietenden stroom der gebeurtenissen en opkomende 
en verdwijnende meeningen een vast punt te geven, waaraan het zijn ja  en neen scher
pen kan.

Laat den tijd, die nog rest, niet ongebruikt voorbijgaan!
De vrijheid, Uw vrijheid is op marsch!
Niets zal haar tegenhouden!
Nederland zal herrijzen!!

Auteurs: H. M. van Randwijk en mr dr G. J. van Heuven Goedhart

No. 101: Inundatie en schadeloosstelling
Vrij Nederland, 4de jaargang, no. 12, [28 Mei 1944]

Wanneer men maar eenmaal met eigen oogen den desolaten toestand heeft aan
schouwd, waarin de Duitsche „souvereine” vernietigingsdrift, quasi uit verdedigings- 
voorzorg, groote deelen van de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden en het 
polderland van Holland heeft gebracht, wordt het ineens duidelijk welk een onher
stelbare schade deze zinlooze verwoesting aan duizenden hectaren vruchtbaren grond 
heeft toegebracht. Vooral daar, waar het brakke water of het zeewater de landouwen 
overstroomt, is de schade volgens deskundigen in tientallen jaren niet goed te maken. 
Daarbij komt dan nog de schade aan woonhuizen en boerderijen, aan voorraden en 
veestapel als direct gevolg van inundatie en evacuatie.

Voor het oogenblik staan wij tegenover deze Duitsche misdaden, waarvan de 
militaire waarde bovendien nog in twijfel moet worden getrokken, machteloos en
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rechteloos, al blijven ons de wapens van verzet en sabotage. Maar straks, als de 
Duitschers verslagen zijn en een deel van onzen Nederlandschen bodem door de horden 
vernietigd is (wij denken hier bovendien aan het natuurschoon, parken, bosschen en 
heidevelden), dan komt de vraag aan de orde, welken vorm van schadevergoeding 
Nederland, als een der bondgenooten, aan Duitschland moet stellen. Ongetwijfeld 
is dit een vraag, waarover Nederland niet alleen te beslissen heeft, aangezien zij on
losmakelijk verbonden is aan het probleem: „Wat moet er met Duitschland gebeuren?” 
Maar de schade, aan den Nederlandschen bodem toegebracht, zal straks een niet 
onbelangrijk stuk van den Nederlandschen schadestaat vorderen en vandaar, dat men 
zoowel in als buiten ons bezette gebied zich thans druk met deze vragen bezig houdt.

Zelfs in Amerika bespreekt men deze kwestie openlijk. De Cincinnati Enquirer 
schrijft: „De Duitsche soldaten, die met dynamiet spelen, moeten ervan overtuigd 
worden, dat zijzelf tot jarenlangen dwangarbeid kunnen worden gedwongen om de 
velden, die zij zouden vernietigen, weer vruchtbaar te maken”.

De afgevaardigde H. P. Eberharter verklaarde voor de Amerikaansche Commissie 
van Buitenlandsche Zaken: „Wij leven mede met het Nederlandsche volk, dat onder 
het Duitsche juk zoo wreed op de proef wordt gesteld. Het kan er echter van ver
zekerd zijn, dat de geallieerde zege ook vergelding en boete voor dergelijke mis
daden tegen leven en eigendom zal brengen. De Duitschers zullen voor het vernielde 
land moeten betalen . . . . ” (Citaten uit „De Vliegende Hollander” van 20 April j.1.).

Op welke wijze?
De Londensche correspondent van de „Neue Zürcher Zeitung” meldde op 30 

Maart j.1. aan zijn blad, dat zich naar aanleiding van het beruchte inundatie-artikel 
in de „Haagsche Post” en de daarna uit Holland binnengekomen berichten, in de 
Nederlandsche regeeringskringen te Londen een breede discussie heeft ontwikkeld 
over de territoriale schadevergoeding. Er zijn blijkens dit bericht twee stroomingen: de 
eerste wenscht compensatie door overname van deelen van het Roergebied, de andere 
wenscht annexatie van landbouwgebieden.

Het Londensche „Vrij Nederland” echter plaatst zich vierkant tegen iederen vorm 
van annexatie. Het hoofdartikel van 19 Februari j.1. spreekt over ondoordachte fan
tasieën. Het is de meening van den schrijver, dat om economische en internationaal 
politieke redenen elke annexatie-gedachte, die verder gaat dan „eenige waterbouw
kundige correcties”, die „onvermijdelijk en ongevaarlijk” zijn, moet worden ver
worpen. „Wij moeten legaal zijn, anders verzwakken wij onzen aanspraak op Indië”...

Daarmede was de discussie in dit blad echter niet af. In het nummer van 22 April 
1944 komt een pleidooi van een Engelandvaarder voor betreffende annexatie van 
Duitsch gebied als schadeloosstelling. Hij betoogt terecht dat er in Nederland een 
groeiende belangstelling voor het vraagstuk der annexatie bestaat in den vorm van 
grenswijziging gepaard gaande met verwijdering van de Duitsche bevolking. Twee 
beweegredenen zijn hiervoor te noemen: veiligheid en schadeloosstelling. Een betaling 
ineens heeft naar de meening van dezen Engelandvaarder den voorkeur boven perio
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diek af te dragen herstelbetalingen. Voorts bestaat er in Nederland volgens hem geen 
gebrek aan animo om naar de geannexeerde gebieden te gaan. De honkvastheid is 
verminderd en de boeren hebben behoefte aan meer grond.

De redactie van het Londensche „Vrij Nederland” antwoordt op dit betoog in 
zijn hoofdartikel: „Zal Nederland na den oorlog bij wijze van schadeloosstelling 
Duitsch gebied annexeeren?” Het begrip „land als betaalmiddel” klinkt ondoordacht. 
„Wat zal er gebeuren, indien de mogendheden, die ons helpen om Indië te bevrijden, 
ook op deze wijze hun rekening presenteeren? En wat, indien andere landen evenzoo 
gaan denken?” „De Engelandvaarder meent, dat de Vereenigde Volkeren het als hun 
plicht beschouwen, vóór alles Nederland aan schadevergoeding te helpen en daarna 
pas zichzelf. . .”

Chirurgisch o f homoeopathisch ingrijpen?
Het verheugt ons de in Londen loopende discussie over dit uiterst belangrijke 

onderwerp, zij het zeer beknopt, onzen lezers te kunnen voorleggen.
Wij kiezen vooralsnog geen partij, maar willen er nochtans den nadruk op leggen, 

dat Nederland straks in deze materie een duidelijk standpunt zal moeten innemen. 
Wel heeft het Londensche „Vrij Nederland” gelijk, wanneer het wijst op onze af
hankelijkheid van vele internationale politieke factoren, maar de verwijzing naar het 
belang van legaliteit in verband met Indonesië vinden wij wel wat heel ver gezocht. 
Het probleem is ingewikkeld. Uiteraard zal men hen, die chirurgisch willen ingrijpen 
en vóór territoriale eischen zijn, „imperialisme” in de schoenen schuiven en wijzen 
op de slechte ervaringen, die na 1919 in verband met grenswijzigingen zijn opgedaan. 
Maar ook de „homoeopathische” herstelbetalingen zijn op een fiasco uitgeloopen en zij 
zullen dat opnieuw doen, wanneer men Duitschland in goederen en geld alleen wil 
laten betalen, wat het schuldig is.

Evenzoo lijkt het ons niet van alle romantiek vreemd te veronderstellen, dat het 
zoomaar door „opvoeding” lukken zal een verpest en bedorven volk, behept met 
allerlei typische ondeugden, te temmen en tot een achtenswaardig lid van de Euro- 
peesche volkenfamilie te maken. Zoolang Duitschland zoo groot en talrijk blijft als 
het is, zal het in Europa een overheerschende positie willen innemen, met alle kwade 
gevolgen van dien.

Het Europeesche probleem is niet regionaal op te lossen, en daarom zal men 
eventueele grenswijzigingen in het kader van de geheele toekomstige Europeesche 
politiek moeten bezien. In dit verband kunnen wij ons voorstellen, dat gebiedsver- 
grooting voor bepaalde landen niet alleen als compensatie en als „geschenk” , maar 
vooral ook als taak, als plicht tegenover Europa gezien moet worden.

Maar . . .  wij erkennen, daarmee is niet alles gezegd, blijft het probleem in vollen 
omvang bestaan.

Wij komen er vóór of na de bevrijding nog op terug.

Auteur: mr dr K. F. O. James (vermoedelijk)
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No. 102: Opstand der illegalen
De Nieuwe Wijnzak, no. 3, [Juli 1944]

Het verwijt
„Wat jullie willen is wat we nu net niet moeten hebben. Het is zoiets als een 

opstand der illegalen. Anderen hebben de zaak verknoeid, zeggen jullie, nu zullen 
wij het wel eens opknappen. Ja, jullie gaat zelfs al praten over een verbond van W.V.- 
ers” .1 Aldus reactie van bepaalde zijde op de eerste nummers van de N.W.

Is dit inderdaad zo?
Willen we een „opstand der illegalen”? Willen we de zaak in handen nemen? 

Brengen we inderdaad — volgend verwijt — een „noodlottige scheuring” in ’t Neder
landse volk teweeg?

Het verweer
Neen en nog eens neen!
Maar één ding is er, waarvan we in deze tijd diep doordrongen werden: onze ver

antwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap, verantwoorde
lijkheid tegenover land en volk. We hebben die in deze oorlogsjaren scherp leren 
voelen. Ze is op ons afgekomen, onafwendbaar. Waarlijk, we werden niet „illegaal” , 
omdat we ’t zo graag wilden. Maar omdat het moest!

En hoe verder de tijd voortschrijdt en hoe nader de bevrijding komt, des te duide
lijker we het beseffen: de oorlog gaat voorbij, ’t illegale werk wordt historie. Maar de 
verantwoordelijkheid blijft. Wordt misschien straks zelfs groter. Omdat we dan strijden 
tegen een vijand, die ook in ons zelf huist! Tegen de burgerlijke frotter, ook in ons!

Neen, we willen niet „de zaak in handen nemen”. Juist omdat het ons om de zaak 
gaat! En om de zaak alleen.

De personen zijn ons in zekere zin onverschillig, tenzij ze de zaak schaden! Wie 
het straks zal doen, kan ons niet schelen, mits hij voldoet aan de eisen!

Hij zij een karaktervolle persoonlijkheid.
Hij zij een trouw staatsburger.
Hij zij een bekwaam werker.
Het een nimmer zonder het ander.
En hieruit volgt dan onmiddellijk, wie het niet zal moeten doen.
Niet de frotter,2 niet de niet-thuisgever. Niet de studeerkamer-held met zijn schone 

theoriën, prachtig en bruikbaar misschien. Hijzelf is het echter niet! Hij mag zijn 
plannen dan overdragen; een ander zal ze wel uitvoeren.

Neen, we brengen geen scheuring teweeg in het Nederlandse volk.
Maar we stellen ons op een werkelijkheids-standpunt. En dat standpunt doet ons 

zien, scherp en helder, dat er in ons vaderland twee tegengestelde soorten van burgers 
zijn. Let wel, wij maken dat verschil niet. We constateren, dat het er is.

1 Werkers-verzetters.
2 Frotters: dit begrip wordt verder in  het artikel omschreven.
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Daar zijn enerzijds de zwijgende bukkers (zwijgen tegenover de bezetter, onder 
elkaar hebben ze o zo’n grote mond), de mensen, die zich alles laten aanleunen, die 
braaf doen wat de vijand beveelt, die — en dat is erger — als motto kozen: „Zorg 
dat je er zonder kleerscheuren doorheen komt.” Immers, alléén daar, waar het hun 
goed gaat, is hun vaderland.

Daar zijn aan de andere kant de principieel anders ingestelden. Zij hebben ook 
een motto. Ze konden het zelf vaak niet goed zeggen, ’t was hun zelf niet altijd even 
duidelijk. De groten onder hen konden het in de grote momenten van hun leven.

Jan Campert sprak het uit, de nacht voor hij gefusilleerd werd:1

„Wat kan een man oprecht en trouw 
nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijdt de ijd’le strijd.”

Vergelijk die twee motto’s en ge ziet: er is een radicaal verschil tussen Nederlanders 
en Nederlanders.

De één, die de strijd uit de weg gaat en deserteert uit angst voor lijf en have.
De ander, die de strijd, neen, niet zoekt! Wij zoeken de strijd niet, we zochten hem 

nóóit. Maar de strijd kwam tot ons! Dwingend! Niet aflatend! En toen, ja toen 
streden we! Niet, omdat we ’t zo graag wilden. Omdat het móést! En we strijden nog, 
we zullen blijven strijden! Zolang ’t nodig is of tot we vallen! Omdat we niet anders 
kunnen! Omdat het moet!

Die strijd is niet voor ieder gelijk!
Die strijd wordt gevoerd door onze overvalploegen met het pistool in de vuist, 

de dood voor ogen. Door de verzorgers der onderduikers, slovend langs weg en steg, 
opgejaagd, dag in, dag uit. Door de redacties der illegale bladen, confererend, 
schrijvend, bespionneerd, verraden vaak met de pen in de hand.

Maar die strijd wordt ook gevoerd door de principiële arbeidsdienst- en arbeids- 
inzet-weigeraar, door de krijgsgevangene, die zich niet meldde, de kunstenaar, die 
de Cultuurkamer schuwde.

’t Een is belangrijker dan ’t ander.
’t Een is gevaarlijker dan ’t ander.
’t Een vraagt meer moed, meer overgave, meer bekwaamheid dan ’t ander.
Maar strijd is het! Dienst aan het vaderlandl Nationale plichtsbetrachting.
Er zijn in een leger nu eenmaal soldaten en officieren. We kunnen niet allemaal 

generaals zijn! Er zijn verschillende onderdelen en wapens. De soldaat uit de storm- 
sectie heeft een gevaarlijker positie dan de kok op zijn keukenwagen. Maar ze kunnen 
elkaar niet missen en ’t leger en ’t vaderland hebben hen beiden nodig. Stormsoldaat 
en kok! Generaal en chauffeur!

1 Jan Cam pert is niet gefusilleerd, doch in  Neuengamme omgekomen op 12 Januari 1943.
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Van deze — gelukkig niet zo erg kleine groep — verwachten wij het straks. Van 
de generaal meer dan van de soldaat! M aar onze hoop is op beiden! We verwachten 
het van hen op alle posten. Op de hoge en de lage plaatsen. In ’t politieke leven en in 
’t economische. Op ’t sociale terrein en op dat van de opvoeding.

Waarom we juist op deze groep hopen!!
We richten ons to t de W.V.-ers. U kent nu die term. We moesten ons eigenlijk 

to t het hele volk richten. M aar de N.W. wil zijn doel bereiken, steunend op een stoot
troep, een kern, die zijn vaderlandse besef in daden bewezen heeft in de boze tijd. 
De tijd, toen het voor de man van karakter erg, ja  heel erg kon worden. Tot deze 
kern richten wij ons, omdat zij getoond heeft te willen arbeiden uit en tot het besef 
van een allen verbindende liefde — naar ’t stervenswoord van Willem van Oranje — 
voor „ce pauvre peuple” , dit arme volk.

Dit volk is nog arm in de zielige pratersnood van z’n intellectuelen, arm in de 
a-nationale stunteligheid van zijn arbeidersmassa, arm in de hachjesvrees van zijn 
bourgeois, arm in de cynische eigenbaat van zijn ondernemers, arm in de schaam
teloosheid van zijn jonge vrouwen, kortom, arm in de kleinheid in alle dingen, waarin 
een toch groot volk klein kan zijn.

Het is nu wel duidelijk, nu we aldus de nood van ons volk zien, dat we ons als 
W.V.-ers geen „super-kliek”, geen élite in een ivoren toren achten. Integendeel! We 
willen uitgaan naar en getuigen to t ons volk, ons Nederlandse volk! Ons volk, dat 
rondom ons leeft en in welks innigste en middelste middelpunt wij onze plaats zoeken. 
Daaromheen leven de velen, die we tot ons willen en zullen trekken. De velen, in wie 
de vaderlandsliefde lauw en krachteloos sprak.

Wel staan aan de buitenste omtrek onze haters, de frotters, de holle vaten, de 
onwaardigen, die niet en nimmer zullen willen. Welaan: hen stoten we uit! Ze horen 
uit ons publieke leven te verdwijnen. Alleen vaderlanders op vaderlandse posten!

Bereidheid tot het offer
De werfkracht van het nationaal ideaal kan alleen liggen in bewezen bereidheid 

tot het offer.
Woorden wekken, voorbeelden trekken.
De bewezen bereidheid in deze kern van de W.V.-ers geeft ons moed en hoop 

voor straks. Nogmaals: Niet een kern, die zich in zelfgenoegzaamheid van de rest 
afscheidt, omdat ze zich beter waant dan de rest. M aar een kern, die, ondanks alle 
fouten, ondanks kleinheden, onderlinge jaloersheid en soms kibbelarijen —■ waarlijk, 
dat komt bij ons ook voor, we zijn mensen en niets menselijks is ons vreemd! — ja, 
ondanks nog veel meer gebreken, door haar bereidheid to t het offer, door haar gevoel 
van verantwoordelijkheid, ons ideaal verder zal willen en zal kunnen toepassen en 
uitdragen, zodat ze, zich zelf opvoedend, een voorbeeld voor het volk wordt en daar
door ons volk opvoedend, het voor haar ideaal wint.
Auteur: G. Niemeijer
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No. 103: Katholieke actie en politieke actie

Christofoor, 2de jaargang, no. 6, [Augustus 1944]

Onder de Katholieken in Nederland kan men op het oogenblik aangaande de 
wenschelijkheden ten aanzien van de toekomstige politieke constellatie duidelijk twee 
tegenover elkaar staande richtingen waarnemen. Daar is eenerzijds de groep van hen, 
die meenen, dat zij, juist omdat zij Katholiek zijn, ook voor de toekomst een staat
kundig eenheidsverbond der Katholieken moeten voorstaan. Anderzijds is er de steeds 
grooter wordende groep van hen, die meenen, dezen politieken organisatievorm te 
moeten prijsgeven en in de plaats daarvan voorstanders zijn van een nationaal poli
tieke groepeering. Om Nederland straks zijn plaats te kunnen geven in een sterk 
gewijzigde wereld, zijn zij van meening, dat een bundeling van alle positieve krachten 
noodzakelijk is en de vroegere politieke organisatievormen achten zij daartoe on
toereikend. Daartusschen staat dan nog de breede schare van hen, die op dit oogenblik 
nog geen standpunt hebben bepaald, maar daarover hebben wij het hier niet.

M ocht het in de toekomst in Nederland deze richting uitgaan, dan zou zulks voor 
het Katholieke volksdeel een aanmerkelij ke ommekeer beteekenen in talrij ke bestaande 
verhoudingen. Een ommekeer, welke talrijke consequenties met zich zou meebrengen, 
verschillende moeilijkheden ook, welke rustig en zakelijk onder de oogen moeten 
worden gezien en aan den ernst en belangrijkheid waarvan zich geen Katholiek kan 
onttrekken.

Niettemin hebben wij de besliste overtuiging dezen eersten stap te moeten doen, 
en op grond van principieele overwegingen en om practische redenen, omdat wij 
meenen, dat de eigen Katholieke belangen op andere en doeltreffender wijze kunnen 
worden gediend. Het zijn deze twee punten, die ons in dit art. zullen bezig houden.

Tot de kernproblemen van het leerstellige Katholicisme behoort de onderscheiding 
en de onderlinge verhouding van natuur en bovennatuur, m.a.w. van de tijdelijke en 
de geestelijke orde. In den loop der eeuwen heeft dit probleem telkens weer opnieuw 
moeilijkheden opgeroepen, omdat iedere generatie opnieuw voor de noodzaak was 
gesteld het in zijn idealen en practische levenshouding tot een oplossing te brengen. 
Het Calvinisme is gekomen en is gegaan in eenzijdige supra-naturalistische richting, 
het Lutheranisme daarentegen en vooral ook menige stroom van Humanisme in 
eenzijdige naturalistische richting. Men kan er zelfs over discussieéren, in hoeverre 
in de Katholieke gemeenschap zelf een volstrekte onveranderlijkheid ten aanzien 
van dit standpunt bestaat. De Middeleeuwsche theorie b.v. over de twee zwaarden 
vindt tegenwoordig onder Katholieken nagenoeg geen verdedigers meer en zeker kan 
men niet zeggen, dat zij het officieele standpunt is.1 Wij Katholieken van de 20e eeuw, 
zien de verhouding tusschen de tijdelijke en de geestelijke orde ietwat anders en iets 
gecompliceerder dan de eenvoudige middel-doelverhouding, waarin de middeleeuw-

1 Opvatting over de verdeling der machtssferen tussen Paus en Keizer.
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sche mensch haar zag. Encyclieken als Immortale Dei van Paus Leo XIII zijn in dit 
opzicht richtinggevend geweest.

Het probleem is vooral hierom zoo moeilijk, eenerzijds omdat de geestelijke en 
de tijdelijke orde wel onderscheiden, maar niet gescheiden kunnen worden, anderzijds 
omdat dezelfde mensch handelt, nu eens op het plan van de geestelijke, dan weer 
op het plan van de tijdelijke orde, o f1 wiens handeling subjectief (in de intentie) een 
bovennatuurlijk karakter kan krijgen, zonder dat objectief echter de daad zelf in deze 
bovennatuurlijke orde wordt opgeheven. Het is gemakkelijk genoeg om vast te stellen, 
dat het godsdienstige leven even kennelijk tot de geestelijke orde van het tijdelijke be
hoort 2 maar het zijn uiteraard de gemengde kwesties, dat zijn al die kwesties van de 
tijdelijke orde, die om welke reden dan ook, van beteekenis zijn voor het geestelijke, 
welke de moeilijkeheden opleveren en telkens weer noodzaken om beide terreinen dui
delijk tegenover elkaar af te bakenen. Zou men eit verwaarloozen, dan is het gevaar 
niet denkbeeldig, dat men met Maritain zou moeten spreken over „De ruïne van een 
fundamenteele Evangelische waarheid, de ruïne van een onderscheiding tusschen 
dingen, die aan God en dingen die aan den Keizer toebehooren.” Het probleem: 
Katholieke Actie en politieke actie, het karakter van beide en haar onderlinge ver
houding, gaat in laatste instantie op dit fundamenteele leerstuk van het Katholicisme 
terug.

Taak van de Katholieke Actie
Het doel van de Kerk ligt in de bovennatuurlijke orde, het is het eeuwige heil 

van de zielen en de verbreiding van Christus’ Rijk in de individuen, in de gezinnen, 
in de maatschappij. Aan dit doel mede te werken is niet alleen de taak van de geeste
lijkheid maar van een ieder, die tot de Kerk behoort. Want zij allen, geestelijkheid 
en leeken te zamen vormen het Mystieke Lichaam van Christus; en zooals in het 
menschelijk lichaam ieder lidmaat een eigen taak vervult ten aanzien van het geheel, 
zoo is dit ook in Christus’ Mystieke Lichaam. Hier ligt de dogmatische grondslag 
van iedere katholieke actie, gelijk Pius X dat reeds heeft uiteengezet in zijn Encycliek 
„II fermo proposito”, of gelijk men kan lezen in het kleine, maar heldere boekje van 
Prof. S. Tromp S.J.: Actio Catholica in Corpore Christi. Uiteraard blijft hierbij de 
leiding en bestuursmacht aan de Kerkelijke Hiërarchie, maar de katholieke actie 
wordt op deze wijze, volgens de definitie van Pius XI: de deelneming der leeken aan 
het hiërarchische apostolaat van de Kerk.

Katholieke Actie in dezen zin is eigenlijk niet iets bijzonders van dezen tijd, het 
is zoo oud als de Kerk zelf. Maar zooals de Paus zelf in 1931 zei: „Organisatie is een 
eisch van den tijd, en beantwoordt aan de nieuwe behoeften” . Daarom heeft de Paus 
een bundeling, een organisatie en planmatige ontwikkeling bevolen der katholieke 
activiteit, onder leiding der kerkelijke hiërarchie, en dat is hetgeen men tegenwoordig

1 H et woord „ o f” moet vermoedelijk vervallen.
2 D it woord is in  de tekst weggevallen.
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aanduidt met den naam van „Katholieke Actie”. Een organisatie, die met een groote 
verscheidenheid van opbouw — gedifferentieerd naar leeftijd en geslacht, territoriaal 
(parochie, diocees) en functioneel (beroep) — een zoo doeltreffend mogelijke func- 
tioneering waarborgt.

Het doel van de Katholieke Actie is het doel van de Kerk zelf, het is substantieel 
bovennatuurlijk. Het is, zooals Ant. M. Jansen, directeur van de Katholieke Actie 
in het Aartsbisdom, citeert met de woorden van onzen tegenwoordigen Paus (in: 
Inleiding op de Katholieke Actie): „de terugkeer van Christus in de gewetens, aan 
den huiselijken haard, in de openbare orde, in de verhoudingen tusschen de klassen 
in de maatschappij, in de burgerlijke orde, in de internationale verhoudingen” . Of 
met de woorden van Prof. Tromp: „Het doel van de Katholieke Actie valt samen met 
dat van de Hiërarchie en van de Kerk: de bevordering van de uitbreiding van het 
Rijk van Christus in de harten, familie, school, in het particuliere en private leven, 
in de wetenschappen, kunsten, uitgeven van boeken, in het leger, de economie, de 
nationale en internationale politiek, kortom: de herschepping, in christelijken zin, 
van geheel de maatschappij” .

Om aan de verwezenlijking van dat doel mede te werken, wordt de katholiek op
geroepen, juist op grond van zijn katholiek-zijn, om mede deel te nemen aan het 
apostolaat van de Kerk. Maar juist daarom ook —■ niemand geeft, wat hij niet heeft —• 
door vorming, door verdieping en bezinning op de katholieke beginselen, door te 
leven uit het bovennatuurlijke leven der Kerk, door te trachten werkelijk „een andere 
Christus” te zijn. Zooals Paus Pius XI zei in zijn encycliek „Ubi Arcano” over de 
taak van de Katholieke Actie: „Altijd volmaaktere Christenen op te voeden en daar
door ook steeds volmaaktere burgers, en de gewetens zoo fijnvoelend katholiek te 
vormen, dat zij op ieder moment, in iedere situatie van het private of publieke leven 
weten te vinden, of minstens goed weten te verstaan en toe te passen de Christelijke 
oplossing van de talrijke problemen, die in de verschillende levensomstandigheden 
zich voordoen”.

Ofschoon dus de Katholieke Actie per definitie tot de orde van het bovennatuur
lijke behoort, kan zij zich toch van de tijdelijke orde niet afzijdig houden. Zij is wel 
niet van de wereld maar dan toch op de wereld; zij moet werken met ten deele men
schelijke middelen, zij heeft te doen met menschen, die in de tijdelijke orde leven en 
die ziel en lichaam beide zijn.

Het is echter niet haar taak zelf het sociale vraagstuk op te lossen, maar door 
overal in het maatschappelijke leven de christelijke beginselen van menschelijkheid, 
naastenliefde en rechtvaardigheid te doen zegevieren. Want alleen zoo kunnen de 
arbeidende massa’s, die van ieder hooger geestelijk leven vervreemd waren, omdat 
zij waren ondergedompeld in materieele ellende — hetgeen Pius XI eens genoemd 
heeft „Le grand scandale du 19e siècle” — teruggewonnen worden voor Christus en 
Zijn Kerk.

Er is echter nog een andere, meer principiëele reden, waarom de Katholieke Actie 
zich niet van de tijdelijke orde kan afzijdig houden. Wij hebben gezegd, dat de geeste
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lijke en de tijdelijke orde wel onderscheiden, maar niet gescheiden kunnen worden. 
Politiek en economie b.v. mogen niet los gedacht worden van de algemeene zedelijke 
wetten en daarmee raken elkaar de tijdelijke en de geestelijke orde. Maritain heeft 
eens gesproken van het leerstellige firmament van beginselen en waarheden, dat vanuit 
de hoogte alle menschelijke activiteit op dit ondermaansche belicht. Op het gebied 
van economie en cultuur bestaan er normen, die een boventijdelijke waarde hebben 
en die niet kunnen worden verwaarloosd zonder niet alleen de geestelijke orde te 
schaden, maar ook den ondergang van de tijdelijke orde zelf na zich te sleepen. 
Wie b.v. het gezin en huwelijk ontwricht, ontwricht de samenleving. Handhaafster 
te zijn van deze zedelijke normen, dat is de taak en het recht van de Kerk. En de taak 
van de Katholieke Actie is het om deze normen zoodanig in het bewustzijn van alle 
Katholieken in te prenten, dat zij ze tot gelding brengen in hun privaat- en openbaar 
leven.

Terecht heeft daarom Maritain, in zijn nog altijd belangrijk en helder opstel over 
dit onderwerp in de „Questions de conscience” geschreven: „Het optreden van de 
Katholieke Actie beteekent het einde van de scheiding en van de tweeslachtigheid, 
die te lang in de Christelijke wereld geheerscht hebben. In de tegenwoordige eeuw 
is de christenwereld te lang onderworpen geweest aan twee onvereenigbare maten, 
een Christelijke maat voor cultuur en godsdienst en, althans voor de besten, voor 
het inwendige leven, en een naturalistische maat voor het profane, leven, het sociale, 
economische en politieke, overgelaten aan hun eigen materialistische wetten. Tegen
woordig is althans voor de Christenen, die ooren hebben om te hooren, die twee
slachtigheid beëindigd; er gaat een eeuw komen, waarin de organische levenseenheid 
van al wat onnatuurlijk uiteengereten was, hersteld zal worden.” En iets verder: 
„Wanneer de leeken voortaan gemobiliseerd worden voor het apostolaat, dan ligt 
hierin het bewijs, dat de wereld en het natuurlijke leven tot in de kern doordrongen 
en tot nieuw leven gewekt moeten worden door de christelijke zuurdeesem.” In deze 
woorden is de beteekenis en het doel van de Katholieke Actie nogmaals samengevat.

De verhouding van Katholieke Actie tot politieke actie

De Katholieke Actie behoort tot de bovennatuurlijke orde, de politieke actie 
essentieel tot de orde van het tijdelijke. Als lid van de katholieke actie handelt de 
katholiek krachtens zijn katholieke beginselen, in de orde van het politieke echter 
kan hij wel handelen overeenkomstig, maar niet krachtens zijn katholieke beginselen. 
(Maritain).

Wanneer wij hier spreken van politieke actie, moeten wij direct een duidelijke 
distinctie maken. Mgr. Pizzardo, de leider van de K.A. in Rome, heeft in zijn uiteen
zettingen hierover steeds onderscheiden tusschen politiek als de wetenschap en de 
kunst van de verzorging van het algemeen welzijn, overeenkomstig de beginselen 
van de sociale ethiek, en daarnaast politiek als een bijzondere wijze om het algemeen 
welzijn te verwerkelijken vanuit een bepaald gezichtspunt. Dit laatste is de daad
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werkelijke, de feitelijke politiek, en wanneer wij hier spreken over een politieke actie, 
dan bedoelen wij politiek in dezen zin.

Deze feitelijke politiek wordt in den democratischen staat gevoerd door de poli
tieke partijen. In de politieke partijen „groepeeren zich de burgers, juist met het oog 
op de verscheidenheid van meening over de wijze en de middelen om het algemeen 
welzijn te verwerkelijken, volgens de verschillende eigen of klassebelangen, of volgens 
de eigen wijze van het bekijken en oplossen der verschillende politieke en sociale 
problemen” (Mgr. Pizzardo). Het is de taak van deze politieke partijen om in de 
concrete omstandigheden van land, plaats en tijd, voor de concrete vraagstukken 
een practische oplossing te vinden. Voor iedereen spelen daarbij persoonlijke belangen 
en idealen, karakter en temperament, eigen visie op de maatschappelijke en politieke 
ontwikkeling, traditie en historische overtuigingen, naast nog talrijke menschelijke 
factoren, een zeer belangrijke rol. En voor ons, Katholieken, geldt het woord van 
Maritain, dat wij in deze orde van het politieke „handelen als leden van de aardsche 
samenleving en moeten handelen als menschen, die Christenen zijn, dragend onze 
eigen verantwoordelijkheid en ons persoonlijk initiatief, onze risico’s en onze gevaren 
en niet in zooverre wij Christenen zijn of als zendelingen van de Kerk.”

Omdat in deze feitelijke politiek, die ligt in de orde van het tijdelijke, zooveel 
menschelijke factoren een rol spelen, kan ook hier van de katholieken niet die eenheid 
verwacht worden, die op grond hunner katholiciteit in de bovennatuurlijke orde van
zelfsprekend is. Het is weer Maritain, die hier duidelijk het vraagstuk formuleerde: 
„Wanneer het gaat om het aardsche leven der menschen, wanneer het wereldsche 
belangen betreft, aardsche goederen, dit of dat ideaal van het aardsche welzijn en de 
wegen en middelen om het te verwerkelijken, dan is het natuurlijk dat een eensgezind
heid, waarvan het brandpunt in de bovennatuurlijke orde ligt, verbroken wordt, en 
dat Christenen, die communiceeren aan dezelfde tafel, in de samenleving verdeeld 
zijn. Het zou bovennatuurlijk zijn en dus zeer gevaarlijk om op dit terrein een eenheid 
der Katholieken te eischen, die daar slechts kunstmatig zou zijn en verkregen wordt, 
hetzij door een neerslaan van de godsdienstige krachten op lager politiek zijn (wat 
al te dikwijls vertoond is bij de „Katholieke partijen”, zooals het Duitsche „Cen
trum”), hetzij door een verzwakking van de sociale en politieke daadkracht van de 
Christenen, en een soort van vlucht in algemeene principen.”

In dezen zin doet de Kerk dan ook niet aan politiek. Het Katholicisme verplicht 
tot sociale rechtvaardigheid, maar over problemen als acht-uren-werkdag, bepaalde 
vormen van sociale verzekering, enz., daarover heeft het Katholicisme geen standpunt. 
Het Katholicisme verplicht tot vrede en rechtvaardigheid in de internationale ver
houdingen, maar over de concrete vormgeving van den volkenbond spreekt het 
Katholicisme zich niet uit. Zoo is het met alle practische problemen. Bepaalde Katho
lieken of groepen van Katholieken mogen daarover een bepaalde meening hebben, 
het Katholieke standpunt daarover bestaat eenvoudig niet. Zoo geldt het ook voor 
Nederland. Of wij straks een corporatieve kamer moeten hebben of niet, welke de 
verhouding moet zijn van Nederland tegenover Indië, tegenover België, tegenover
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Duitschland, hoe ver wij moeten gaan met de ordening van het economische leven, 
over al deze problemen spreekt de Kerk zich in concreto niet uit, tenzij in het negatieve, 
dat de oplossing van al deze problemen niet strijden mag met de algemeene Christelijke 
normen. Maar voor het overige laat zij alle Katholieken vrij om naar eigen inzicht 
en verantwoordelijkheid aan de oplossing van deze problemen mede te werken.

En juist omdat het in de politiek er om gaat en het dus de taak is van de politieke 
partij om voor de concrete vraagstukken in de concrete omstandigheden een practische 
oplossing te vinden, kan ook het katholieke geen grondslag zijn voor een politieke 
partij, die waarlijk dien naam verdient, d.w.z. een echte politieke benaming en soor
telijke bepaaldheid bezit. Omdat als Katholieken wij verbonden zijn in de boven
natuurlijke orde, terwijl de grondslag van de partijvorming en het doel eener politieke 
partij essentieel liggen in de orde van het tijdelijke, waar tegenover de op te lossen 
problemen geen eenstemmigheid kan worden verwacht alleen op grond van het 
katholieke, omdat daarbij talrijke factoren een rol spelen, die met het katholieke als zoo
danig niets te maken hebben. En wanneer dus het katholieke onvoldoende grondslag is 
tot politieke partijvorming, dan geldt dit a priori voor een dusdanige partij, die preten
deert alle katholieken op grond van hun katholiek zijn tot zich te moeten trekken.

Hiermede wordt natuurlijk niet te kort gedaan aan het recht van de Kerk om, 
wanneer de Kerk en de Katholieken ergens verdrukt worden, of de hoogste geestelijke 
belangen op het spel staan, tot alle Katholieken te zeggen: laat Uw gerechtvaardigde 
politieke meeningsverschillen rusten en vereenigt U om gezamenlijk en allereerst pal 
te staan voor de belangen van den godsdienst, want dit zijn de hoogste menschelijke 
belangen. Dit recht heeft de kerk ontegenzeggelijk, gelijk o.a. door Leo XIII in de 
encycliek Sapientiae Christianae duidelijk is uiteengezet.

Dit geval is echter niet het normale, maar uitzondering. In Nederland heeft het 
zich voorgedaan, toen het Episcopaat alle Katholieken aanspoorde hun staat
kundige eenheid te bewaren, onder de dreiging van het opkomende nationaal-socia
lisme.1 Doet zoo’n geval zich voor, dan wordt eigenlijk door de Kerk ingegrepen in 
de normale ontwikkeling van het politieke leven, hetgeen echter gerechtvaardigd 
wordt door de buitengewone omstandigheden, waarin, wat het zwaarste is het zwaarst 
wegen moet. De partij houdt dan echter op politieke partij te zijn in den gewonen 
zin van het woord. En wie zich op dit oogenblik in Nederland bezint op de mogelijk- 
hedenenwenschelijkheden voor de toekomst, behoort daarbij uiteraard niet uit te gaan 
van het uitzonderingsgeval, maar van het normale. Of het uitzonderingsgeval in zoo
danige mate aanwezig is, dat de normale politieke partijvorming tijdelijk moet worden 
opgeschort, daarover kan alleen de Kerk zich uitspreken, qualitate qua, maar kan door 
geen enkelen katholieken leek, wie hij ook zij, rechtens als richtlijn worden vastgesteld.

Wanneer dus in een land de rechtspositie der Katholieken gewaarborgd is, kan 
normaliter niet van hen verwacht worden, dat zij, alleen op grond van hun katholiek- 
zijn, zich zullen groepeeren in één staatkundige partij. Men kan zelfs verder gaan.

1 D oelt op het Herderlijk Schrijven van 24 Mei 1936.
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Waar het de taak is van de politieke partij om in de orde van het tijdelijke, voor 
de tijdelijke concrete vraagstukken met tijdelijke hulpmiddelen een practische, tijde
lijke oplossing te vinden, is er een samenwerking mogelijk van Katholieken en niet- 
Katholieken, op grond van gemeenschappelijke politieke, sociale en cultureele over
tuigingen en idealen, die, hoewel in diepste wezen misschien anders gefundeerd, ten 
aanzien van de actueele problemen toch uitmonden in eenzelfde bedding. Talrijke 
politieke partijen in het buitenland zijn hiervoor een voorbeeld en een duidelijk 
bewijs. Wie dit niet aanvaardt en voor de Katholieken op principieele gronden de 
noodzakelijkheid bepleit van een staatkundig eenheidsverband, hij loopt gevaar om, 
zooals Maritain zegt, het slachtoffer te worden van politieke avonturiers, die de 
illusie daarvan ten eigen bate trachten in stand te houden.

Wie op deze manier het onderscheid ziet tusschen Katholieke Actie en politieke 
actie, zal het volledig eens zijn met Maritain, wanneer hij schrijft, dat er is „een 
essentieel verschil in de bestaande vormen en hun ontwikkeling, waardoor onder
scheid is te maken, uit hoofde van het verschil in doelstelling, tusschen de Katholieke 
Actie en de politieke actie: de Katholieke Actie vraagt op haar terrein eenheid van 
alle Katholieken, de politieke actie sluit op haar eigen terrein gewoonlijk een onder
linge verscheidenheid in; de K.A. vraagt op haar terrein zich binnen uitsluitend 
katholieke lijnen te ontwikkelen, de politieke actie vraagt haar eigen terrein, in een 
in godsdienstig opzicht verdeelde samenleving, gewoonlijk samenwerking van Katho
lieken en niet-Katholieken.”

Het zal wel duidelijk zijn, dat, wanneer zóó voor den Katholiek het probleem 
der partijvorming ligt, noch de Kerk, noch de K.A. een standpunt innemen tegenover 
de bepaalde politieke partij, zoolang deze althans niet in haar ideologische grond
slagen, haar leiding, haar practisch program of haar daden op eenigerlei wijze met 
de Kerk in conflict komt. Het is misschien nuttig dit met enkele citaten toe te lichten:

Paus Pius XI: „De K.A. heeft geen stoffelijk doel, maar een geestelijk. Het ligt 
dus in haar natuur zelf, dat zij zich, precies als de Kerk, boven en buiten de politieke 
partijen houdt” . En iets verder: Dit belet nochtans geenszins, dat de Katholieken 
individueel deel uitmaken van politieke organisaties, wanneer deze door haar pro
gram en haar feitelijk streven maar de noodige garanties geven voor de handhaving 
van Gods rechten en van de rechten van ’t geweten (brief aan Kard. Segura, Nov. 1930).

Paus Pius XI: „Gelijk algemeen bekend is, hebben wij herhaaldelijk en plechtig 
bevestigd en verklaard, dat de K.A. èn door haar natuur en wezen zelf (deelname en 
medewerking van de leeken aan het hiërarchische apostolaat) èn door onze nauw
keurige, uitdrukkelijke richtlijnen en verordeningen, buiten en boven alle partij
politiek staat (Encycliek Non abbiamo bisogno, Juni 1931).

Mgr. Pizzardo: „De eene partij ziet het welzijn op deze manier, een andere bekijkt 
het weer anders, doch steeds zooals met de leer der Kerk te rijmen valt. Daarom zou 
de Kerk ook geen enkele dier partijen met haar gezag kunnen dekken, want dit zou 
beteekenen, dat zij partij koos in politieke, administratieve en sociale problemen en 
met Haar gezag een bepaalde oplossing als de kerkelijke oplossing voorstond, terwijl
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het juist gaat over niet absoluut vaststaande, over betwistbare, over vrije kwesties” . 
En iets verder: „De voorzichtigheid en de rechtvaardigheid zelfs eischen, dat de K.A. 
als zoodanig in de partijpolitiek zich niet compromitteert, en dat zij aan haar leden 
de vrijheid laat, de eene partij, die geoorloofd is de voorkeur te geven boven een 
andere.” (Conferentie 30 Maart 1934).

Prof. Tromp S.J.: „De K.A. is niet een of andere politieke partij en zij kan zich 
niet opsluiten tusschen de nauwe grenzen van de een of andere politieke partij; haar 
doel is geen partijpolitiek; en rechtens kan zij zich ook niet mengen in politieke, 
godsdienstige, of ethisch onverschillige zaken waarin de verschillende partijen met het 
oog op het practische beleid van meening verschillen.” En iets verder: „Waar ver
schillende politieke partijen door den staat zijn toegelaten zal zij (de K.A.) haar zonen 
allerminst tegenhouden om zich bij een of andere partij aan te sluiten, die niet met 
de wetten van God en van de Kerk in botsing komt.”

Deze citaten zijn slechts enkele weinige uit vele. Zij laten duidelijk zien, hoe 
angstvallig men er zich voor hoedt om Katholieke Actie en politieke actie met elkaar 
te verwarren. Het is niet de taak van de Kerk om voor de concrete vraagstukken 
van de politieke orde oplossingen aan de hand te doen, zelfs niet wanneer het gaat 
over een belangrijke vraag als monarchie of republiek. Op dit terrein dragen de 
Katholieken overeenkomstig hun katholieke beginselen, hun eigen verantwoordelijk
heid. Het Katholicisme is voor de politieke orde slechts negatieve norm, d.w.z. dat 
alle politieke actie en alle staatkundig handelen niet in strijd mag komen met de groote 
zedelijke beginselen, die de Kerk leert, maar in het positieve, d.w.z. hoe in concreto 
een bepaalde oplossing gevonden wordt, daarin neemt de Kerk geen beslissing, omdat 
hier bijna altijd een keuze mogelijk is uit meerdere, die op zich goed zijn, en de be
slissing hierover niet aan de Kerk is. Negatieve norm dus en daarnaast, voor de 
Katholieken, positieve bezieling, verder reikt de Kerk hier niet. De K.A. daarentegen 
vereenigt alle Katholieken, omdat zij katholiek zijn, om door een steeds diepere 
vorming en heiliging harer leden en een volledige ontplooiing van alle krachten daad
werkelijk „alles ter hernieuwing in Christus” . En tevens zal het de taak van de K.A. 
zijn om de Katholieken, die in het politieke verschillende wegen gaan, op een hooger 
plan weer te vereenigen, om den normalen politieken wedijver de perken van het 
zakelijke niet te doen overschrijden en om te handhaven die liefde voor elkander, 
die wij verschuldigd zijn als lidmaten van hetzelfde Lichaam, waarvan Christus het 
Hoofd is. Want Maritain schreef terecht: „Wanneer Christenen andere Christenen 
haten, wanneer Katholieken voor andere Katholieken blikken van verachting en 
afschüw hebben, die men heeft voor verraders, ongeneeselijke krankzinnigen of ver
dorven creaturen, dan ligt de oorzaak daarvan in het feit, dat zij begonnen zijn met 
den Christus in henzelf te kwetsen” .

Vermenging met politieke actie komt de K.A. niet ten goede
Wij hebben gemeend dat het nuttig was om de verhouding tusschen K.A. en poli

tieke actie eens uitvoerig uiteen te zetten en de verschillende stellingen toe te lichten
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met officieele en gezaghebbende uitspraken. Wij hebben gezien, hoe het probleem 
eigenlijk een van de kernpunten is van het Katholicisme: de juiste verhouding tus
schen de geestelijke en de tijdelijke orde. Ook door Katholieken is deze juiste ver
houding wel eens uit het oog verloren. Hier in Nederland hebben wij den invloed 
ondergaan van het Calvinisme eenerzijds, dat de zelfstandige waarde van de natuur
lijke orde miskent, anderzijds van bepaalde humanistische stroomingen, welke de 
geestelijke orde tekort doen. Van hoe verschillende oorsprong en beteekenis ook, 
beide hebben ertoe geleid, dat ook bij Katholieken het evenwicht wel eens is zoek 
geraakt.

Hieraan lijdt ook degene, die, zooals de auteur van „Het glazen huis” ,1 een R.K. 
Staatspartij niet alleen in het verleden erkent als een historische noodzakelijkheid — 
daarover bestaat onder katholieken nauwelijks verschil van meening — maar die 
haar ook voor de toekomst wil handhaven als een principieele noodzakelijkheid, 
m.a.w. dat de Katholieken juist omdat zij katholiek zijn, een staatkundig eenheids- 
verband behooren te vormen. Wij hopen te hebben aangetoond, dat dit een opvatting 
is, die Roomscher is dan de Paus zelf. In een dergelijke opvatting wordt het Katho
licisme ten aanzien van de politieke partij, ondanks alle beweringen van het tegendeel, 
feitelijk veel meer dan negatieve norm en positieve bezieling. De K.A. is, volgens 
Mgr. Pizzardo, wel eens omschreven als: „de vereeniging der katholieke krachten 
van een natie voor de verspreiding der katholieke principen en voor de verdediging 
van de rechten der Kerk en der zielen.” Wie „Het glazen huis” leest, ziet hoe deze 
doelstelling van de K.A. practisch wordt omgebogen tot de doelstelling van een po
litieke partij.

Wanneer wij ons hiertegen uitdrukkelijk verzetten, dan is dit niet, omdat wij de 
katholieke belangen willen aanpassen en daarmee onderschikken aan de politieke 
belangen, maar integendeel, omdat wij van meening zijn, dat op andere wijze de 
katholieke belangen het best worden gediend. Wij gaan daarbij niet uit van het uit
zonderingsgeval, dat om de noodzaak van de emancipatie of om het veilig stellen 
van de hoogste geestelijke belangen een staatkundige eenheid der Katholieken door 
de omstandigheden geëischt wordt. Het laatste uitzonderingsgeval was de opkomst 
van het nationaal-socialisme en dit wordt in dezen oorlog geliquideerd. Het lijkt een 
geestelijke aberratie bij beschouwingen over de toekomst uit te gaan, niet van het 
normale maar van het uitzonderingsgeval, zoolang dit in concreto niet aanwezig is. 
Zoolang dit niet aanwezig is, geldt het woord van Maritain: „Gewoonlijk zal de K.A. 
niet door de voorkeur te geven aan een bepaalde politieke idee over het algemeen 
staatkundig welzijn, dat zij gunstiger oordeelt voor den godsdienst, en door de Katho
lieken als zoodanig in dienst te laten treden van de historische krachten en van de 
tijdelijke belangen, die aan die idee vast zitten, kortom niet door te probeeren in een 
bepaald politiek kamp een hulpmiddel voor den godsdienst te vinden, — gewoonlijk 
zal de K.A. waarvan wij spreken (en die daarbij slechts als buitenstaander in het

1 Een in 1944 verschenen brochure van prof. m r F. J. F . M. Duynstee.
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politieke terrein ingrijpt, geen enkele bijzondere waarborg heeft van zuiver politieke 
kundigheid) het beste de religieuse belangen verdedigen; en wel door alle politieke 
groepeeringen, welke dan ook, op te wekken, die belangen te respecteeren op straffe 
van het geheele katholieke volk tegen zich te krijgen, d.w.z. door boven de verscheiden
heid van politieke ideëen over het staatkundig algemeen welzijn, die een Christen 
rechtmatig kan aanhangen, de idee van de religieuse en geestelijke waarden, die ge
diend moeten worden, omhoog te heffen en door zoo alleen in het licht van het God
delijke, zelfs in het politieke de krachtsinspanning van de Katholieken als Katholieken 
te schragen.

Zoo zien wij de verhouding tusschen K.A. en politieke actie. Als Nederlander 
zijn wij overtuigd, dat wij na den oorlog moeten komen tot een wijziging der partij
politieke verhoudingen en streven wij naar een nationaal politieke groepeering en wij 
hebben gezien, hoe dit in geen enkel opzicht strijdt met de ofïicieele leer der Kerk —• 
misschien wel van een aantal Katholieken, maar dat is een heel andere kwestie — en 
dat de Kerk in deze aan de Katholieken volledige vrijheid laat, mits een dergelijke 
partij aan de waarde en de rechten van de Kerk niet tekort doet en het eeuwige heil 
der zielen daar niet in gevaar komt.

In het begin hebben wij reeds gezegd, hoe wij daarmee een bijzondere verant
woordelijkheid aanvaarden tegenover het katholieke volksdeel. Het zal de taak zijn 
van de K.A., gelooven wij, om de problemen, die hier rijzen, op te vangen. Het zal 
met name de taak zijn van de K.A. overal die overtuigde en beginselvaste Katholieken 
te vormen, die op ieder terrein van het openbare leven, cultureel, politiek en sociaal- 
economisch, de hun toevertrouwde taak vervullen en in staat zijn het te doordeesemen 
met een waarlijk Christelijken geest. Voor de positie van het Katholicisme in Nederland 
verwachten wij daarvan meer heil dan van een katholiek staatkundig eenheidsverband. 
De K.A. moet de katholieken voorbereiden voor de politieke actie; deze gedachte 
vinden wij in talrijke geschriften over K.A. terug. Wanneer de K.A. in Nederland 
naar inhoud en vorm doeltreffend wordt georganiseerd, dan bestaat er aan de hand
having van het staatkundig isolement geen behoefte.

In ons land hebben wij vóór den oorlog talrijke katholieke organisaties gekend, 
wier doel aan dat der katholieke actie verwant is. Zoo b.v. de standsorganisaties en 
verschillende apostolaatsgroepen der jeugdvereenigingen. Het zal zaak zijn deze krach
ten te coördineeren en verder uit te bouwen. De K.A. zelf was vóór den oorlog ten 
onzent veel moeilijker op gang gekomen dan b.v. in een land als België. Wij verraden 
geen geheimen, wanneer wij zeggen, dat er veel onbegrip is geweest, dat hier remmend 
heeft gewerkt, zoowel ten aanzien van het wezen der K.A. zelf, als ten aanzien van 
haar beteekenis voor de positie van de Kerk in de wereld in dit historisch tijdsge
wricht. Daarnaast hebben de historisch gegroeide verhoudingen, de eischen der eman
cipatie en een zeker confessionalisme in het vereenigingswezen bijna op ieder terrein 
voor de katholieke organisaties doen ontstaan, waarin de dingen van de geestelijke 
en de tijdelijke orde haast onontwarbaar vermengd zijn, hetgeen de ontwikkeling van 
een stelselmatige en grootscheepsche K.A. zeker niet is ten goede gekomen, zoowel
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omdat de bedienaren der Kerk daardoor te zeer in de beslommeringen van de tijdelijke 
orde worden betrokken, als omdat het nu eenmaal feitelijk bestaande een beletsel 
was om te komen tot nieuwe, zuiverder verhoudingen. Het is niet aan ons te be- 
oordeelen, hoe in de toekomst dit alles in goede banen moet worden geleid. „Solum 
Hiërarchiae est organisare Actionem Catholicam pro adiunctis temporis et loei —- 
alleen de Hiërarchie heeft tot taak om de K.A. naar de omstandigheden van tijd en 
plaats te organiseeren,” zegt Prof. Tromp.

Wij kunnen slechts bidden, dat de H. Geest de over ons gestelde geestelijke herders 
moge verlichten en sterken om met openheid van blik en vastbesloten wil datgene te 
doen wat de omstandigheden eischen.

Een Nederlandsch dichter heeft eens een dichtbundel uitgegeven: „De twee vader
landen van mijn hart” . De Christen weet, dat hij inderdaad twee vaderlanden heeft. 
Wij, Nederlandsche Katholieken, wij hebben ons vaderland lief, nu meer dan ooit, 
nu het bloedt uit zooveel wonden. Maar tegelijk weten wij, dat ons leven een pelgrims
tocht is naar een hooger Vaderland. De vereeniging van deze beide verplichtingen 
in een alzijdige harmonie is een ideaal, dat iedere generatie opnieuw zich strijdend 
moet veroveren. Na vele, vele jaren waarin het verder af scheen dan ooit, kunnen 
wij nu misschien een stap dichter komen bij zijn verwezenlijking. Iedere poging daar
toe reeds is een daad ten dienste van Kerk en Vaderland.

Auteur: G. Ruygers

No. 104: Mythe en eenheid

De Ploeg, no. 10, [Augustus 1944]

Geen probleem der naoorlogsche samenleving wordt gesteld of besproken, of 
men stelt tevens de vraag of de zoo gewenschte samenwerking inderdaad tot stand 
zal komen, of de zoo vurig begeerde en verwachte eenheid inderdaad de basis zal 
vormen voor alle door te voeren hervormingen. Naarmate echter de tijd vordert, 
naarmate er meer in details over de naoorlogsche plannen gepubliceerd wordt, begint 
men deze vraag om eenheid eenigszins te ontwijken, men voelt zich op dit punt niet 
heel zeker meer. Deed aanvankelijk het enthousiasme en de geest van eensgezind verzet 
deze vraag een vanzelfsprekend antwoord erlangen, allengs schijnt er twijfel te rijzen: 
ja, ieder voor zich weet dat hij tot alles bereid is, maar men aarzelt dat van ieder ander 
aan te nemen — het vertrouwen raakt zoek.

Twee oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Mede onder invloed van de Duitsche 
propaganda dringt zich bij velen het idee op, dat het verschijnen van zoo’n groot 
aantal illegale bladen (het ANP zegt 23, in werkelijkheid zijn het 11 periodieken, 
waarbuiten natuurlijk tal van brochures en correspondenties) de uiting is van even- 
zooveel verschillende meeningen die elkaar beconcurreeren. Ten onrechte!
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De andere oorzaak heeft langzamerhand doorgewerkt onder invloed van de 
eerste — het is het gevolg van de, overigens in het algemeen te goeder trouw en met 
de beste bedoelingen geschreven, artikelen over naoorlogsche partijvorming. Als er 
betoogd wordt, dat het veel-partijenstelsel fout is, dat het één-partij stelsel ondemo
cratisch is, en dus slechts een beperkt aantal groote partijen gehandhaafd mag worden, 
dan wekt dit bij den lezer den indruk, dat de schrijver dit alleen zegt, omdat hij zich 
bij een dier partijen en in die verhouding thuis zal voelen. In iets scherperen vorm 
laat dit zich gemakkelijk interpreteeren als partijpropaganda.

Met het meerendeel der publiceerende kringen staan we voldoende in contact om 
in volle overtuiging te kunnen zeggen dat hun publicaties in wezen geen partij
politiek beteekenen, en hun uitingen over de naoorlogsche partijverhoudingen geen 
berekenende speculaties zijn. Het lijkt alleen een onhandigheid dat deze indruk niet 
vermeden wordt door hen die dit onderwerp aanroeren. Want het is volkomen duide
lijk, dat in deze voor de hand liggende misvatting één der eerste oorzaken voor den 
groeienden twijfel over onze naoorlogsche éénheid is gelegen. Als er echter twijfel 
gerezen is, zou het struisvogelpolitiek zijn de oogen hiervoor te sluiten. Wij meenen 
dat de vrije pers in haar voorbereiding tot den wederopbouw van Nederland niet 
mag nalaten hierover te spreken, hoe moeilijk dat ook schijnen mag. Wij zijn er van 
overtuigd dat de wil tot samenwerken er hoe dan ook zijn zal, laten wij dan ook een 
open oog durven hebben voor de redenen die er kunnen zijn voor sommige groepen 
om zichzelf te handhaven.

Wat is eigenlijk de reden dat er ondanks de groote behoefte aan éénheid toch 
weer enkele groepen zijn, die zich niet kunnen of willen aansluiten tot het vormen 
van één geheel?! Er zijn natuurlijk wel enkele verschillen in opvatting over sommige 
onderwerpen, maar die zouden toch wel te overbruggen zijn, zooals er ook in kleineren 
kring altijd verschillen te overbruggen zullen blijven.

Duidelijk komen deze verschillen tot uiting in de kringen waar men besprekingen 
houdt over speciale onderwerpen, over plannen tot reorganisatie van bepaalde ver- 
eenigingen of bewegingen na den oorlog. Hier zijn het natuurlijk in de eerste plaats 
menschen van goeden wil, die bij elkaar zijn gekomen omdat ze meenden de oplossing 
samen te moeten zoeken; en toch vinden we hier veelal ook een onmogelijkheid tot 
éénwording, ondanks alle bereidheid voelt men zich in vele gevallen toch te zeer 
gebonden aan het oude. Niet omdat het een warm plaatsje was en men het nieuwe 
wantrouwt, of omdat men over zijn bezwaren niet- zou willen heenstappen, neen, 
maar men voelt zich nog te zeer gebonden aan dat wat vroeger de centrale gedachte 
van het streven gevormd heeft. Men voelt hoe de vroegere groepeering geen toevallig
heid was onder invloed van de omstandigheden en om een gesteld doel te bereiken — 
men realiseert zich dat er in die vroegere groepeering een mythe gegroeid is, een cen
trale gedachte die de eigen gemeenschap droeg en haar streven inhoud verleende. 
Wij kennen het alle, hoe voor onze eigen vereeniging een gedachte bestond, een 
historisch gebeuren soms, die het bestaan rechtvaardigde en ons zou verhinderen ooit 
over te gaan naar een andere groep, al was de doelstelling en de werkwijze dezelfde.
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Wij weten hoe Padvinders een mythische verbondenheid voelden in het gemeenschap
pelijk beleven van het ideaal der oude ridderschap. Wij weten hoe de AJC zich voelde 
rond de gedachte van de ontwakende en waarlijk levende arbeidersjeugd. Wij weten 
hoe men in vele christelijke verbonden het apostolaat van Christus niet „ten doel” 
had, maar waarlijk beleefde. Kan men hen, die zich verbonden voelen in de mythe 
van hun ideaal uitnoodigen „algemeen” te gaan worden om der wille van de samen
werking?

Men versta ons goed, hier geen pleidooi voor de versplintering van ons 
volk, maar wel dient men te erkennen wat er aan waarde schuilt in de eenheid om 
een ideaal.

Het zou inderdaad dwaas zijn voor de oude partij organisaties een mythische ver
bondenheid als werkelijke bestaansnorm aan te nemen. Althans voor de groote massa 
van het volk gold die gedachte niet. Maar wel kunnen wij ons even realiseeren hoe 
b.v. het om emancipatie strijdende Roomsche volksdeel zich voelen kon — in een 
uitstekende uiteenzetting in no. 1 van Christofoor werd aangetoond hoe dezen tijd 
voor de Roomsch-Katholieken achter ons ligt. Wij zijn het er mee eens, zelfs al 
zouden er nog specifiek Roomsch-Katholieke belangen genoemd kunnen worden, het 
élan bij een partijgroepeering om deze belangen alléén zou daaraan ontbreken, voor 
een R.K.S.P. is de tijd voorbij. Evenzoo b.v. in de S.D.A.P.; zijn er nog enkele ouderen 
die zich nog verbonden voelen in de gedachte van den wordenden arbeidersstand, 
het meerendeel der aanhangers was al lang om geen andere reden meer lid der partij, 
dan om de punten van het program. En die punten zijn thans voor een groot deel 
gemeen goed in het staatkundig denken en voor de rest geëlimineerd, zoodat de partij 
als organisatie geen bestaansrecht meer heeft, en voor de jongeren de partij als ge
meenschap haar mythe heeft verloren.

Wij noemden voorbeelden uit vereenigingsleven en partijwezen. Inderdaad, voor 
politieke partijen schijnt thans elke andere grond te ontbreken dan zich te vormen 
om der wille van het program; want eenerzijds de communisten vereenzelvigen pro
gram en mythe in een verward mengelmoes van Russisch imperialisme, internationa
lisme en ontevredenheidspolitiek, en blijven dus een uitzondering vormen; anderzijds 
heeft het Nationaal-Socialisme, dat zich in Nederland in de jaren van zijn ontstaan 
zeer treffend een nationale mythe schiep, zich als een maskerade voor een opportu- 
niteitspolitiek ontwikkeld; terwijl de heele rest van ons volk zich in dezen oorlogstijd 
nationaal-Nederlandsch heeft leeren oriënteeren. Een uitzondering zal misschien een 
enkele Christelijke groep vormen, die meent ook in de staatkunde hun dogmatische 
gebondenheid als vereenigingsideaal te kunnen handhaven. Maar alle staatkundige 
partijen zullen wel onder de formule „Nationaal-Vooruitstrevend” tot samenwerking 
bereid zijn.

Maar nu de eenheid! Dat men het in staatkundig opzicht tot op groote hoogte 
met elkaar eens is, vormt voor velen de aanleiding om dan ook maar direct „de 
eenheid van het Nederlandsche volk” in het geding te brengen. En hier liggen de 
teleurstellingen en het vermeende wantrouwen. Daar waar op allerlei gebied eenheid
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gezocht wordt om der wille van de volksgemeenschap, zal men zich moeten realiseeren, 
dat een ware gemeenschap slechts bestaan kan in „mythische” verbondenheid, d.i. 
verbondenheid die beleefd wordt in de herdenking van een gemeenschappelijk verleden 
of een gemeenschappelijk ideaal of een gemeenschappelijke openbaring, hoe dan ook: 
in een gemeenschappelijke belevenis die haar geschiedenis heeft. En nu is door dezen 
jongsten oorlog Nederlands staatkundige eenheid, welker mythe ligt in de geschiedenis 
van Willem den Zwijger en den Tachtigjarigen Oorlog, weer fel beleefd, en zal 
daarom weer kunnen gelden als gemeenschappelijke basis voor alle politieke stroo- 
mingen. Maar in ons cultureele leven hebben andere waarden te zeer post gevat, 
dan dat wij kunnen aannemen dat deze direct haar beteekenis zullen verliezen. Wèl 
zal onze Nederlandsche nationale gedachte sterk genoeg zijn om tot samenwerking 
te komen, maar of onze nationale gedachte sterk genoeg zal zijn om in alle 
vereenigingsvormen de binding te beheerschen, zal moeten blijken — misschien zal 
zij daartoe nog moeten rijpen en waarlijk bezit nemen van haar dragers, misschien 
zal blijken dat een juiste verhouding groeit tot die vormen van onze samenleving die 
haar onmogelijk als centrale gedachte kunnen stellen. Wij moeten in dezen niets 
willen forceeren. Zoo stellen wij ons voor, dat op vele gebieden van vrije samen
werking die aanvankelijk nog gedeeld blijken die eenheid groeien kan, maar om teleur
stelling te voorkomen mag zij niet voorondersteld zijn. En waar de eenheid organi
satorisch gevestigd wordt zal men den achtergrond daarvan als wezenlijke voorwaarde 
tot haar bestaan moeten erkennen.

Auteur: M. J. Hartgerink

No. 105: De terugkeer ener vernieuwde sociaal-democratie
De Baanbreker, no. 1, [19 Augustus 1944]

Niet alleen de belangstellende buitenwacht, ook tal van vroegere leden der S.D.A.P 
zullen tot voor kort in twijfel hebben verkeerd over de vraag, of de sociaal-democratie 
na deze oorlog al of niet als zelfstandige politieke partij opnieuw in het leven zou 
worden geroepen.

Deze twijfel werd gevoed door twee oorzaken. In de eerste plaats ontbrak tot 
dusver in het koor der illegale bladen de stem der sociaal-democratie, dat wil zeggen: 
van een beweging, die vóór de overweldiging van ons land ongeveer een kwart van 
het Nederlandse volk vertegenwoordigde. Dit moest te meer opvallen, waar zo lang
zamerhand elke politieke richting uit ons staatkundig leven van vóór de oorlog, al 
was zij nog zo gering in omvang, zich wèl in het bezit had gesteld van een eigen 
orgaan, waarin getuigd kon worden van haar opvattingen en beginselen, voorzover 
het activeren van een geest van verzet tegen de vreemde overheerser niet als de 
voornaamste en actueelste taak werd opgevat.

Het feit, dat een zo sterke politieke partij als de sociaal-democratie in al deze jaren 
van nationale onderdrukking niet een eigen spreekbuis schiep voor de vertolking van
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haar beginselen en denkbeelden in de vorm van een illegaal orgaan, moest wel in 
bredere kring aanleiding geven tot de vooronderstelling, dat deze partij definitief uit 
de politieke arena was verdwenen. Weliswaar verschenen er een aantal illegale bro- 
chure’s,1 welker inhoud bewees, dat het laatste woord over het lot van de sociaal- 
democratie nog niet gesproken was, maar de verspreiding van deze geschriften was 
uiteraard een zeer beperkte en tengevolge daarvan was de invloed, die er van uitging 
op de meningsvorming over de hier besproken kwestie niet zeer groot.

De verschijning van „De Baanbreker” , die gewijd zal zijn aan de verbreiding der 
sociaal-democratische beginselen en de verdieping van het inzicht in de werking der 
bewegende krachten, die de sociale ontwikkeling voortstuwen in de richting van het 
socialisme, zal er stellig toe bijdragen, dat in en buiten de vroegere invloedssfeer van 
onze partij de mening gaat postvatten: er moet rekening mee worden gehouden, dat 
de S.D.A.P. na de beëindiging van deze tweede wereldoorlog opnieuw zal optreden 
als de vertegenwoordigster van een bevolkingsgroep, die krachtens maatschappelijke 
positie en inzicht streeft en streven móét naar een omvorming der kapitalistische in 
een socialistische maatschappij-orde.

Wij zijn er van doordrongen, dat dit om vormingsproces zich niet voltrekt als 
gevolg van een machtsspreuk. De overgang van het kapitalistische stelsel van arbeids- 
uitbuiting naar een productieregeling, waarbij het belang van de gemeenschap het 
allesoverheersende zal zijn, stelt ons voor tal van de moeilijkste vraagstukken. Aan 
de bespreking van deze kwesties zal in elk volgend nummer van dit blad zorgvuldige 
aandacht worden geschonken. Het gaat om de formulering en concretisering van een 
wetenschappelijk verantwoord program, dat aansluit bij de directe noodtoestand, 
waarin wij tengevolge van deze oorlog komen te verkeren en waarvan vooral de niet- 
bezittende volksgroepen het slachtoffer zullen dreigen te worden, indien niet tijdig 
de krachten worden gemobiliseerd, om zulks te verhinderen.

Maar het is geen kortzichtige alledagspolitiek, die ons voor ogen staat. Zozeer 
wij overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van het nemen van een aantal maatregelen, 
die gericht zijn op de ogenblikkelijke verzekering van een dragelijk levenspeil voor 
de arbeidersklasse en daarmee gelijk te stellen andere maatschappelijke groepen, 
zozeer is het voor ons een vaststaand feit, dat alleen radicale veranderingen in de 
sociale structuur tot definitieve oplossingen kunnen leiden. Zonder aantasting van 
het privaatbezit der productiemiddelen, zonder het doorvoeren van een grootscheepse 
socialisatiepolitiek wordt de noodlottige kringloop van economische opgang, kapi
talistische expansie, militaire conflicten en conjuncturele ineenstorting niet door
broken.

Dit inzicht in de wetmatigheid der maatschappelijke ontwikkeling te verlevendigen 
en opnieuw te funderen en in verband daarmede politieke vorm te geven aan de 
groeiende sociale krachten, dat was steeds de grootste taak der sociaal-democratische 
arbeidersbeweging. Haar wedergeboorte mede voor te bereiden, dat is de opgave.

1 O.a. E. Fuut: En toch beweegt zij, Mei 1944.
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aan de vervulling waarvan wij door middel van „De Baanbreker” onze krachten 
willen geven.

De tot dusver gevoelde onzekerheid met betrekking tot de vraag, óf en hoe de 
sociaal-democratie na de oorlog zal deelnemen aan de politieke strijd werd niet alleen 
veroorzaakt door het tot dusver ontbreken van een eigen orgaan. Mede hieraan 
schuldig zijn verschillende meer of minder prominente figuren uit de oude partij, die 
in de afgelopen jaren niet genoeg nadruk meenden te kunnen leggen op een aantal 
omstandigheden, die huns inziens moesten leiden tot de gevolgtrekking, dat een terug
keer van de S.D.A.P. niet alleen niet noodzakelijk, maar zelfs ongewenst moest wor
den geacht.

Overwegingen der liquidatoren
Op grond van welke overwegingen kwamen deze partijgenoten tot hun opvatting? 

Het gemeenschappelijk verzet tegen de nationaal-socialistische overheersing, zo be
toogden zij, had de verschillende politieke en sociale groeperingen in ons land naar 
elkaar toegedreven; mensen van de meest uiteenlopende richtingen hadden elkaar in 
interneringskampen en gevangenissen beter leren kennen, waren elkaar daardoor 
meer gaan waarderen en het moest vanzelfsprekend worden geacht, dat dit na de 
oorlog ook bij het tot stand komen van nieuwe partij groeperingen zijn invloed zou 
doen gelden. Het wegvallen onzer nationale onafhankelijkheid had katholieken, 
protestants-christelijken, liberalen en socialisten in één gemeenschappelijk front tegen 
de vreemde onderdrukker gebracht en daardoor waren wij ons allen sterker bewust 
geworden van de bindende kracht der nationale gedachte. Zeker: ook vóór de oorlog 
erkenden wij de betekenis van nationale factoren in de staatkundige ontwikkeling 
der verschillende volkeren, maar verstarde partij vormen en een onvruchtbare partij- 
dogmatiek verhinderden, dat wij naar elkaar toegroeiden en dat het gevoel var natio
nale saamhorigheid prevaleerde, de boventoon voerde over wat ons in maatschappe
lijk opzicht van elkaar mocht scheiden.

Niet natuurlijk, dat die oude partijen niet een historische functie zouden hebben 
gehad, integendeel: zij kunnen terugzien op een roemvol verleden en de werkzaamheid 
van die partij-organisaties was zelfs zo belangrijk, dat zij uit onze nationale geschie
denis niet meer weg zijn te denken. Maar wat in de periode, die met de militaire 
bezetting van ons land werd afgesloten, historisch gerechtvaardigd mocht heten, is 
dit na de ervaringen onder de Duitse overheersing niet meer. In de naaste toekomst 
komt het er volgens de hier bedoelde sociaal-democraten op aan, een nieuwe partij- 
groepering tot stand te brengen, waarin de oude tegenstellingen kunnen worden over
brugd en overwonnen.

De conclusie, waartoe deze gedachtengang leidt, is deze, dat ook de sociaal- 
democratie in haar oude vorm niet terug mag keren, maar dat haar vroegere aan
hangers een plaats moeten gaan innemen in een nieuwe progressieve volksbeweging, 
die na de oorlog op zal treden als de erfgename van de voor-oorlogse politieke partijen. 
Dit zou aan hen, die eertijds in de S.D.A.P. de belichaming zagen van het streven naar
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hervormingen in het maatschappelijk bestel, te gemakkelijker vallen, omdat de sociale 
roeping van de sociaal-democratie bij het uitbreken van de oorlog nagenoeg was 
vervuld. . .

Wat dan in die nieuwe progressieve volksbeweging het bindende element zal zijn? 
Allerwege breekt zich het inzicht baan, dat een ongewijzigde instandhouding van een 
privaat-kapitalistische economie niet te verdedigen is, dat ingrijpende wijzigingen in 
de beschikkingsmacht der kapitaalbezitters over de voortbrengingsmiddelen dringend 
gewenst zijn. Van deze overtuiging moet de aangekondigde volksbeweging de tolk 
worden: het verlangen naar economische ordening zal alle vooruitstrevende krachten 
verenigen, die in het verleden door uitgeleefde partij-ideologieën elkaar niet wisten 
te vinden.

De oorlog nu heeft deze staketsels zonder pardon uit de weg geruimd, in de ille
galiteit is de grondslag gelegd voor een alle goedwillenden omvattende samenwerking 
ter verwezenlijking van een radicaal hervormingsprogram. Vandaar — zo besluiten 
deze vroegere sociaal-democraten hun redenering — dat een herstel der oude S.D.A.P. 
niet slechts niet nodig is, haar terugkeer is zelfs het tegendeel van gewenst.

De propaganda voor dit standpunt achten wij, naast het ontbreken van een eigen 
sociaal-democratisch illegaal orgaan, vooral verantwoordelijk voor de weifeling en 
onzekerheid, om niet te spreken van verwarring, waaraan de socialistische arbeiders
beweging in de illegaliteit ten prooi is geweest.

Het andere standpunt
Een door deze liquidatorische stroming stellig niet voorzien gevolg van haar acti

viteit was, dat tegenkrachten tot ontplooiing kwamen, die met klem het standpunt 
verdedigden, dat méér nog dan in het verleden in de toekomstige ontwikkeling der 
maatschappelijke en politieke verhoudingen aan een zelfstandige principieel-socia- 
listische beweging een belangrijke taak moest worden toegekend. Het waren niet 
alleen gevoelens van trouw en gehechtheid aan de oude partij-organisatie, waardoor 
deze tegenstanders van de liquidatie-politiek zich lieten leiden, ofschoon zij het geen 
schande vinden, dergelijke gevoelens te koesteren jegens een beweging, aan wier 
volhardende arbeid en jarenlange strijd het te danken is, dat aanzienlijke delen der 
arbeidersklasse uit een toestand van rechteloosheid en pauperisme werden opgeheven 
tot een niveau, waarbij het mogelijk was, dat zij zich bewust werd van haar betekenis 
voor de voortgang van het sociale groeiproces en vervuld werd van een krachtig 
zelfbewustzijn, dat correspondeerde met de grootste taken, die zij in de toekomst 
nog te volbrengen heeft.

Het streven, reeds nu mede te werken aan de komende wedergeboorte der sociaal
democratische arbeidersbeweging, steunde vooral op de verwachting, dat het tijdvak, 
dat aansluit op de beëindiging van het oorlogsgeweld, gekenmerkt zal worden door 
grote sociale conflicten.

Deze reeds meer dan vier jaar durende volkerenslachting heeft ons werelddeel 
verarmd en uitgeput op een wijze, waarvan wij ons vroeger nauwelijks een voorstel
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ling konden maken. En wie zal zich wagen aan een voorstelling, wat ons nog te wach
ten staat voor wat betreft de vernietiging van productie-installaties, transportmoge
lijkheden en andere materiële hulpbronnen der volkswelvaart. De oorlog zal ons in 
elk geval een Europa achterlaten, dat met een goeddeels verwoest voortbrengings- 
apparaat zal moeten trachten te voorzien in een tot het ongekende gestegen vraag 
naar verbruiksgoederen.

Niet alleen de productie-capaciteit is tengevolge van bombardementen en machine- 
slijtage tot op een fractie gereduceerd, ook de internationale ruil- en credietverhoudin- 
gen zullen nog lange tijd na de oorlog gestoord blijven, terwijl ook de grondstoffen- 
aanvoer zich slechts geleidelijk in stijgende lijn zal bewegen. Herinneren wij vervolgens 
aan de moeilijkheden, verbonden aan de omschakeling van de industrie van oorlogs- 
op vredesproductie, aan de terugkeer van bijna een half millioen arbeiders uit Duits
land, die hier opnieuw in het arbeidsproces ingeschakeld zullen moeten worden, dan 
heeft men ten naastebij een voorstelling, voor welke ontzaggelijke problemen de na
oorlogse ontwikkeling ons land zal plaatsen. Moeilijkheden, die zich overigens in 
elk ander land van het Europese continent ook zullen voordoen, hetgeen de oplos
sing ongetwijfeld nog bezwaarlijker zal maken.

Natuurlijk zal direct na de oorlog een aan vang worden gemaakt met het herstel 
en de wederopbouw van wat door het militair geweld verloren is gegaan. De alles 
overheersende vraag daarbij is echter, wie de lasten van deze herstelpolitiek zal 
moeten dragen. Is er niet reden te over om aan te nemen, dat de klasse der kapitaal
bezitters ook ditmaal weer alles er op zal zetten, dat het leeuwendeel der kosten, ver
bonden aan een herstelprogram, zal worden afgewenteld op de minst-draagkrachtige 
volksgroepen? Is het niet in hoge mate waarschijnlijk, dat de onder de Duitse over
heersing tot stand gekomen nationale saamhorigheid tussen de verschillende politieke 
en sociale groepen weer spoedig plaats zal maken voor onoverbrugbare belangen
tegenstellingen, waarbij het er voor de arbeidersklasse en andere bezitloze bevolkings
groepen om zal gaan, haar meest elementaire bestaansmogelijkheden te verdedigen?

De partij in nieuwe vorm terug
Het is duidelijk: wie ook maar halfweegs overtuigd is van de juistheid van deze 

visie op.de toekomstige sociaal-politieke ontwikkeling, vindt het een onbegrijpelijke 
lichtvaardigheid, bij voorbaat afstand te willen doen van een eigen politieke strijd
organisatie der arbeidersklasse. Het is dan ook geen wonder, dat de liquidatoren voor 
hun denkbeelden nauwelijks enige instemming vinden bij het gros der leden van de 
oude S.D.A.P. Onze partij was, ook na de evolutie, die tot het beginselprogram van 
1937 leidde, een uitgesproken arbeiderspartij. Het gehele lagere kader van de sociaal- 
democratie behoorde tot, een groot gedeelte van het hogere kader bleef nauw ver
bonden met de arbeidersklasse. Het is niet uit behoefte tot idealiseren van het prole
tariaat, wanneer wij vaststellen, dat deze klasse in kritieke situaties een merkwaardig 
zuivere intuïtie aan de dag weet te leggen, wanneer het er om gaat, wenselijkheden 
en mogelijkheden in de sociale ontwikkeling van elkaar te onderscheiden.
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Het is aan deze in eigen ervaringen gescherpte intuïtie en het daarmee verbonden 
maatschappelijk inzicht der arbeidersklasse, dat ons blad zal appelleren. Wij willen 
er met alle krachten aan medewerken, dat deze klasse, die ook in de toekomst de 
kern troepen zal leveren voor een werkelijk socialistische volksbeweging, geestelijk 
voorbereid zal zijn voor de vervulling van de grote opgaven, die in maatschappelijk 
opzicht uit deze oorlog zullen resulteren. Want zozeer wij beseffen, dat de arbeiders
klasse straks de beschikking zal moeten hebben over eigen strijdorganisaties, wij zijn 
er niet minder van overtuigd, dat de socialistische beweging haar arbeid niet eenvoudig 
kan voortzetten op het punt, waar deze in de Meidagen van 1940 werd afgebroken. 
Viel vóór deze oorlog vooral de nadruk op de noodzaak van hervormingen binnen 
de kapitalistische maatschappij-orde, het zal er in de naaste toekomst om gaan de 
socialisatie en daarmee het socialisme-zèlf tot de inzet te maken van de actie en de 
strijd der socialistische arbeidersbeweging.

Het projecteren van nieuwe, verder-reikende doeleinden brengt met zich mede de 
noodzaak van een bezinning op de vraag, of in de toekomst volstaan kan worden 
met de in een vorige periode toegepaste strijdmiddelen. En niet minder belangrijk 
is dit: de geestesgesteldheid, die ons in de komende strijd om het socialisme zal be
zielen, de mate van bewustheid, die ons handelen zal kenmerken. Naarmate deze 
bezinning ernstiger, de geestelijke groei sterker en de bewustwording scherper en 
helderder zullen zijn, zal de vernieuwde sociaal-democratische partij beter toegerust 
zijn voor het vervullen van haar roeping: aanvoerster te zijn op de weg naar een socia
listische samenleving.

Auteur: W. Romijn
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1. IN  DE STRIJD

No. 106: Een zakelijk en een onzakelijk woord

Vrij Nederland, 5de jaargang, no. 2, [6 October 1944]

Sinds de beroemde week van 4 September j.1., toen ons volk meende in één operette 
van vluchtende moffen en NSB-ers en zegevierend oprukkende geallieerden bevrijd 
te worden, heeft de werkelijkheid ons wel op hardhandige wijze tot andere inzichten 
gebracht.

Eerst later, wanneer de sluier, die thans over het dramatisch gebeuren van dezen 
tijd hangt, zal worden weggetrokken, zullen we misschien te weten komen wat er 
in die dagen precies is geschied. De radio, die den val van Breda meldde,1 een Neder
landsche minister die tot tweemaal toe afscheid nam in Londen,2 een volk dat de 
bloemen gereed hield en Duitschers en NSB-ers, die zoo belachelijk overhaast de 
vlucht namen, dat zelfs de heldhaftigheid van Feldmeyer3 op de reclamezuilen het 
figuur niet meer redden kan.

Maar NSB-ers en niet-NSB-ers hebben elkaar, als het om die dagen gaat, weinig te 
verwijten. Zooals de zaken toen stonden zouden onze aartsvijanden uit ons land ver
trokken zijn als vacantiegangers, die een goed heenkomen zoeken voor een onweers
bui. Een schat van kostbare „bagage” zouden ze meegenomen hebben en zelfs hun 
gevangenen, de bloem van onze natie, zouden we niet uit hun klauwen gehaald hebben. 
Toen op het station in Amsterdam de gevangenen gereed stonden om naar het Oosten 
getransporteerd te worden, waren andere Nederlanders op weg om de geallieerden 
met bloemen aan den Haarlemmerstraatweg of Berlagebrug te begroeten . . .

Waarlijk, vriend en vijand bleken te klein van formaat om het groote en over
rompelende, dat te gebeuren scheen, te kunnen verwerken. Het is niet gebeurd en 
wij zijn waarschijnlijk voorgoed van de illusie bevrijd dat Nederland op stuivers- 
romanmanier vrij zal worden. Zelfs de goedkoope reportages van Robert Kiek4 die 
in zijn toon nog iets van die romantische vaderlandschegeschiedenisboekheldhaftig- 
heid bewaren wil, kunnen ons niet meer uit de werkelijkheid rukken. Sinds die onver
getelijke week zijn de dingen anders geworden. Langzaam en door onnoemelijk leed 
en lijden heen zijn wij bezig ons de vrijheid waardig te maken. Deze leerschool is 
ons niet vreemd. Wij zitten al in de vijfde klas, om zoo te zeggen. Maar thans dringt

1 Geschiedde abusievelijk op 4 September 1944.
2 Bedoeld wordt de minister-president, prof. mr P. S. G erbrandy.
3 J. H. Feldmeyer was H oofd van de Germaanse SS in Nederland.
4 N ederlands radiojournalist die zich bij de Geallieerde legers bevond en reportages over de be
vrijding der steden in Zuid-Nederland uitzond.
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het tot ons door, dat we, eer we het „loffelijk getuigschrift” in handen hebben, nog 
enkele examenproeven moeten doorstaan, die zoo hard zullen zijn en ons zoo hard 
zullen maken, dat wij zonder een mooie frase en zonder een romantische leus het 
rijk der vrijheid binnentrekken.

Daar kan de vrijheid alleen maar wel bij varen. Maar, o dit arme volk . . .

In één koenen, uiterst gewaagden sprong is het leger van Montgomery tot in het 
hart van Oostelijk Nederland doorgestooten. De poging om met één klap aan den 
anderen kant van den Rijnoever te komen is bij Arnhem in eersten aanleg mislukt. 
De moffen hebben het gevaar van een omtrekkende beweging om hun Siegfriedlinie 
ingezien en werpen thans op Nederlandsch gebied hun beste troepen, materiaal en 
reserves in den strijd. Aan den uitslag van den strijd twijfelen wij niet. Omtrent den 
duur weten wij niets. En zelfs wanneer een tweede stoot den geallieerden mocht ge
lukken, dan blijft een open vraag wat de Duitschers zullen doen met de, volgens 
Churchill, tweemaal honderdduizend man, die zij in de Westelijke gebieden van 
Nederland hebben saamgedrongen en aan wie in dat geval geen andere keus gelaten 
is dan zich doodvechten of overgeven.

Welke gevolgen dat heeft voor ons land en volk is duidelijk. Wij spreken thans 
even niet over de terreur. De Zeeuwsche eilanden stroomen thans onder en niemand 
weet voor hoe lang de bloeiende heerlijkheid van dit eenmaal zoo rijke land een dorre 
woestenij zal blijven, gegeven dat wij het ooit weer geheel op het zeewater terugver
overen.

In Brabant en in het Oosten van ons land branden reeds de dorpen en steden 
onder de bombardementen en het geschutsvuur, dat heviger is dan in Normandië.

Wat zal er straks in het Westen van ons land gebeuren, waarvan onze minister 
Van Kleffens eens zei, dat het, gelet de dichtheid van zijn bevolking eigenlijk als een 
groote voorstad is te beschouwen.

En ver boven dit alles uit gaan de bloedoffers van de besten van ons volk. Eiken 
dag, ieder uur . .  .

Met zorg en eindelooze liefde kijken we naar eigen volk en eigen land, dat thans 
tot dezen zwaarsten vuurproef wordt opgeroepen, en toch hebben we tegelijk een 
bijna blij gevoel dat de zatte OWers-mentaliteit van 1918 (en hoe lang daarna nog?) 
ditmaal de na-oorlogsche sfeer van ons land niet zal verpesten. In de Septemberdagen 
van 1940 toen Engeland dreunde onder de mokerslagen van de Luftwaffe, zei een 
Engelsch bisschop, dat te mogen lijden voor een groote zaak meer geluk geeft dan 
de zatte welvaart, die ook in Engeland niet onbekend was.

Wij weten heel goed, wanneer wij deze woorden voor ons volk thans gebruiken, 
dat het groote, te groote woorden zijn. Lang niet iedereen weet waarvoor hij lijdt en 
duizenden die het wel weten zijn niet bereid te lijden voor de zaak, die zij voor den 
oorlog zoo welsprekend wisten te verdedigen.

En toch gaat over de gansche wereld het gerucht van de dapperheid van Eind-
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hovenaren en Nijmegenaars, die het geweld van den oorlog minder achtten dan het 
geluk vrij te zijn. De eenvoudige woorden, die in Eindhoven tijdens een hevig Duitsch 
bombardement gesproken moeten zijn: „Wij vinden het niet zoo heel erg, want we 
zijn nu immers toch vrij” dragen voorgoed alle heldhaftigheid en alle heimwee naar 
vrijheid in zich mee. Het stilgelegde spoorwegverkeer in Nederland maakt meer ge
rucht over de geheele wereld dan alle rijdende stoomtreinen bij elkaar. Het gezwoeg 
zonder ophouden van onze ondergrondsche verzetsbewegingen, de bereidwilligheid 
van duizenden om te helpen waar geholpen moet worden, het is er en wij zouden 
ondankbare honden zijn wanneer we het niet wilden zien en erkennen. En wij kunnen 
stil worden bij het wonder dat, ondanks alle kleinheid en gekrakeel en burgerlijke 
zatheid, fouten, die ons volk waarachtig niet vreemd zijn, toch telkens weer de vlam 
van den vrijheidszin hooger oplaait en nooit dooft.

En dat Nederland gaat door onnoemelijk veel lijden zijn, laten wij hopen, schoon
ste vrijheid tegemoet.

Nu wij, aan het eind van dit artikel gekomen, hetgeen wij schreven nogmaals 
overzien, beseffen we dat ons vermogen te klein is om datgene te zeggen dat thans 
gezegd moet worden.

Eigenlijk weten wij maar twee plaatsen waar een mensch nog spreken kan: Voor 
den troep en in de kerk: als soldaat en als heilige; het harde bevel en het deemoedige 
gebed. Daartusschen ligt een gemartelde en geschonden menschelijkheid, een vertrapt 
en gekwetst volksbestaan.

En toch . . .
Wij schrijven dit in Amsterdam. Het is Zondag en uit de Keizersgrachtkerk klonk 

vanmorgen gezang. De nieuwe koster had de deuren al opengezet en het geluid klonk 
ver over het water van de herfstelijke grachten. Dit is de kerk, waarvan de koster 
en de dominee door de Duitsche moordenaars waren doodgeschoten.

„Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij die daags zijn gunst gebiedt,
’k  Zal in dit vertrouwen leven 
En dat melden in mijn lied . . . ”

Dat werd er gezongen. Een fietser langs de gracht, een waker bij een gebouw, 
een spelend meisje op straat, namen de wijs over. Fluitend, neuriënd . . . Ons volk is 
in zijn geheel zeker geen geloovig volk en de boodschap van het Evangelie vindt er 
evenveel tegenstand als elders en als in ieder menschenhart. Maar op den Zondag
morgen van den eersten October leek het als kwam het uit de diepste diepten van ons 
volksbestaan . .  .

Auteur: H. M. van Randwijk
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No. 107: De „Dynamiteros” van Amsterdam
De Waarheid, 4de jaargang, [7 October 1944]

De spoormannen staken. Als één man hebben zij geweigerd de vijand hulp te 
verlenen, toen de legers der bevrijding de grenzen van ons land overschreden en zij 
houden vol. Zij schrijven een nieuwe roemvolle bladzijde in het geschiedenisboek 
van het Nederlandse verzet tegen de Duitse overheersing. Hun moedige daad legt 
ons allen verplichtingen op. Hun standvastig verzet is een oproep aan allen, wier 
arbeidskracht in Duitse dienst is gesteld, het werk stop te zetten. Helaas is hun oproep 
niet door allen verstaan. Er wordt gereden en vervoerd voor de Mof —• nu nog! 
Nederlandse arbeiders beladen de Duitse vrachtauto’s met de goederen die de Duit
sers nog op het laatste moment uit ons land trachten weg te sleepen, Nederlandse 
chauffeurs besturen ze. Zowel bij hun roof en plundertocht als bij de materiaalaanvoer 
bij de versterkingsbouw, kunnen de Moffen nog op de hulp van Ned. arbeidskrachten 
rekenen. Is dit geen schande?

Op alle brandpunten van het front in ons land zijn de Ned. binnenlandse strijd
krachten in actie getreden. Met de wapens in de hand strijden daar de verzetsgroepen 
schouder aan schouder met de geall. troepen, zij zijn hen tot wezenlijke steun en 
menig patriot verrichtte reeds wonderen van heldenmoed.

Ook deze zelfverloochenende daden van Vaderlandsliefde leggen ons verplich
tingen op. Zij verlangen, neen eisen, van ons allen, dat wij alles zullen nalaten, wat 
hun strijd moeilijker kan maken. Helaas is ook hun voorbeeld niet door allen be
grepen. Er wordt gespit en gebouwd voor de Mof — nu nog! Nederlandse arbeiders 
graven mitrailleursstellingen, van waaruit de Duitsers straks wel verdekt kunnen vuren 
op andere Nederlanders, die voor de vrijheid van hun land strijden. Nederlandse 
arbeiders leggen prikkeldraadversperringen aan, midden in Amsterdam, onder het oog 
der gehele bevolking, helpen zij de overheersers om de bevrijding te belemmeren. Is 
dat geen hoon? Dagenlang daverde in Amsterdam de lucht van de ontploffingen.1 
Met verbeten woede hoorde de bevolking, hoe de moffen bezig waren, de havenin
richtingen te vernielen en daarmee een der voornaamste levensaders van de hoofdstad 
af te snijden. Men vervloekte het Nazituig, dat op het laatste ogenblik van zijn macht 
nog over ging tot een waanzinnige vernietiging van bedrijven, installaties, gebouwen, 
levensmiddelen, tot misdadige inundatie van vruchtbare polders, de nood der be
volking voor lange tijd verlengend.

Maar ook hier kon de Mof op Nederlandse hulp bogen — nu nog en bij dit werk!
Nederlandse arbeiders groeven de putten, waarin het dynamiet werd gelegd. 

Nederlandse, Amsterdamse arbeiders hielpen bij de vernieling van hun stad en haven. 
Voor een handvol zilverlingen . . .  precies geteld: voor 6 gulden per p u t . . . verrieden 
zij hun land en verwoestten zij de welvaartbronnen van hun stad.

Is dat niet het ergst van al?

1 De haveninstallaties werden opgeblazen in  de laatste week van September 1944.



340 VAN SEPTEMBER 1944 TOT DE BEVRIJDING

Wij geven de lieden, die zich aan deze feiten schuldig maken, aan de verachting, 
van een ieder prijs. Nu de dramatische worsteling om de bevrijding van ons land van 
de Nazi-overheersing is begonnen, is er geen excuus meer voor zulke individuen. 
Wonen er in Uw buurt, in Uw straat: noteert hun naam en adres. Behandelt ze met 
al de gevoelens van afkeer, die ge slechts voor een onderkruiper en landverrader 
kunt gevoelen. Spuwt hen Uw verachting in het gezicht. Zij mogen wellicht hopen 
straks aan de vergelding te ontkomen. Zij vergissen zich. Stuk voor stuk zullen zij 
rekenschap af moeten leggen voor hun daden en zwaar zal de straf zijn door het 
volk, dat zij voor een paar tientjes in de week in de rug aanvielen op het moeilijkste 
ogenblik van zijn bestaan.

Auteur: onbekend

No. 108: Een hartig woord over de spoorwegstaking
Vrij Nederland, speciale uitgave, [20 October 1944]

De met groot enthousiasme begonnen spoorwegstaking gaat in ons dagelijksch 
leven welhaast een blijvende gebeurtenis vormen. Zóó blijvend, dat het doel en het 
nut ervan gaat vervagen, terwijl de offers, door de spoormannen gebracht, vanwege 
al onze eigen zorgen en moeilijkheden vergeten dreigen te worden.

Daarnaast zien we helaas een doorwerken van de moffenpropaganda op dat ge
deelte van ons volk, dat zich nooit door strijdlust en offerzin heeft gekenmerkt. Het 
zijn deze menschen, die door slapheid en vaatdoekerige praatjes uitmunten, die on
middellijk klaar staan om de door Seyss Inquart uitgevonden bakerpraatjes verder 
te vertellen, en die door hun gekanker de beteren verwarren.

Zij vertellen, dat de Duitsche militaire machine niet geschaad is door de staking, 
zij strooien de dwaze praatjes rond, dat wij met onze voedselvoorziening de eenigen 
zijn, die getroffen worden.

De Duitsche propaganda
Zooals zoo vaak in het verleden gebeurd is, hebben de Duitsche wolven schaaps- 

kleeren aangetrokken en toonen zij zich buitengewoon plotseling begaan met het lot 
van het arme Nederlandsche volk, dat geen eten en kolen meer heeft. Op de reclame
zuilen van elke stad verschijnen thans de groote biljetten, die antwoord geven op de 
vraag „Wat heeft de spoorwegstaking ons gebracht? Niets dan kolennood, voedsel
gebrek, enz. enz.” . In de moffenkranten, die in de Nederlandsche taal geschreven 
worden, de leugenpers van Telegraaf, Handelsblad, NRC, enz. enz., worden de 
menschen door interessante koppen ertoe gelokt, de propaganda tegen de staking 
te lezen en de Engeland-haters schromen zelfs niet daarvoor een portret van den 
filmster Clark Gable af te drukken om als blikvanger dienst te doen. Ook praatjes over 
b.v. de Fransche film worden gebruikt en in de staart van het artikeltje sluipt dan
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plotseling de adder naar voren: De spoorwegstaking, die zooveel leed over ons volk 
gebracht heeft. . .

Waarom vragen wij ons af en wij vragen het aan eiken Nederlander, die nog in 
staat is om te denken, waarom geven de moffen zich zooveel moeite om de spoorweg
staking ongedaan te maken?

Het antwoord is simpel en het is het eenige antwoord, dat in al de bezettingsjaren 
waarheid is gebleken: Duitsch belang, niets dan Duitsch belang. Heel Nederland mag 
verrekken, als het Duitsche belang daarmee maar gebaat is . .  .

Daarom, het is de Duitsche propaganda zelf, die ons het geweldige belang van 
de spoorwegstaking toont.

De moffen en onze spoorwegen
Toen de moffen in 1940 ons land binnenvielen, was een van hun eerste daden het 

onder toezicht stellen van de Nederl. Spoorwegen. Een hoog ambtenaar van de 
Duitsche spoorwegen — de z.g. Bahnbevollmachtigte — werd daartoe in Utrecht in 
de directie-gebouwen van de NS geplaatst met naast zich een staf van eenige honderden 
Duitschers, terwijl ook op de stations Duitsch personeel werd geplaatst.

Dit gebeurde reeds in de eerste weken van de bezetting, toen men verder in handel 
en industrie nog geen Duitschen invloed zag. Vanwaar die groote belangstelling voor 
onze spoorwegen? Omdat de Duitschers er geen belang bij hadden? . . .

In totaal waren er spoedig meer dan 2000 moffen bezig zich met de spoorwegen 
te bemoeien.

In België, waar de tegenwerking van het spoorwegpersoneel veel grooter was, 
werd nagenoeg het geheele personeel onder controle gezet. Daar waren in de eerste 
oorlogsjaren, toen de mof nog genoeg menschenmateriaal had, ongeveer 25000 
Duitschers noodig op het spoorwegnet.

Zelfs toen was het Duitsche belang bij de spoorwegen in bezet gebied dus al bijzonder 
groot en dan dient men daarbij nog te bedenken, dat het Duitsche leger toen zeer sterk 
gemotoriseerd was en men, mede onder invloed van de bestaande militaire opvattingen, 
de spoorwegen zoo weinig mogelijk gebruikte voor het troepenvervoer.

Vooral het uitbreken van den oorlog met Rusland, die in sterke mate het karakter 
van een materieel-oorlog droeg, putte de Duitsche auto- en benzine-voorraden zóó 
uit, dat over geheel Europa in toenemende mate de spoorwegen voor het troepenver
voer gebruikt moesten worden.

Enkele voorbeelden van militair belang
Reeds tijdens het eerste zomeroffensief in het Oosten, in 1941, werden dikwijls in 

eenige dagen twee tot drie volledige divisies uit Noord-Frankrijk en België via ons 
land naar Duitschland vervoerd.

Bij het ontsnappen van de Duitsche kruisers Scharnhorst en Gneisenau uit Brest 
ontstond de kans, dat deze gedwongen zouden worden de havens van Vlissingen of 
Hoek van Holland binnen te loopen, havens die zeer slecht verdedigd waren, zoodat
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met de mogelijkheid van een Engelsche landing ernstig rekening gehouden moest 
worden. Tientallen „I. Züge” — infanterietreinen — en wagons met artillerie werden 
hals over kop uit Duitschland aangevoerd en in een halven dag naar hun bestemming 
gebracht. Dank zij de spoorwegen waren in enkele uren de zwakke plaatsen bezet en in 
staat van verdediging gebracht.

Bij het begin van de invasie in Normandië waren de Duitsche reserves over het 
geheele kustgebied van West-Europa verspreid. Deze reserves, voorzoover zij in 
Denemarken en Nederland waren, moesten in enkele dagen verplaatst worden naar 
Noord-Frankrijk en België. Naar schatting is het in die dagen den Duitschers gelukt 
een tiental divisies op tijd over de rails naar het zuiden te brengen.

Uit bovenstaande blijkt wel (en de voorbeelden zijn met tientallen uit te breiden) 
hoe belangrijk het railverkeer voor het Duitsche militaire apparaat is in dit stadium 
van den oorlog. Wie het gestumper op de stations in de afgeloopen weken heeft ge
zien, zal zeker niet in de waan verkeeren, dat de moffen zelf het vervoer op gang kun
nen houden. Met recht hebben de Duitsche officieren van de „Transportkomman- 
dantur” dan ook gesproken over een dolkstoot in het hart van hun oorlogsapparaat...

De spoorwegen, de Duitschers en onze voedsel- en kolenvoorziening

Enkele Nederlanders echter, hoewel zij zeer goed inzien, dat deze dolkstoot van dag 
tot dag verlammender werkt op het militaire vervoer, zijn van meening dat de Neder
landsche belangen door de staking ernstiger geschaad worden dan noodzakelijk is.

Is dit waar?
Ook daarvoor is het goed even in de geschiedenis terug te grijpen.
Reeds in den winter van 1941 werd op het Nederlandsche spoorwegnet merkbaar, 

hoe ongunstig het militaire vervoer (Duitsch belang!) inwerkte op het burgerlijk 
verkeer. Tijdens de barre koude, die toen heerschte, eischte de weermacht zooveel 
materieel op, dat de kolentreinen, voor het Noorden van ons land bestemd, niet 
meer konden loopen door gebrek aan locomotieven.

Het gevolg was, dat in dien winter in Groningen fabrieken meer dan twee maanden 
kwamen stil te liggen. Sinds dien tijd heeft de kolenvoorziening steeds geleden onder 
het gebrek aan wagons en locomotieven. In den zomer van dit jaar, sinds Mei, zijn 
uiteindelijk de kolentransporten uit het zuiden zoo klein geworden, dat van winter- 
voorraadvorming niets kon komen. Hadden de Duitschers sinds Mei voldoende wagons 
ter beschikking van het kolenvervoer gesteld, dat wil zeggen, hadden zij werkelijk het 
Nederlandsche belang op het oog gehad, zooals zij nu beweren, dan zou nu de bevolking 
in het bezit zijn van een gewonen wintervoorraad kolen.

De Duitsche zorg voor onze voorraden

Het is zoo, de moffen zijn werkelijk bezorgd voor onze voorraden. Dat wil zeggen, 
ze willen ze zoo gauw mogelijk naar Duitschland sleepen. Of het Nederlandsche volk 
daarbij krepeert, gaat hun niet aan. Sterker nog, het is een van hun oorlogsdoel
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einden het Nederlandsche volk, dat zij nooit voor zich hebben kunnen winnen, te 
vernietigen.

De voorbeelden van die Duitsche „zorg” voor onze voorraden kan elke Neder
lander met oogen in zijn hoofd vinden.

Enkele weken geleden zouden de inwoners van de groote steden bevroren groenten 
krijgen. Deze groenten lagen opgeslagen in de Amsterdamsche koelhuizen en hoefden 
dus niet vervoerd te worden.

Waar zijn die groenten gebleven? . . .
Waar zijn de suikervoorraden, die ook in Amsterdam aanwezig waren?
Wat is er met het vleesch, de boter, de kaas en zooveel andere artikelen gebeurd, 

die in de Amsterdamsche veemen lagen en waarvan de hoeveelheid voldoende was 
om onze bevolking maandenlang het normale rantsoen te geven?

Waar zijn de voorraden van Simon de Wit, Albert Heijn, de Gruyter en zooveel 
anderen gebleven?

Ze zijn vernietigd of weggevoerd . . .
Al deze voorraden waren voor de Nederlandsche bevolking bestemd.
De m of heeft ze echter gestolen, zoodat de honger in de steden moet komen.
Gestolen, waarbij het hoofddoel nog niet eens was de eigen behoefte te bevredigen, 

maar veeleer om gebrek bij het Nederlandsche volk te veroorzaken.
Waarom werden anders de aan bederf onderhevige artikelen in schepen vervoerd, 

zoodat zij bedorven waren voor de aankomst in Duitschland? Laten de moffen- 
propagandisten en hun landsverraderlijke helpers ons dit alles verklaren . . .

Zij kunnen ons dan tevens eens uitleggen waarom de voedselschepen, bestemd 
voor West-Nederland, in de havens van de Zuiderzee, in Kampen, de Lemmer en 
Genemuiden e.d. vastgehouden worden door de moffen, zoodat het kostelijke voedsel 
bederft.

Daarom staken!!!!

Neen, duizendmaal neen, de spoorwegstaking heeft met onze voedseltekorten 
niets te maken. De vijand gebruikt de staking slechts als een voorwendsel, zooals hij 
altijd zijn wandaden verbloemt. Wanneer hier honger komt, is er maar één schuldige: 
Duitschland! Wanneer hier gebrek aan licht, aan gas en water komt, is er maar één 
schuldige: Duitschland! Duitschland, dat schuld heeft aan al de ellende, die wij vier 
en een half jaar moesten doormaken. Duitschland, de verwoester van onze steden, 
de moordenaar van de besten van ons volk, de groote slavenjager en de beul van 
tienduizenden van onze mannen en jongelingen. Door de staking hebben wij de oogen 
van de gansche wereld op ons gericht. De geheele vrije wereld ziet toe wat Nederland 
doen zal. Zullen wij ons buigen nu het groote leed ook aan onze deur klopt? Zullen 
wij zwakker zijn dan de Russische bevolking, laffer dan de Polen, minder weerstand 
vertoonen dan de Grieken en dé eer verspelen, die het Fransche volk onder ten minste 
even moeilijke omstandigheden zoo grandioos bewaard heeft?
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Het antwoord is niet alleen aan de spoorwegmannen, maar aan het heele Nederland
sche volk.

Er is maar één antwoord: Volhouden! Sterk zijn!
Het eenige waar Nederland mee gebaat is, dat is een overwinning, een zoo spoedig 

mogelijke overwinning van de geallieerden!
Dat beteekent, dat wij alles zullen moeten doen, om den Duitschers afbreuk te 

doen en alles zullen moeten nalaten wat hen en hun oorlogsmachine kan versterken.
Het is geen gemakkelijke taak, maar een onafwijsbare taak, waar wij nu eenmaal 

voor geplaatst zijn.
Ons volk moet het juiste antwoord geven!
Havens zijn te vernielen, polders te inundeeren, misschien kunnen zelfs steden 

onder water gezet worden, maar onzen strijd zullen wij strijden.
De spoorwegstaking gaat door, het gekakel van heele en halve landverraders ten 

spijt.
De spoorwegmannen zijn thans de grenadiers van het binnenlandsche verzetsleger. 

Zij bijten den spits af. Gisteren waren het de dokters, de onderwijzers, de studenten, 
enz. enz. enz. Vandaag zijn het de spoorwegmannen. Iedere Nederlander krijgt zijn 
beurt in de frontlinie. En daar worden wij niet alleen individueel, maar daar wordt 
het heele Nederlandsche volk gewogen. De hemel beware ons, dat wij te licht bevon
den zullen worden . . .

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 109: De maat is vol!
Vrij Nederland, extra-nummer, [20 November 1944]

Hetgeen wij eenige maanden geleden voorzagen is thans werkelijkheid geworden, 
de Duitschers zijn een klopjacht op de geheele mannelijke bevolking van Nederland 
begonnen. Bij alle ellende, die wij reeds te verduren kregen — honger, koude, ver
woesting, onrecht en terreur — zijn we thans wel in de meest ernstige situatie van 
den geheelen oorlog geraakt. Wanneer wij thans niet dwars tegen de Duitsche pogingen 
ingaan, zal een toekomstige geallieerde overwinning ons niet meer baten. Andere 
volken mogen dan al den oorlog gewonnen hebben, niet alleen Duitschland, maar ook 
wij zullen tot de verliezers behooren.

Een klein half millioen Nederlandsche mannen vertoeft reeds in de Duitsche hel. 
In de laatste maanden zijn er uit de kleinere steden en dorpen alles bijeen genomen 
minstens honderdduizend weggevoerd. Het aantal mannen, dat in het Noorden des 
lands het slachtoffer van de Duitsche menschenjagers werd, is zelfs bij benadering 
niet op te geven; wij hebben absoluut betrouwbare berichten, dat zelfs meisjes van 
tien jaar voor gedwongen landarbeid van de straat zijn gehaald. Daarbij komen de in 
hun geheel geëvacueerde dorpen uit het Oosten. Thans zijn er weer ongeveer vijftig
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duizend Rotterdammers bijgekomen en straks (als wij het niet gezamenlijk weten te 
verhinderen) evenveel uit Den Haag en Amsterdam, en iets minder uit Haarlem, 
Leiden en Delft.

. We kunnen dan veilig aannemen, dat daarmee een millioen Nederlanders, meest 
jongemannen van 18-40 jaar, in Duitsche handen is gevallen.

Dat is even erg, zoo niet erger dan het verbloeden van een volk op de slagvelden. 
Als zij niet worden ingezet onmiddellijk achter de frontlinie, onder het moordende 
vuur der geallieerden, dan in de Duitsche industriecentra, waar de Engelsche bombar
dementen ze moeten (ja moeten!) treffen. Straks saamgedreven in een land, welks 
bevolking door de krankzinnige Hitler-desperado’s tot een slaafsche kudde bijeen
gedreven aan de vernietiging overgeleverd wordt.

In plaats van dat deze mannen door hun harde lot het lot van de achtergeblevenen, 
hun vrouwen en kinderen, verlichten, beteekent het een onnoemelijke verzwaring, een 
verlenging van den oorlog, waardoor niet alleen de weggevoerden maar ook de achter
geblevenen met den ondergang worden bedreigd.

Zoo staan de zaken en niet anders! Ons volk is op een punt aangeland, waarop een 
beslissing op leven en dood genomen moet worden. Het zij zoo. Praten en jammeren 
en wenschen slaken heeft geen zin meer. De vijand is sterk, maar voos. Ons volk is 
gezond en een gezond en vastberaden volk is sterker. Dat heeft Denemarken getoond 
en Frankrijk, dat hebben wij zelf in de afgeloopen vier jaren reeds meerdere malen 
bewezen. Als jongste voorbeeld is er de Spoorwegstaking om aan te toonen hoe weinig, 
hoe zielig weinig de vijand tegen een vastberaden gemeenschappelijke actie vermag. 
Wij zullen de moffen moeten laten voelen, dat de maat, zelfs bij een ordelievend volk 
als het onze, vol kan worden. Wanneer de Duitschers het op ons leven gemunt hebben, 
zullen wij ze lf hebben te beslissen hoe wij hun provocatie aannemen, als mannen o f als 
schapen. En waarachtig, wij zijn geen weerlooze mannen meer. We hebben meer en 
betere wapens dan in ’42 en ’43 en we hebben minder te verliezen en we hebben alle 
illusies verloren, dat er bij dit barbarenvolk nog op recht en menschelijkheid te 
rekenen valt.

We hebben geen keus meer!
We hebben nog slechts één wet: verzet! verzet! verzet!
Laten we de feiten nuchter onder de oogen zien. Donderdag 9 Nov. j.1. kregen de 

Rotterdammers briefjes in de bus, dat ze den volgenden morgen gepakt en gezakt voor 
hun huisdeur moesten staan om door de menschenjagers ingerekend en bijeengedreven 
te kunnen worden. Zoogenaamd „Arbeitseinsatz” . Zelfs werd „goede kost”, en een 
dagloon beloofd. Een sinistere grap, die alleen Duitschers waardeeren kunnen! De 
werkelijke bedoeling werd op het Stadhuis meegedeeld.

De Rotterdammers moesten weg,

1. omdat ze zoo’n slechte houding aangenomen hadden in Mei 1940;
2. als represaille op de uitlatingen van de Nederlandsche Regeering te Londen;
3. om de mogelijkheid van partisanenopstand te voorkomen.
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Maar die redenen doen er weinig toe. De moffen zullen overal wat anders of het
zelfde gebruiken al naar het hun zint. Het doel blijft hetzelfde: vernietiging van onze 
volkskracht, een aanslag op het levensbestaan van ons volk!

Belangrijker dan het gehuichel is dit: In de stad veel militair tam-tam en hier en 
daar geknal. Om de burgerbevolking murw te maken! Dat is gelukt! Dat is in Rotter
dam gelukt! De Rotterdammers waren helaas slecht voorbereid. Ooggetuigen vertel
len, dat het op sommige oogenblikken in de straten zoo druk was van mannen, die 
zich aanmeldden, dat het op het aangaan van een voetbalmatch of bioscoop leek. De 
stakkers! En waarom gingen ze?

Gingen ze om hun huid te redden? Maar wie redt zijn kop door hem in den muil 
van het ondier te steken?

Om hun achterblijvend gezin te sparen? Maar dat wordt alleen gered door een 
spoedig einde van den oorlog, d.i. door de geallieerde overwinning, die zij zelf hielpen 
vertragen! Angst voor den dood?

Maar sinds zij in Duitsche handen waren grijnsde de dood hen van uur tot uur 
aan. Op den weg van R’dam naar Den Haag werden er een en twintig neergeknald.1 
Op de goederenwagons en beestenwagens die hen vervoerden loeren de Engelsche 
vliegers, de honger en kou in de rijnaken, de onvoldoende kleeding, de willekeur van 
de SS-bandieten, straks de granaten vlak achter de frontlinie of de bommenregen op 
de Duitsche fabrieken. Wij hebben absoluut betrouwbare berichten, dat er onder de 
slachtoffers een blinde met zijn geleidehond was. Hij werd weggevoerd! Een man met 
ruggemergaandoening werd van zijn gipsbed gelicht en meegevoerd! Wat verwacht 
men toch van deze godvergeten schurken?

Ontloopt men den dood door in het nest van een adder te kruipen? Redt men zijn 
leven door het te binden aan het lot van door den dood geteekenden?

Wie het water ontwijken wil moet zwemmen. Wie in dezen totalen oorlog den dood 
ontloopen wil moet vechten! Vechten! Vechten!

Dit is geen leus van illegale heethoofden. Wij wilden wel om alles wat ons lief is, 
dat dit lot het arme Nederlandsche volk, ons geliefd eigen volk bespaard was gebleven.

Maar het is ons niet bespaard!
Het is er!
Daarom kennen wij slechts één wet: Verzet!

Wij richten ons tot de burgers van Amsterdam. Reeds doen de wildste geruchten 
de ronde. Het zal vannacht beginnen, morgen, overmorgen . . . Dit is het begin van de 
Duitsche actie door allerlei zenuwsloopende geruchten de toekomstige slachtoffers 
bij voorbaat murw te maken.

Gaat er niet op in!
Maar zit ook niet stil!
Er is wat beters te doen!

1 Deze fusillering heeft nooit plaats gehad.
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Ga bij uzelf te rade, neem een stil oogenblik, nu het daarvoor nog den tijd is, — 
spreek met Uw vrouw als de kinderen naar bed zijn, met Uw vrienden en Uw buren... 
Maar vooral met Uzelf als een vastberaden man. En indien gij in God, den vader van 
Jezus Christus gelooft leg het Hem voor in Uw innigste gebed.

Overweeg, of hetgeen wij hier tot U zeggen juist is, en beslis dan!!
Ga niet! zeggen wij. Meld U nooit aan bij deze barbaarsche ploerten. Gij behoeft 

geen held te zijn, maar U moogt geen schaap zijn.
Wees een man!
Amsterdam is sterk! De gezamenlijke eensgezinde Amsterdamsche burgerij is 

sterk! Verstop U! En kunt ge dat niet, weiger toch! Ga nooit vrijwillig mee! Mobili
seert Uw kinderen. Laat ze voor de deur gaan liggen.

Vrouwen, redt wat U het dierbaarste en kostbaarste is. Gij, die in den nood Uw 
kinderen gebaard hebt, kunt gij ze niet nog eenmaal verdedigen? Hebben wij niet allen 
eenmaal door het offer van de moeder ons leven ontvangen?

Als Amsterdam zich tot dezen strijd gereed maakt kunnen er nog verrassende 
dingen gebeuren! Voor onszelf èn voor onze folteraars!

Amsterdam gaat niet!
Amsterdam wil leven!
Daarom zal het leven!
Leve Amsterdam!

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 110: Wassend water — tanend verzet?
Ons Volk, [Kerstnummer 1944]

Bondgenoot en vijand staan in Nederland tegenover elkaar. De frontlijn toont 
niet veel wispelturigheid; is het niet onze dagelijksche verzuchting: „dat-er-maar- 
niets-gebeurt”? Het is slechts de oudste en geduchtste vijand van Holland, die nog 
iederen dag terrein wint: het water wast, steeds meer vruchtbaar land verdrinkt.

Hoevelen hebben in de mobilisatietijd niet hun schouders opgehaald over onze 
Hollandsche waterlinie? Dat was aardig in zestienhonderd-zooveel; maar een modern 
leger met luchtmacht en parachutisten zou zich door een strook water niet laten op
houden. Op z’n Hollandsch hebben wij wat geredekaveld over de vraag, wat er nu 
wèl en wat er nièt onder water moest worden gezet. . . misschien kwamen ze immers 
niet eens?

Ze kwamen wèl. En ze zouden ons „beschermen” . Wij weten nu wat die bescher
ming beteekent: ons land één groote moddergracht met prikkeldraad door Neder
landsche dwangarbeiders gegraven, en de Duitschers er achter, om hun laatste kogels 
te verschieten in een toch al verloren strijd. Nederland een voorterrein, een breede 
rug om den strijd uit te vechten. Schreef niet reeds honderd jaar geleden een Pruisisch
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generaal, dat men zijn oorlog steeds in het land van den vijand moest voeren, of, als 
dat niet lukte, bij een wederzij dsche buur?

En voor dié waterlinie staat een geheel gemechaniseerd leger nu al een week of wat 
stil. „Geef mij Duinkerken maar” ; „op Nieuw-Guinea vechten we prettiger” deelt van 
tijd tot tijd een Britsche officier ons mede over een bevriende zender. De Duitschers 
hebben niet lang geweifeld of zij dezen kostelijken bouwgrond mochten offeren. Wij 
mogen, wat hun betreft, met ons land verdrinken. Want wij zijn wel een „broedervolk” , 
maar geen „Herrenvolk” en dat maakt, naar het schijnt, nog een groot verschil.

Letterlijk over onze hoofden heen voert men den strijd en veel notitie wordt van 
onze aanwezigheid niet genomen. Waar de Duitschers hun V-2 afschieten, zullen de 
Engelschen niet verzuimen het verdachte plekje grond in een granaattrechter te her
scheppen; en als er geallieerde luchtlandingen plaats vinden in een van onze steden, 
sleepen de Duitschers ijverig artillerie aan en schieten haar tot puin. Zoo groeit bij 
menigeen de gedachte, dat wij op den uitslag van den strij d niet méér invloed kunnen uit - 
oefenen dan een voetbal op een voetbalmatch. En dan gaat iedereen zijn eigen weg, d.w.z. 
den geheimzinnigen kronkelweg naar een paar kilo aardappelen en anderhalve witte 
kool, om tenminste het hongerspook, zoo lang hij kan, van zijn huisdeur te verjagen.

De nood maakt zelfzuchtig: het gevoel van onmacht verslapt den wil. Maar juist 
daarin schuilt het grootste gevaar.

Er waren vanaf den eersten dag der bezetting twee soorten verzet. Er was een ver
zet tegen de aantasting van ons rechtmatig eigendom en onze persoonlijke rust. Tegen 
den brutalen roof van boter, vee, machines en huizen. Tegen den gedwongen arbeid 
in een vreemd land. Zelden was een verzet rechtvaardiger dan dit. Maar steeds bleef 
op den achtergrond toch deze vraag zweven: hoe zouden zij, voor wie dit protest 
de hoofdzaak vormde, zich dan gedragen hebben, wanneer de Duitschers ons in be
scherming genomen hadden met melk en honing op den koop toe, met een gratis 
ontspanningsreisje en wat knappe films?

Er was ook nog een ander verzet. Het verzet tegen de aantasting van ons volk 
als zelfstandige gemeenschap, ons volk dat een restje afgedwaalde Duitschers zou 
zijn, dat weer onder de vleugels van den machtigen adelaar behoorde te worden op
genomen. Tegen de verkrachting van de Christelijke moraal, waarop ons volksleven 
was gerijpt. Tegen de aanbidding van de macht en de vertrapping van vrijheid en 
recht. Tegen de wig, die men wilde drijven tusschen ons volk en zijn koningshuis.

Dit verzet was de strijd om Nederlands vrijheid. Gedurende al deze jaren heeft 
onze regeering overzee de militaire bevrijding voorbereid, met alle mannen en midde
len waarover zij beschikte. Maar deze militaire bevrijding, hoe zeer wij er ook naar 
snakken, is en blijft nog steeds een uiterlijkheid. De strijd om het behoud van Neder
lands geestelijke vrijheid werd hier in het land gevoerd, waar het volk leeft, dat zich 
verweren moet. In dezen strijd, in dit verzet, hebben in de loop der jaren alle lagen der 
bevolking hun aandeel moeten leveren. Boeren, arbeiders, doktoren en studenten, 
allen hebben op zeker oogenblik hun antwoord moeten geven. De een deed het weife
lend, de ander vastbesloten.
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Maar allen, die het juiste antwoord vonden, zijn daarmee opgenomen in het 
groote, onzichtbare strijdverbond waarin ons volk, naarmate de tyrannie om zich 
heen greep, is gegroeid.

En nu, nu de klok op kwart voor twaalf staat, is de zaak niet anders. De bommen 
gieren en de kanonnen bulderen; daar kunnen wij niet veel aan toe of af doen. Maar 
wat zou aanstonds de waarde van de militaire bevrijding zijn, indien wij op het laatste 
oogenblik de ruggegraat van ons geestelijke verzet laten breken door onverschillig
heid en egoïsme.

Als wij de handen in elkaar leggen, vormen wij nog steeds een hechten ring, waarin 
geen vijand of verrader binnendringt. Een ring, waarop Göbbels en zijn perskoelie’s 
hun tanden mogen stukbijten. Die eensgezindheid, die de eenige grondslag vormt 
voor den opbouw van het toekomstige Nederland, wordt slechts bedreigd, indien met 
het stijgen van den nood liefdeloosheid en plunderzucht den boventoon voeren, en 
de wil om gezamenlijk den strijd tot een goed einde te brengen, verslapt. En dit is iets, 
waarin geen Engelschman of Canadees ons helpen kan.

„Geen volk is waarlijk vrij, dat niet zichzelf bevrijdt” .

Auteur: onbekend

No. 111: Zijn wij laf . . .  ? Een Duitsch oordeel over Nederland
Vrij Nederland, 5de jaargang, no. 7, [14 December 1944]

In drie groote steden van ons land zijn thans razzia’s geweest op een dusdanig 
groote schaal als wij tot nu toe niet gekend hebben. Rotterdam, Den Haag en Haar
lem. Utrecht had al eerder een flinke beurt gehad. Ook kleinere plaatsen als Amers
foort, Bussum en Hilversum.

En terwijl deze afschuwelijke jacht hier in het Westen in vollen gang is, gebeurt 
in het Noorden en Oosten des lands hetzelfde.

Het merg wordt uit ons volk weggesneden. Wij lijden in de razzia’s vreeselijker 
dan op de bloedigste slagvelden en . . .  wij zien toe en wachten lijdzaam af. Dit is 
het volk, dat in April-Mei van het vorig jaar de wereld verbaasde met zijn spontane 
staking en woedend verzet, toen Hitler onze soldaten opnieuw in krijgsgevangenschap 
wilde voeren.

En nu?
Na de razzia’s van Rotterdam hebben vele Duitschers zich verbaasd over de lijd

zame houding van ons volk. Wij hebben Duitsche officieren met groote minachting 
over ons hooren spreken. Zij vinden ons volk een laf volk. Als bewijs voor deze 
meening gaven zij de houding van de Rotterdamsche bevolking bij deze razzia’s. 
Letterlijk vertelden zij: „Vrouwen, en dat niet weinige, kwamen bij de Duitschers 
en boden zichzelf voor geslachtelijken omgang aan, als hun mannen en jongens werden 
vrijgelaten. Vele vrouwen kwamen met kilo’s boter, cacao, flesschen cognac enz. om
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hun mannen en jongens vrij te krijgen. „Jullie kunt dat houden en wij houden jullie 
mannen” werd hun ten antwoord gegeven1 . . .

Zeshonderd Rotterdammers zaten ergens onder bewaking van een officier en drie 
manschappen. De officier zei later: Wat een lafaards zijn deze Nederlanders! In Polen 
zouden ze dat anders gedaan hebben. Mijn manschappen hadden ter beschikking 
één machinegeweer met tien schoten en twee geweren met weinig schoten. Ik zelf had 
alleen mijn revolver. Hadden ze opstand tegen ons gemaakt dan hadden we er hoog
stens twintig kunnen neerschieten, de rest van de zeshonderd had ons fijngehakt. 
Neen, dan waren de Polen een ander slag menschen2 . . .

Wij ontzeggen eiken Duitschen officier het recht om op dezen toon over het Neder
landsche volk te spreken. Of hij stemt met deze razzia’s in en dan behoort hij zelf 
tot de grootste lafaards van alle eeuwen, die met tienduizend gewapende soldaten 
op menschenjacht gaan in een weerlooze stad. Of hij verfoeit in zijn hart deze door 
de nazi’s ontworpen razzia’s. Maar waarom weigert hij dan niet? Waarom toont hij 
niet den moed, waarvan de „goede” Duitschers minder blijk hebben gegeven dan 
eenig ander volk ter wereld, nl. zich verzetten tegen de nazi’s?

Maar als wij dit dan ook gezegd hebben, ligt het oordeel van deze Duitsche 
officieren toch maar tegen ons uitgesproken.

Is het onjuist?
Zelfs een rat vliegt zijn jager nog naar de keel, als hij in het nauw gedreven wordt. 

Zwakke dieren binden den strijd aan tegen overmachtig sterke vijanden, wanneer 
hun jongen belaagd worden. Vijftigduizend Nederlandsche mannen laten zich als 
schapen wegvoeren en evenzooveel vrouwen zien toe hoe hun mannen en zoons weer
loos naar Hitlers slachtbank worden geleid.

En terwijl in Haarlem zich het drama afspeelt, constateert men in Amsterdam 
sidderend maar blij, dat het onweer nogmaals de stad voorbij trekt. „De moffen 
zullen nu eerst weer de Haarlemsche buit moeten afvoeren . .  .”

Zijn wij dan werkelijk zoo laf geworden?

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 112: Honger
Het Parool, no. 80, [9 Januari 1945]

Toen Fien de deur achter zich dicht getrokken had en haar wat moeizame oude- 
vrouwen-stap de trap op ging, zei juffrouw Wolsma tegen haar man: „Alsjeblieft 
negen uur, daar gaat ze weer” .

1 D it is een onjuist gerucht. Zie: B. A. Sijes, De razzia van Rotterdam, 10— 11 November 1944. 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Monografieën, no. 4, ’s-Gravenhage 1951, p. 242 en vlg.
2 Als boven.
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De man, nauwelijks zichtbaar bij het bibberend schijnsel van het drijvertje, haalde 
zijn schouders op. „Ze gaat een slokkie water nemen”, zei hij.

„Dat zegt ze” , siste juffrouw Wolsma, conspiratief fluisterend, „maar ik verzeker 
je, dat ze wat op d’r kamer heeft. Ze éét.”

„Wat zou ze nou hebben”, sprak de man sussend, „jij hebt toch haar bonkaart? 
Ze eet toch gewoon met ons mee? Nee, voorraad heeft ze niet meer, daar ben ik zeker 
van. Kom nou — Fien is toch geen gewone huurster. We kennen haar nu al dertig 
jaar. Ze is hier den heelen dag over de vloer . .  .”

„Ja, dank je de bliksem”, schamperde de vrouw, „ze zit hier omdat ik de kliek 
opwarm, omdat ik nog vuur heb. En lich t. . . ”

„Bedoel je dat soms?” vroeg de man, met een knik naar het drijvertje, maar de 
vrouw, wier stem schel en onvast werd van haat en drift, riep: „Ik zegje dat ze vreet, 
lederen avond om negen uur. Een slokkie water — puh, ik lach er om. Nee — die 
mooie vriendin van ons, die we nu al dertig jaar kennen, heeft lekkere beetjes achter- 
gehouden en die zit ze op te smikkelen, terwijl wij hier krepeeren.” En toen de man, 
onwillig, zijn schouders ophaalde, kefte ze: „Geloof je ’t niet? Ga dan naar boven, 
dan zul je ’t zien!”

Hij keek naar haar magere, in woede vertrokken gezicht en een gevoel van groote 
treurigheid kwam over hem. „Toe nou”, begon hij, maar ze slofte naar de deur, trok 
die half open en fluisterde met een stem die tegelijk smeekte en beval: „Vooruit, ga 
nou Henk, ik móet het weten.”

Hij wist zelf niet waarom hij eigenlijk opstond en langs zijn vrouw de kamer uit
liep. Om er af te zijn? Uit medelijden? Of wilde hij, in zijn hart, toch ook weten wat 
Fien daar iederen avond boven uitvoerde? Op zijn teenen liep hij de donkere trap 
op, maar halverwege bleef hij staan, plotseling overvallen door de gedachte dat het 
toch eigenlijk niet kon. Teruggaan? Maar dan kreeg je dezelfde herrie opnieuw. Hij 
ging, opeens doodmoe, op de trap zitten en wreef over zijn gezicht. Wat afschuwelijk 
was alles toch. Eten-eten-eten — den geheelen dag werd er over gepraat. Dat begon 
’s ochtends al. Zullen we nü een boterham nemen, of straks? Anna en hij aten ’m 
meestal meteen op, maar Fien kon beter bewaren. Die begon er om elf uur aan, in 
haar eentje. Dat irriteerde. Dan werden er van die geknepen grapjes gemaakt. „Zoo 
zeg, ja jij hèbt nog, hè. Wij zullen wel kijken.” Ze kwamen meestal van Anna en hij 
wist nooit precies, of hij haar nu moest slaan of troosten als ze zoo deed.

Ergens ver bonsde een torenklok. Raar, dat hij zoo in het donker op de trap zat. 
H. J. Wolsma, gepensionneerd ambtenaar ten stadhuize, besluipt zijn oude vriendin 
Fien Helsman, om te zien of ze soms e e t. . .  Je moest er eigenlijk om schateren, 
maar met een leege maag wil het lachen niet lukken. Suffig bleef hij zitten, gevangen 
in een grijze moedeloosheid. Wat zei dat mensch ook weer, naast wie hij laatst in de 
rij stond voor spijsolie „Eigenlijk, meneer, kun je beter, goed toegerust, doodgaan.” 
Goed toegerust, — of je uit kampeeren ging! Toch was de gedachte aan doodgaan, 
in den laatsten tijd, heel anders dan vroeger, ’t Leek op lekker slapen met veel dekens 
en niet meer hoeven opstaan voor al dat gedonder met de kachel, die het moeizaam
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bijeengeschraapte hout in een ommezien verzwolg, het brood dat te weinig was, de 
prak waarna je een uur later al weer honger had — kortom, dat heele zielige gemartel 
om maar vooral ooggetuige te blijven van een leven, dat het vervloeken niet waard 
was . . .

Boven hem ging een deur open en kraakte de trap onder Fiens stap. Ze merkte 
hem pas op, toen ze vlak bij was. „Hè — w a t. . .  ben jij dat Henk?” riep ze verschrikt. 
„Wat doe je daar, in vredesnaam?”

„Eét jij, boven, Fien” , vroeg hij loom.
Het bleef geruimen tijd stil. Toen kwam, benepen, haar stem in het donker: „Ja” .
Zwijgen.
„Dat moetje niet doen”, zei hij goedig, zooals je een kind terecht wijst, „we moeten 

er toch alle drie door” .
Geen antwoord. Toen, huilerig, fluisterde ze: „Ik had nog taai taai” .
„O” , zei hij onverschillig. De bespottelijke bekentenis deed hem niets. Hij reali

seerde zich alleen dat Fien nu ook op de trap zat, drie treden hooger dan hij, en vond 
dit zot, zonder er om te kunnen lachen.

Beneden piepte de deur. Anna.
„Henk”, fluisterde ze.
„Ja” , zei hij.
„Heb je ’t gezien? Wat eet ze?”
Het dunne stemmetje van Fien zei, bijna droevig: „’t Was taai taai. Ik had het 

niet moeten doen, ’t is leelijk” .
„O”, zei Anna gechoqueerd. De man merkte dat er heelemaal geen triomf in haar 

stem was.
„Kom”, zei hij met een poging tot opgewektheid „gaan we naar ons smeulend 

houtvuur, of komt Anna ook op de trap?” Hij stond op en ging, vreemd-verlegen 
opeens, de trap af. Fien liep terug naar haar kamer. Beschaamd? Maar even later 
kwam ze toch ook binnen, met een pakje in haar hand.

„Hier” , zei ze, „Nog drie stukken. Meer heb ik echt niet” .
Ze namen ieder een brok en begonnen er langzaam van te eten. Een stoomfluit 

ergens in de haven, gaf een langgerekte kreet, heel treurig en verdrietig.

Auteur: S. J. Carmiggelt

No. 113: Eerst dan . . . .
Vrij Nederland, 5de jaargang, no. 12, [1 Februari 1945]

Ergens in Holland staat langs den polderweg een kapitale boerderij. Het is een 
flink woonhuis met een kolossale schuur. Den geheelen dag door komen er menschen 
aan het hek, hongerende stedelingen, mannen, vrouwen, kinderen, koud en vermoeid; 
een enkele per fiets, de meesten loopende tegenwoordig. Vaak zijn ze reeds uren lang
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onderweg om te trachten iets voor het hongerende gezin bijeen te krijgen. Steeds is 
het weer dezelfde vraag, die zij stellen: Hebt u iets eetbaars voor ons? En zie, ditmaal 
niet het zoo vaak gehoorde „nee” , maar hoopvol klinkt het: „Ja zeker, ik heb uien voor
u. U kunt ze uitzoeken voor 20 ct. per kg. Daar staan ze!” En inderdaad, daar staan ze. 
Doch ditmaal zijn het niet de mooie, harde goudgele uien, waarmee de moeders 
tegenwoordig wonderen doen. Ze zijn half verrot. Dikke kluiten zwarte aarde kleven 
er aan. Zo vies en vuil zien ze er uit, dat de meesten liever onverrichterzake huis
waarts keeren. Een enkeling blijft. Dat zijn zij, die den meesten honger hebben en het 
wanhopigst zijn. Als die thuis komen met hun last, bemerken ze, dat er slechts een 
derde deel bruikbaar is, zoodat zij voor deze uien een schandaligen zwarten prij s hebben 
moeten betalen. En de boer kan zich ’s avonds in zijn handen wrijven. Hij heeft voor 
zijn afval nog „goed” geld gekregen . . .

Ergens in een groote stad in Holland is een winkel, gelegen in een der drukste 
straten. Er staat een flinke rij mannen voor van allerlei slag, ouden en jongen. Zijn 
daar aardappelen aangekomen of is er eindelijk boter te krijgen op de kinderbonnen? 
Nee, hier kan men zich aanmelden voor de Organisation Todt. „Goed loon en goed 
voedsel” staat er lokkend op de biljetten. Maar iedere schep zand, dien ze zullen 
scheppen, iedere paal, dien ze in den grond slaan, wordt in het hart van Holland 
gedreven en beteekent langer ellende voor ons allen, beteekent meer honger, beteekent 
meer dooden . . .

En in diezelfde stad is een groot ziekenhuis. In de wachtkamer zit een aantal 
menschen; vrouwen met roodgerande oogen en mannen met verbeten gezichten. Er 
heerscht een doodsche stilte. Een vreeselijke spanning staat op aller gezichten. Ze 
wachten op het vreeselijke oogenblik, dat zekerheid brengen zal. Bij den burgemeester 
is een in het Duitsch gestelden brief gekomen, waarin wordt meegedeeld, dat een 
aantal terroristen standrechtelijk is neergeschoten en er wordt verzocht de familie in 
te lichten en de lijken te bergen. Daarom zijn deze menschen hier . .  . Eindelijk gaat 
de deur open en iemand zegt: „De eerste familie wordt verzocht mee te gaan.” En 
daar gaan ze dan, met bevende harten. In een kleine zaal zien hun ontstelde oogen 
een rij roerloozè gestalten. Eerst kijken ze met ontzetting langs de rij, maar dan zien 
ze nog slechts dien eenen: den vader, den zoon, den man. De verschrikkelijke on
zekerheid is even verschrikkelijke zekerheid geworden. Snikken worden onderdrukt. 
Anderen schreien luidkeels. De gestalten blijven roerloos, witte lakens tot onder de 
kin over de verstijfde leden. Alle gezichten vertoonen bloedige verwondingen; 
geen rust ligt er op het bleeke gelaat. Eén voor één komen de menschen binnen en 
iederen keer, wanneer zij het zaaltje verlaten hebben, wordt weer een gezicht met 
een laken toegedekt. Al deze lakens vertoonen vochtige plekken. Het zijn de tevergeefs 
geweende tranen . .  . Zoo liggen ze daar, de twaalf, weggesleept uit hun cellen en 
neergeknald in het licht van schijnwerpers, als ware het een lugubere tooneel- 
voorstelling.
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Zullen die offers tevergeefs gebracht zijn? Zijn de tranen inderdaad voor niets 
geweest? En hebben jonge dappere mannen dan voor een hersenschim hun leven ge
offerd? Wanneer zal er op deze vraag door een heel volk antwoord gegeven worden? 
Eerst dan, als de boeren van Holland allen hun plicht verstaan en zullen deelen het
geen zij bezitten, zooals er zoovelen onder hen zijn.

Eerst dan, als de burgers van Holland den honger verkiezen, liever dan al spittende 
en gravende „voor goed loon en goed voedsel” het graf van hun landgenooten te 
graven.

Eerst dan, als elke Nederlander bereid is, terwille van de vrijheid, terwille van 
vrede en welvaart voor zijn kinderen, den prijs te betalen, die er vandaag voor gevraagd 
wordt. Dan zal er vrede komen in de doodenzaal, omdat men weet, dat de offers 
niet vergeefs gebracht zijn. Nu liggen ze daar en wachten, wachten . . .

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 114: „Het hart, dat het niet laten kon . . .
Het Parool, no. 90, [17 Maart 1945]

Dit wordt zoo langzamerhand dagelijksche ervaring: een vriend gepakt en opge
sloten, een andere, die al zat, op een landweg of ergens midden in de stad, met twintig 
of dertig lotgenooten, zonder vorm van proces neergeknald — als „represaille” of bij 
wijze van „afschrikwekkend voorbeeld” . Het gevoel beveiligt zich tegen dezen voort- 
durenden stroom van bloed en verschrikking, door zich te verschuilen achter een 
ondoordringbare schemer. Zoo — Jan is dood. Wie neemt zijn werk over? Wij gaan 
de frontsoldaten-mentaliteit begrijpen. Oneindig is de menschelijke aanpassing — 
onoverwinnelijk zijn zucht naar zelfbehoud. Soms, in een stil uur, komen ze ons 
bezoeken, de schimmen van al die vermoorde jongens, achter wien de nacht zich zoo 
vroeg al sloot en probeert het gevoel, aarzelend, zich in te leven in de ervaringen 
van dien helschen ochtend, toen men den vriend uit zijn cel haalde, meenam en met 
een troepje anderen neerschoot. Heeft de gedachte dat hij stierf voor een goede zaak 
hem kracht gegeven? Of verwoei op dat gruwelijk oogenblik alles wat hij heilig en 
belangrijk waande tot niets en trof het salvo van de Grüne alleen een radeloozen 
jongen van twintig, die niet sterven wou?

„Wie neemt zijn werk over?”
Het zieltogende Duitsche monster trekt krampachtig met zijn klauwen en ver

nietigt nog duizenden levens. Het zijn de besten van ons volk, die nu heengaan. De 
burger schudt het wijze hoofd: „Zie je wel, het loopt allemaal op dood en vernietiging 
uit. Is het uitgeven van een blaadje of het opblazen van een Wehrmachtsloods nu 
werkelijk al die offers waard? Het is tóch vechten tegen de bierkaai” . Weggekropen 
achter zijn provisiekast kan hij onmogelijk begrijpen, hoe ver zijn schijnbaar plausi
bele redeneering van de waarheid af is. Want het gaat bij de beoordeeling van deze
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zaak niet om de waarde die de verzetsbeweging heeft voor de uiteindelijke triomf 
van de goede zaak. Waarop het aankomt, is de beteekenis die het illegale werk had 
voor de jongens die op last van den S.D. zijn vermoord. Zij kwamen ertoe . . .  „Uit 
avontuurlijkheid” , zegt de een. „Uit vaderprotest”, zei ons laatst een psychiater. Ja — 
maar toch ook en vooral „om het hart, dat het niet laten kon”, gelijk Jan Campert 
schreef — uit een nog onomlijnd, maar daarom niet minder krachtig idealisme, dat 
een der sieraden is van de jeugd.

Iedere leeftijd heeft zijn eigen vergezicht. Een man van vijftig die weet dat „niets 
zuiver is” , treft men zelden aan in het illegale werk. Maar wie binnen de grenzen 
van de periode waarin hij verkeert, doet wat zijn geweten hem beveelt, leeft waardevol. 
De compromislooze roekeloosheid en het warme rechtsgevoel van de jeugd, zullen 
de schoonste bloemen doen groeien op de graven van hen, die nu weer door de Grüne 
zijn vermoord. Hun leven en hun dood hadden zin.

„Wie neemt zijn werk over?”
Want het werk gaat dóór. De kranten moeten gedrukt en verspreid, de valsche 

papieren gemaakt, de sabotagedaden gepleegd — die gansche lange, barre tocht moet 
worden volbracht, tot het einde. Wie gelooft dat straks, als het einde is bereikt, en 
misschien een aantal van de misdadigers die nu onze vrienden vermoorden in onze 
macht zullen zijn, een mogelijkheid tot „vergelding” ontstaat, vergist zich. Wat nu 
gebeurt is niet te vergelden. De bloedorgie, waarin de vijand zwelgt en die eiken dag 
weer getuigenis aflegt, van de zieke ploertige mentaliteit van dit Duitsche volk is op 
geen enkele wijze „goed te maken” .

Ons staat slechts één ding te doen: voort te gaan met ons werk, de opengevallen 
plaatsen te bezetten en met alle kracht die ons heilig gangsterdom opbrengen kan, 
de Duitschers te benadeelen. En als het ons straks beschoren is, de nederlaag van het 
nazidom mee te maken, moeten wij met hetzelfde fanatisme vechten voor de ver
wezenlijking van de „betere wereld” die al die jongens voor oogen stond, toen zij 
het groote offer van hun pas begonnen leven in den schaal wierpen.

Dan zijn ze niet vergeefs gegaan.

Auteur: drs J. Meyer

No. 115: Nog niet . . .
Vrij Nederland, 5de jaargang, no. 19, [14 April 1945]

„ . . .  Want vrijheid is geen marktwaar 
en niet voor iedereen te grijpen, 
het wordt in duisternissen klaar 
en moet in angst en pijnen rijpen . . . ” 

(Uit „Celdroom”)

Wel nooit is in Nederland een nieuwe lente met sterker gespannen verwachting 
en meer hoop begroet dan in 1945.
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Nooit, sinds Mei 1940, waren de dagen ook zoo vol beloften.
Door gansch Europa davert weer het geluid van de oprukkende legers der Ver

eenigde Naties en overal weerklinkt de jubel der bevrijding. In de Dalmatische bergen, 
de Poolsche vlakten, de boschrijke dalen van den Elzas, in de witte gehuchten van 
Italië en de houten boerenhuizen van Slowakije. Vlakbij ook in de verwoeste stadjes 
aan den groenen Maas en de stille dorpen van de Drentsche heide.

De vrijheid is op marsch; wij hooren haar geluid en het overmachtig geweld 
waarmee zij baanbreekt!

Maar zij gaat voorloopig West-Nederland voorbij! . . .
Het is een waarheid, waaraan wij moeilijk kunnen wennen. Wij hebben in één 

dag onze burgers van de meest hoopvolle vreugde in de diepste verslagenheid zien 
terugvallen, toen duidelijk werd, dat de legers der bevrijding niet naar het Westen 
zouden afzwenken. Terwijl de Canadeezen voorwaarts stormen over Nederlandsch 
grondgebied en dorp na dorp en stad na stad worden bevrijd, denken wij in West- 
Nederland aan grooter ellende en meer honger, nu wij van onze laatste voedselre
serves in het Oosten en Noorden zijn afgesneden.

De Duitsche troepen, die vechten op de lijn Arnhem-Meppel, hebben welbewust 
de gelegenheid om naar het Oosten uit te wijken laten voorbijgaan. Zij zijn dus van 
plan te blijven en hier te vechten. Wij zitten dus tezamen met een aantal Duitschers 
opgesloten op dit kleine, hongerende, half onder water geloopen stukje grond. Onder 
hen zijn een aantal fanatieke vechters, dezelfde troepen, die Montgomery bij Emmerik 
zooveel last veroorzaakt hebben. Zij zullen zich in ons geïnundeerde polderland, waar 
de zware tanks weinig uitrichten kunnen, en langs onze kusten trachten te handhaven.

Waarlijk, wij kunnen de verslagenheid van onze burgers begrijpen.
Nooit werd ergens ter wereld de vrijheid meer bemind dan in deze gewesten. 

Het ziet er naar uit, dat zij nergens ter wereld duurder betaald moest worden dan 
hier.

De komende dagen of weken zullen zeker niet gemakkelijk zijn. Het heeft geen 
zin met deze waarheid schuilevinkje te spelen. De Duitsche terreur in het Westen zal 
toenemen. De honger zal hier waarschijnlijk nog erger worden. De laatste voor
raden zullen door de moffen gestolen worden, nu zij zelf ook van allen aanvoer vanuit 
het Oosten verstoken zijn. De jacht op onze mannen zal feller oplaaien, nu ook hier 
in het Westen waarschijnlijk haastig geïmproviseerde verdedigingsstellingen moeten 
worden aangelegd. De Duitschers zullen in hun represailles nog meer ongeremd zijn 
en duivelscher toeslaan, nu ze zich onzeker en van alle kanten bedreigd weten. En 
de bevrijding zal misschien met de verwoesting van een deel van onze gespaarde 
steden in het Westen gepaard gaan.

Deze laatste dagen voor de bevrijding zullen waarschijnlijk moeilijker zijn dan 
alles wat voorafging.

Maar wij hebben geleerd wat lijden is en wij zijn meer ervaren in den strijd op 
het ondergrondsche front dan in 1940 en 1941. Ook is in den vuurproef gebleken,
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dat wij een geestelijk gezond en sterk volk zijn. Wij mogen dit zonder hoovaardij 
zeggen en zonder de zieke plekken en gebleken zwakheden te vergeten.

Totdat wij vrij zijn, mogen wij den strijd niet staken en ons verzet zal krachtiger 
en onverzoenlijker moeten zijn dan ooit.

Een groot deel van den strijd, die eenmaal gevoerd moest worden, is ten einde. 
Wij behoeven geen nationaal-socialistische gelijkschakeling meer te vreezen. Wij 
hebben geen vereenigingen, of partij-instituten meer te verdedigen. De dokters worden 
niet meer lastig gevallen met een artsenkamer, de onderwijzers niet meer met benoe- 
mingsverordeningen. De Arbeidsfront-propaganda is verstomd en de jeugdstorm uit 
de straten verdwenen. Maar wij kunnen ook op andere wijze gelijkgeschakeld worden. 
De Duitscher kan ons deelgenoot maken van zijn wanhoop en van zijn duistere 
driften. Hij kan ons de hoop op een betere wereld en het uitzicht op een vrij en her
rezen Nederland ontnemen. Hij kan ons in den nood opnieuw van elkaar vervreemden 
en ons opnieuw in de afgeslotenheid van den eigen kring en het eigen benarde „ik” 
jagen. Hij plaatst de dokters voor hongerende patiënten, de onderwijzers voor leege 
klassen, de arbeiders voor zinloozen arbeid. Op den dag waarop wij den moed laten 
zakken, waarop de dokter zijn pogingen opgeeft, de onderwijzer de jeugd van ons 
volk vergeet en de arbeider niet meer gelooft in de mogelijkheid van constructieven 
arbeid, heeft onze vijand meer gewonnen dan in 1940 en wij hebben meer verloren, 
dan op den dag, waarop onze vereenigingen werden ontbonden en onze rechten ver
nietigd.

Deze gevaren zijn niet denkbeeldig. Deze vijanden zijn gevaarlijker, omdat ze 
ons niet tegemoet treden, in Duitsche uniformen of Duitsche verordeningen maar in 
ons eigen innerlijk, in de huiskamer en op de fabriek; in den eeuwigen kankeraar 
en den gewetenloozen zwarten handelaar, enz.

Wij moeten dezen strijd voeren!
Wij moeten den strijd aanbinden tegen het godvergeten egoïsme, waarin de honger 

ons gedreven heeft en tegen de wanhoop, die ons belaagt.

Het is zoo, deze oorlog duurt lang en de bevrijding blijft telkens weer uit. Maar 
wij zijn niet de eenigen, die dit lot te dragen hebben. Onder de soldaten van Mont
gomery, die thans oprukken in Midden-Duitschland, zijn er, die zich vechtend een 
weg hebben moeten banen van El Alamein in Egypte, door de woestijnen van Tripolis 
en Tunis, via Sicilië en Normandië naar Venlo en Emmerik. Zij hebben ook recht 
op vrede en rust, maar zij kennen slechts één wet: volhouden! In Drente en bij Zwolle 
vechten Canadeesche jongens, duizenden kilometers van hun land. Zij banen zich 
een weg door de modderige venen van een onbekend land temidden van een onbekend 
volk. Maar als zij de vlaggen in de bevrijde dorpen uitgestoken zien en schreiende 
Nederlandsche moeders hen de hand drukken, weten zij, dat dit volk de vrijheid 
bemint als zij en opnieuw hooren ze het dwingende bevel, dat hen riep tot. den strijd.

Zoo vechten de Amerikanen en de Polen en de Russen. Zoo vechten de soldaten 
van het nieuwe glorieuze Fransche leger, mannen, die jarenlang dezelfde ellende en
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dezelfde angsten als wij hebben gekend. Zoo vechten ze in Birma en op de onbekende 
eilanden van de Stille Zuidzee . . .

De oorlog duurt lang. Maar hoe langer hij duurt, des te dieper brandt het verlangen 
naar gerechtigheid en nieuw geluk in ons, des te kostbaarder wordt ons de vrijheid. 
Waar dit besef en dit heimwee sterven, daar is de oorlog verloren.

Het sterft in Duitschland. De berichten, die uit het bezette Duitsche gebied komen, 
spreken van een somber wanhopig land en van een bevolking, die alle geloof in het 
leven en de toekomst verloren heeft. Na jaren van onmenschelijk lijden en van af
schuwelijk onrecht staan zij met hun misdaden en kapotte heerschzuchtige droomen 
voor den afgrond. Umsonst!

In de concentratiekampen en Duitsche gevangenissen is op dit oogenblik meer 
hoop, meer moed, meer verwachting dan bij hen. In die gevangenissen zitten uw vaders 
en zonen, uw verloofden en vrienden, uw collega’s en buurtgenooten. Ook onder 
hen zijn er, die de vrijheid reeds tienmaal hebben verwacht en ook aan hen is zij tot 
nu toe voorbijgegaan. Maar zij wanhopen niet. Zij weten waarom het begonnen is . . .

In 1943 schreef er een, die zelf gevangen zat, een gedicht, dat door „Vrij Neder
land” later werd uitgegeven: „Celdroom”. Daarin wordt verteld van een zin, die door 
een gevangene op de celmuur was gekrast.

„GERECHTIGHEID ZAL WEDERKEEREN”.
„ .. .een hand, die weinig had geschreven, 
de letters kinderlijk en krom, 
hij schreef het beter met zijn leven, 
de laatste maal voor ’t peloton.
En ieder, die hier met ons is, 
die heeft het met zichzelf bewezen, 
dat wat daar staat de waarheid is,
’t is bloed! En wat zoo is geschreven 
kan nimmer worden uitgewischt.
En elke cel in Nederland,
draagt deze woorden op zijn wanden
en wat de vijand nederbrandt,
dit heimwee legt geen mensch aan banden,
God zelfheeft het er in geplant 
in ’t vrije volk der Nederlanden . .

Na de afsluiting in het Oosten is West-Nederland nog meer dan voorheen een 
kerker geworden. Maar wij hebben de voorbeelden van onze gevangen broeders en 
kameraden. Wij mogen het in het hongerende Amsterdam, in het verwoeste Den 
Haag, in onze steden en op onze verdronken landen niet minder doen.

Auteur: H. M. van Randwijk
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No. 116: Voor het tribunaal der historie — In de slot-acte van het drama
Vrij Nederland, 5de jaargang, no. 21, [30 April 1945]

Het is bijna Mei! Nog een luttel aantal weken en het is een jaar geleden, dat de 
Engelschen landden op de kust van Normandië.

Berlijn is in geallieerde handen, Weenen is gevallen, Russen en Angelsaksen 
hebben elkaar ergens in het hartje van Duitschland ontmoet, de meeste provincies 
van ons land zijn bevrijd, en nog . . .  is West-Nederland bezet gebied.

Hoeveel malen is ons hart sneller gaan kloppen bij de verwachting van een spoe
dige bevrijding? Hoeveel malen voor niets? . . .

Op 6 April j.1. zei Gerbrandy: „Het klokgelui der verlossing kondigt zich aan. 
Gemarteld volk van Nederland, uw ontzet nadert!”

Sindsdien zijn er drie weken verloopen en de bevrijding schijnt verder af dan ooit. 
Begin April zei men voor Radio Oranje: „Een eenigszins langdurige stabilisatie is 
uitgesloten” . . .  en al dagen lang hooren we via Radio Oranje de mededeeling, die 
door het bekende boek van Remarque zoo’n tragische en onheilspellende zin gekregen 
heeft: „Van het front in West-Nederland geen nieuws . .

Wekenlang zijn we door de Britsche en Nederlandsche propaganda bezig gehouden 
met verslagen van Lagerhuisdebatten, krantenartikelen, moties en regeeringsver- 
klaringen over de noodzakelijkheid van een snelle bevrijding van West-Nederland 
en nu . . .  op 25 April hooren we de wonderlijke mededeeling, van de Engelsche Sinter- 
klaasvliegtuigen, een mededeeling, die zelfs in hongerend Nederland meer ontsteltenis 
dan vreugde heeft teweeggebracht.

Jarenlang verkondigen de verantwoordelijke militaire leiders den eisch van on
voorwaardelijke overgave en op 26 April 1945 blijkt plotseling uit een aangeplakte 
mededeeling van Seyss Inquart dat er om West-Nederland onderhandeld wordt . . .

En onderwijl groeit de honger, worden onze allerlaatste voorraden opgebruikt 
en stroomen onze bezaaide akkers onder water.

Is het wonder dat wij ons beginnen af te vragen: wat gebeurt er met ons? en dat 
men in West-Nederland het onrustige gevoel krijgt, dat er oorlog gevoerd en onder
handeld wordt „bij ons, over ons, maar zonder ons . .

De beperkte ruimte van een illegaal blad laat geen gelegenheid voor diplomatieke 
verhullingen en vriendelijke inleidingen. Wij hebben bijna vijf jaren lang onze disci
pline en verantwoordelijkheidsbesef bewezen; onze loyaliteit tegenover onze regeering 
te Londen is een ieder bekend; onze vriendschap, onze bewondering voor de gealli
eerde volken en hun politieke en militaire leiders hebben we als ’t ware van de daken 
geschreeuwd.

Vandaag vraagt het Nederlandsche volk in bezet (en onbezet?) gebied: „Waarom?” 
Het vraagt het met het uur dringender en ongeruster.

Men kan niet volstaan met het raadselachtige antwoord van Radio Oranje op 
18 April j.1., waardoor de ongerustheid slechts grooter werd. Men kan een lijdend en
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naar vrijheid snakkend volk, dat voor de zooveelste maal de vrijheid met vlag en 
wimpel zijn deuren ziet voorbij trekken, niet antwoorden met uitsluitend een beroep 
op hun vertrouwen in de regeering en de geallieerde legerleiding: „De regeering en 
de geallieerde oorlogsleiding zijn de eenige instanties, die alle factoren kennen en 
overzien. Hebt vertrouwen in hun oordeel. Er is maar één ding, dat bij hen den door
slag geeft: het zoo ongeschonden mogelijk voortbestaan van ons volk . .

Maar dat „zoo ongeschonden mogelijk voortbestaan van ons volk” is in de jaren, 
die achter ons liggen, telkens opnieuw het misbruikte argument geweest van allen, 
die den strijd meden. De collaboreerende werkgever bedoelde zijn „ongeschonden 
bedrijf”, de slappe ambtenaar zijn „ongeschonden positie”, de laffe burgerman zijn 
„ongeschonden gezin” . Frederiks gebruikte het, en Hirschfeld; Louwes en de groot- 
industrieelen gebruikten het in December-Januari j.1., tegen de parolen van de verzets
beweging, in den strijd tegen de (door het felle verzet mislukte!!) totale „Arbeits- 
einsatz” .

Wij hebben weleens andere toonen gehoord van onze regeering en wij vragen 
met ons zusterorgaan „Trouw” : is de regeeringspolitiek t.a.v. de oorlogvoering 
gewijzigd?

De merkwaardige zinsnede uit den oproep van Eisenhower d.d. 25 April (n.1- 
„Wij geven den vijand instructies U zooveel mogelijk te helpen”) en de publieke 
mededeeling van Seyss Inquart, dat hij den geallieerden bepaalde voorstellen had 
gedaan, wijzen er op, dat er inderdaad sprake is geweest van onderhandelingen of 
althans besprekingen. Op zichzelf is daar niets op tegen. De oorlog heeft ons land 
reeds zwaar geteisterd. Elke Nederlander met een normaal stel hersens weet welk 
een ramp het is, wanneer de strijd ontbrandt op dit kleine, drassige, uiterst dichtbe
volkte stukje grond, waar elk kanaal een verdedigingslinie en elke boerenwetering 
een belemmering in den opmarsch is. Het moment van de afsluiting van de hier aan- 

. wezige Duitsche troepen was wel een juist oogenblik om contact te zoeken en . . .  
een ultimatum te stellen!

Hoe staan de zaken?
6 April: De geallieerden stooten door tot in Drente. In Duitschland dringen ze 

op naar Bremen, Hannover en Berlijn. De georganiseerde Duitsche tegenstand in het 
Westen stort ineen.

7 April: De Russen dringen Weenen binnen.
8 April: Valschermjagers, neergelaten over een zeer uitgestrekt gebied in Oost

en Noord-Nederland, toonen de verbijsterde Duitsche troepen in het Westen hoe het 
gaan kan. De vlucht van de hier ingesloten Duitsche troepen on mogelijk gemaakt. 
Zutfen bevrijd.

10 April: De Canadeezen steken den IJsel over.
13 April: De Engelschen staan opnieuw in Arnhem.
En . .  . de Hollandsche Waterlinie staat nog droog! De sluizen en dijken zijn nog 

niet met dynamiet ondermijnd! De Grebbelinie is nog vrijwel onbemand!
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Op dat moment steeg in het Westen de verwachting van een spoedige bevrijding 
tot ongekende hoogte. De Herr Reichs-kommissar voelde den grond onder zijn voeten 
wegzinken; hij begreep, dat een leger, dat Hannover, Neurenberg en Berlijn kon 
halen, ook wel kon doorstooten tot Utrecht en Amsterdam. Zijn deskundigen hadden 
hem natuurlijk verteld, dat men Holland wel onder water zetten kan, maar dat zooiets 
tijd vergt, minstens enkele dagen en als het ietwat ongunstig verloopt zelfs langer. 
Seyss Inquart wilde praten en waarachtig, er waren Nederlandsche instanties te vinden,1 
die wilden praten, in plaats van onmiddellijk (en op dat oogenblik!!!) een heele serie 
telegrammen naar Londen te zenden en Eisenhower te smeeken enkele divisies 
paratroops af te werpen en zoo snel mogelijk door te stooten naar Utrecht en Amster
dam.

Waarom?
Welke aanwijzingen had men toen (op dat oogenblik!!) dat zulks onmogelijk was? 

Hoe wist men, dat de Engelschen (op dat oogenblik!!) niet tot zulk een operatie in 
staat of bereid waren? Deze vragen moeten beantwoord worden!

Men begon te praten. Niet als potentieele overwinnaars tegen den in het nauw 
gedreven overwonnene, maar, zooals het in Den Haag past en overeenkomstig de 
traditie die daar in vijfjaren bezetting is gevormd, als ambtenaartjes tegen bezettings- 
autoriteiten.

Seyss Inquart beloofde. Er gingen telegrammen en boodschappers naar Londen 
(alles diep in het geheim, want het is een oude gewoonte, dat zulke dingen in ’t ver
borgen geschieden) en inmiddels . . .  overstroomde de Wieringermeer, liep de Water
linie vol, werden sluizen en dijken ondermijnd en was de Vesting Holland in volledige 
staat van verdediging gebracht.

Seyss Inquart kon nu een andere toon aanslaan dan in begin April en hij deed 
het ook in zijn rede aan den vooravond van Hitlers verjaardag en in zijn hooghartige 
bekendmaking.2

Inmiddels is er voor Eisenhower (zoo hij althans West-Nederland voor verdere 
verwoestingen wil sparen — en de meening van het Nederlandsche volk is hierbij 
voor hem van beslissende beteekenis omdat met de bevrijding geen direct militair 
belang is gemoeid —) weinig keus meer overgebleven. Hij zal van een frontalen aanval 
op de Vesting Holland moeten afzien, van Seyss Inquart enkele concessies moeten 
los krijgen voor de noodlijdende bevolking en . . .  moeten wachten tot Duitschland 
capituleert en dan te zien of de Duitsche heeren in Den Haag hetzelfde van plan zijn. 
En Seyss Inquart en Mussert kunnen elkaar feliciteeren en zeggen: We zitten hier 
beter dan in Berlijn . .  .

Het voornaamste moment van verrassing zit thans nog in de houding van den 
Duitschen militairen bevelhebber in het Westen, generaal Blaskowitz, Als die tot het

1 Bedoeld w ordt het College van Vertrouwensmannen der Nederlandse regering.
2 In de rede van 19 A pril zei hij' o.a.: „W ij zullen niet opgeven om dat wij de zaak van het Rijk 
moeten verdedigen” en in zijn bekendmaking van 25 A pril noemde hij de voedseldropping „propa- 
gandabluf” .
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inzicht komt, dat volledige capitulatie de eenige eervolle oplossing is, en nu den 
oorlog verloren is elk verder verzet noodeloos bloedvergieten, dan viert het Neder
landsche volk toch nog zijn vrijheid in de lente. De gebeurtenissen in Duitschland 
vervullen ons met hoop. Maar deze mogelijke wending is onafhankelijk van de ge
voerde besprekingen, waarop wij in dit artikel doelen voor zoover wij kunnen over
zien. Het is nu reeds duidelijk, dat de onderhandelingen ons de groote verwoestingen 
niet hebben bespaard (o.a. Wieringermeer)1 en ook de razzia’s (Utrecht)2 en de fusil
lades (Amsterdam, Loosdrecht en Uitgeest)3 zijn doorgegaan.

Dit is in het kort de geschiedenis, zooals wij die uit de gegevens, die ons ter be
schikking staan, kunnen reconstrueeren. Indien wij ons vergissen zullen wij de eersten 
zijn, die een juichtoon aanhefïen, want het is geen prettige geschiedenis.

Maar wij vreezen, dat wij ons niet vergissen. Wee dan degenen, die voor dit slot
bedrijf verantwoordelijk zijn; zij hebben zich wel wat al te driest voor het tribunaal 
der geschiedenis geplaatst. . .

De gezamenlijke Nederlandsche verzetsbewegingen hebben aan dit bedrijf part 
noch deel. Zij hebben dit duidelijk te Londen en bij de zaakwaarnemers der Ned. 
regeering te Den Haag te kennen gegeven.

Wij weten, dat zij, die in eerste instantie geroepen werden in deze zaak een be
slissing te nemen, niets anders voor oogen hadden dan het belang van land en volk. 
In dit opzicht bestaat er tusschen hen en ons, die hen critiseeren, geen verschillend 
gevoelen. Wij zijn vervuld met ontzag voor de bijna ondragelijke verantwoordelijk
heid, die hen op de schouders werd gelegd.

Maar wat hier openbaar wordt, is maar niet een gewoon verschil van inzicht; 
in deze laatste beslissende fase van den oorlog, op dit dramatische hoogtepunt, balde 
zich nog eenmaal het probleem samen, dat vijf jaren lang ons leven als volk en als enke
ling heeft beheerscht.

Dat probleem is telkenmale fout gesteld.
Het is niet de tegenstelling tusschen verzet eenerzijds en het behoud van de mate- 

rieele basis van ons volksbestaan anderzijds, want het behoud van die basis was en 
is ook een van de voornaamste motieven en doeleinden van het verzet.

Het gaat om de vraag, hoe men die materieele basis het beste verdedigt: door te 
strijden of door te schipperen, door verzet of door het compromis.

Vijf jaren bezettingsgeschiedenis hebben de strijders in het gelijk gesteld!
Op het laatste beslissende moment blijkt echter toch de Hollandsche koopman 

en de benarde tobberige burgerman overwonnen te hebben. En dat is meer dan wij 
verdragen kunnen. Maar wij zullen het verdragen als blijkt, dat ons volksbestaan er

1 De W ieringermeerpolder werd op 17 A pril 1945 onder water gezet.
2 D e razzia te U trecht had plaats op 19 A pril 1945.
3 D e fusilleringen te A msterdam, Loosdrecht en Uitgeest werden ten uitvoer gebracht in de tweede 
helft van April.
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zoo „ongeschonden mogelijk” door werd bewaard en de deuren naar de toekomst 
hierdoor open bleven voor ons gemartelde volk.

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 117: 1 Mei
De Baanbreker, [1 Mei 1945]

Zondag, 29 April
De regen is over, de lucht breekt en de zon gaat over stad en land stralen. Een 

lentedag vol belofte.
Dan naderen ronkend vliegmachines. Zij komen laag en suizen over de stad. 

Maar geen schot wordt gehoord. Het Duitse afweergeschut zwijgt; ongehinderd zeilt 
de ene bommenwerper na de andere over huizen en straten. De bevolking vlucht niet, 
kruipt niet bevend weg, maar klimt op de daken en juicht en wuift en weet van vreugde 
en ontroering niet hoe zij zich uiten zal. Want deze bommenwerpers zijn gezanten 
uit Engeland. Zij brengen levensmiddelenpakketten aan een hongerend volk, veel meer 
zijn ze dan dragers van voedsel. Zij zijn de verkondigers van de vrede. Dat immers 
heeft op deze Zondag iedereen al wel begrepen: dit transport en het zwijgend toezien 
van de vijand betekenen het einde van de oorlog. Zo voelt men het en zo is het. 
En terwijl wij dit stukje voor De Baanbreker schrijven onder de daverende muziek 
der zware motoren en het juichen van duizenden blijde mensen, rijst in ons de ge
dachte, dat het weer bijna 1 Mei is en dat deze keer de eerste Mei een dag vol belofte 
zal zijn, ook al zullen we hem nog niet vieren zoals we dat gewend waren. Vier keer 
is het 1 Mei geweest en we hebben het feest herdacht in de binnenkamer met een bos 
rode tulpen en onze herinneringen. Ook met onze hoop en onze zekerheid, maar 
vooral met het verdriet om de knechtschap en de druk waaronder wij leven moesten. 
En nu is het leed geleden.

„D'ochtendwind ruist door de blaar.
Weldra is voor alle volken
’/ Schitterend zonlicht opgegaan.”

Als deze Baanbreker verschijnt is 1 Mei voorbij. Maar de gevoelens, die hij in 
ons gewekt heeft, zijn niet gedoofd. Integendeel: nimmer zo sterk als nu hebben wij 
gevoeld wat het Meifeest voor ons betekent en welk een plaats het in ons hart heeft.

Onze vijanden hebben het misbruikt. Hitler’s bende heeft het tot een officiële 
feestdag verheven, zijn Nederlandse slaven hebben een poging gedaan het te maken 
tot een feestdag van het Arbeidsfront en de N.S.B. Het is alles voorbijgegaan, maar 
schoon en stralend rijst de onbesmeurde herinnering boven leed en druk uit.

Wij zullen straks moeten denken en beraadslagen over vernieuwing en verande
ring, over basisverbreding en programherziening. Wij zijn bereid tot dit werk. Maar



364 VAN SEPTEMBER 1944 TOT DE BEVRIJDING

één ding staat voor ons vast; de eerste Mei blijft ons feest, het jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt in het leven van de socialisten van alle landen, symbool van ons geloof 
en ons verlangen, die thans, in dagen vol belofte, opbloeien „als een land rode tulpen 
in Mei.”

Auteur: onbekend

2 . B e z in n in g

No. 118: Aan alle hoofd- en handarbeiders! Socialisme, Democratie en Internatio
nalisme onze leidende beginselen

De Baanbreker, no. 4, [September 1944]

Eindelijk heeft het uur der nationale bevrijding geslagen.1 Meer dan vier lange 
jaren hebben wij gesnakt naar het moment, waarop wij weer ons zélf zouden kunnen 
zijn, waarop wij weer in vrijheid zouden kunnen leven, weer zonder vrees voor de 
wraak van de nationaal-socialistische overweldiger uitdrukking konden geven aan 
wat wij denken en voelen.

Getwijfeld hebben wij nimmer: wij wisten, dat geestesdwang en terreur niet bij 
machte zouden zijn Europa duurzaam in kluisters gevangen te houden. Zelfs de aan
vankelijke successen van het Duitse militarisme hebben ons geen ogenblik verblind 
en de ogen doen sluiten voor de zekerheid, dat de krachten der anti-Duitse coalitie 
sterker zouden worden en tenslotte de overwinning zouden behalen.

Deze zekerheid heeft ons een gevoel van onoverwinnelijkheid gegeven in de meer 
dan vier jaren durende nationale overweldiging. Het onwankelbare vertrouwen in 
de voor de onderdrukte volkeren van ons werelddeel gunstige afloop van deze wereld
oorlog heeft ons de kracht gegeven, ons deel bij te dragen in de strijd voor het geeste
lijk zelfbehoud van ons volk.

Wij stemmen dus van harte in met de vreugde over het lang verbeide feit van het 
herstel van onze nationale onafhankelijkheid. Want alleen een volk, dat vrij is, dat 
zijn lot in eigen hand kan nemen, kan ook de wegen vinden, die leiden naar nieuwe 
en betere bestaansvoorwaarden. Eerst door de vernietiging van de nationaal-socia- 
listische overheersching herkrijgen de Europese volkeren, ook het onze, de gelegen
heid, een sociale orde op te bouwen, die de voorwaarden schept voor de ontplooiing 
van geestelijke en maatschappelijke krachten, welke de wederopbouw van een gezonde 
volksgemeenschap waarborgen.

Maar een ontwikkeling in deze richting moet door het volk gewild worden. De 
grote volksmassa’s moeten zich er voor inzetten, dat wij straks in een richting gaan,

1 D it is een voorbarig bevrijdingsnummer, verschenen naar aanleiding van Dolle Dinsdag.
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waarbij niet alleen aan iedere staatsburger de vrijheid op vrije meningsuiting is ver
zekerd, maar ook, dat hem de materiële grondslagen worden gegeven voor een zorgen
vrij bestaan.

Al het leed van deze oorlog zou vergeefs geweest zijn, indien wij straks opnieuw 
moesten bukken onder de wisselvalligheden ener maatschappelijke orde, waarbij de 
levenszekerheid van de overgrote volksmeerderheid afhankelijk wordt gesteld van 
de belangenpolitiek ener steeds kleiner wordende groep van kapitaalbezitters. In zeer 
brede kringen is in de jaren, die nu gelukkig achter ons liggen, de overtuiging ge
groeid: een herstel van privaat-kapitalistische verhoudingen is niet toelaatbaar. Ook 
in bevolkingsgroepen, die voor de oorlog min of meer afwijzend stonden tegenover 
de door de socialisten sinds jaar en dag gewezen oplossingen van het sociale vraagstuk, 
is het besef levendig geworden: het herstel van een sociaal-politieke orde, die telkens 
opnieuw brede lagen der volkeren tot de diepste ellende veroordeelt, moet onmogelijk 
worden gemaakt.

Dit inzicht, deze overtuiging moet, nu wij het recht op nationale zelfbeschikking 
hebben herkregen, vaste vorm krijgen. Dat wil zeggen: het overal tot ontwikkeling 
gekomen anti-kapitalisme moet worden omgezet in een positief-socialistische activi
teit. Daartoe is de aaneensluiting van allen, die de opheffing van de kapitalistische 
arbeidsuitbuiting wensen en daarvoor in de plaats een productiewijze willen stellen, 
die geleid wordt in overeenstemming met de belangen der gehelë gemeenschap, tot 
een dwingende eis geworden. De sociaal-democratie, die in ons land nu reeds vijftig 
jaar de drijvende kracht is geweest in de ontwikkeling naar grotere sociale recht
vaardigheid, die een halve eeuw achtereen op de bres heeft gestaan voor de belangen 
der minst draagkrachtige, bezitlooze bevolkingsgroepen, die het verzamelbekken is 
geweest van allen, die streefden naar de verheffing van de arbeidersklasse uit geeste
lijke en materieele verkommering, deze sociaal-democratie is de aangewezen politieke 
beweging, die ook nü de wil tot vernieuwing van het maatschappelijk leven moet be
lichamen. In haar moeten zich allen verenigen, die verzet willen aantekenen tegen de 
hernieuwde onderwerping der werkende bevolking aan het systeem der kapitalis
tische winstmakerij.

Geen beloften, maar daden!
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de bevolkingsgroepen, die tot dusver telkens 

weer het slachtoffer zijn geworden van het beleid der kapitalistische klasse, gepaaid 
zullen worden met allerlei schone beloften. Van zeer verschillende kanten heeft men 
in de jongste tijd beweerd, dat economische ordening het middel zou zijn, om te ver
hinderen, dat perioden van economische opgang zouden worden afgewisseld met 
perioden van neergang en ineenstorting van het bedrijfsleven. Ordening zou er even
eens toe bijdragen, dat aan iedereen een verzekerd bestaan zou worden gegarandeerd. 
Daartegenover stellen wij, dat ordening, zelfs wanneer zij gepaard zou gaan met een 
beperking van de beschikkingsmacht der kapitaalbezitters over de productiemiddelen, 
geenszins een verzwakking van de kapitalistische uitbuiting der bezitloze volks
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groepen tot gevolg zal hebben. Integendeel: een ordening, die niet de macht der 
particuliere bezitters van de welvaartsbronnen definitief liquideert en dus de voort- 
brengingsmiddelen zèlf in handen van de in de staat georganiseerde volksgemeenschap 
overdraagt, kan leiden tot het leggen van grondslagen waarop na verloop van tijd 
een hechter en sterker kapitalisme wordt opgetrokken. Vandaar dan ook, dat de 
socialisten met veel meer nadruk dan in het verleden de eis op de voorgrond stellen 
van een weliswaar geleidelijke, maar niettemin consequent doorgevoerde socialisatie- 
politiek.

Ook in ander opzicht lanceert men leuzen, die er op gericht zijn, de anti-kapitalis- 
tische krachten, die thans niet alleen meer in de arbeidersklasse in de engere zin van 
het woord gevonden worden, maar die ook gerecruteerd worden uit andere maat
schappelijke groepen, zoals de kleine middenstand en de brede laag der hoofdarbeiders 
terug te houden van het formuleren van principieel-socialistische eisen. Wij denken 
hierbij aan het op de Internationale Arbeidsconferentie vastgestelde „Charter van 
Philadelphia”, dat aan de werkende bevolking een aantal maatregelen belooft, die er 
op gericht zullen zijn, de bestaanszekerheid te vergroten. Wij hebben in het verleden 
echter geleerd, dat de kapitalistische klasse en de door deze klasse beheerste regeringen 
nimmer concessies hebben gedaan, die niet door harde strijd of minstens met de 
dreiging daarmee zijn afgedwongen. Zo zal het zonder twijfel ook in de nabijliggende 
toekomst gaan.

Vandaar dan ook, dat de moderne arbeidersbeweging, zoals zij voor de oorlog 
belichaamd was in S.D.A.P. en N.V.V., er niet aan denken kan, bij de aanvaarding 
van de nieuwe taken, waarvoor de nu komende ontwikkeling haar zal stellen, zich te 
laten beïnvloeden door welke beloften dan ook. Niet beloften, niet woorden, maar 
daden zullen de maatstaf vormen, waaraan de gezindheid der bezittende klasse en de 
regeringen zal worden beoordeeld. En de historische ervaringen ten aanzien van de 
houding der kapitaalbezitters en de regeringen stellen ons op dit punt geenszins gerust.

Wat nodig is
Voor de wederopbouw van ons economisch leven zullen natuurlijk alle krachten 

moeten worden geconcentreerd. Maar de socialistische beweging zou haar roeping 
wel zeer misverstaan, indien zij er niet voor zou waken en zo nodig daartoe alle moge
lijke krachten zou mobiliseren, om te verhinderen, dat van een zodanige herstel- 
politiek de werkende bevolkingsgroepen de zwaarste lasten te dragen kregen.

Indien men van het gevoel van nationale saamhorigheid, dat in deze oorlogsjaren 
wel moest ontstaan, iets wil behouden ook voor de komende tijden, dan moet er voor 
worden gezorgd, dat het herstel van hetgeen tengevolge van militaire bezetting en oor
logshandelingen verloren is gegaan en vanzelfsprekend moet worden heropgebouwd, 
naar draagkracht door de verschillende delen van ons volk wordt betaald. En dan 
moet er rekening mee worden gehouden, dat deze vier jaren oorlog vooral de bezitloze 
klassen op de grens van het bestaansminimum heeft gebracht. Het is een eis van 
werkelijke democratie, dat eindelijk de zwaarste lasten eens zullen worden gedragen
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door hen, die daartoe ook in staat zijn en die bovendien in de achter ons liggende jaren 
veelal behoorlijke winsten hebben gemaakt.

De democratie, tot voor Mei 1940 beperkt tot de uitsluitend politieke sfeer, moet 
worden uitgebreid tot alle andere gebieden van het sociale leven. Socialisatie van het 
productieproces, de vervanging dus van het op winstvorming gerichte kapitalistische 
regiem door een socialistische planeconomie, is daartoe het middel. Daardoor wordt 
aan de politieke democratie een sociale inhoud gegeven. Het invoeren dezer mede
zeggenschap der arbeiders in de bedrijven behoort evenzeer tot de onafwijsbare 
methoden, die de maatschappelijke gelijkheid van alle staatsburgers moet helpen 
verwerkelijken. Een democratie, die in economisch opzicht de uitvoerende arbeids
krachten rechteloos laat, is een onvruchtbaar politiek systeem. Het sociaüsme is de 
maatschappelijke orde, die de maatschappelijke gelijkheid van allen realiseert. Het 
bevrijdt de mens uit de afhankelijkheidspositie, waarin de kapitalistische productie- 
organisatie hem heeft gedwongen. Het is, omdat het de maatschappelijke vrijheid en 
gelijkheid van alle leden der volksgemeenschap tot stand wil brengen, de consequentie 
van de democratische ontwikkeling. Zomin als er sprake kan zijn van een socialisme 
zonder democratie, zo weinig zal er bij het tempo der toekomstige sociaal-politieke 
ontwikkeling sprake kunnen zijn van een werkelijke, levenskrachtige democratie 
zonder duidelijk uitgesproken socialistische tendenzen.

Zijn socialisme en democratie dus onafscheidelijk van elkaar en dienen zij als 
zodanig het kernpunt van een socialistische politiek uit te maken, het is evenmin aan 
twijfel onderhevig, dat een door deze twee beginselen gedragen orde alleen ontwik
kelingsmogelijkheden heeft, wanneer zij de beperktheden van de nationale begrenzing 
te boven weet te komen. Europa heeft geen toekomst zonder het socialisme en zonder 
de democratie. Maar de democratie als politiek regiem en het socialisme als sociale 
orde kunnen slechts dan tot ontplooiing komen, indien zij minstens het gehele Euro
pese continent omvatten.

Het gehele Europese continent, dat wil dus zeggen: met inbegrip van Duitschland. 
Economisch, industrieel is Duitsland het hart van Europa. En wij twijfelen er niet 
aan, of de militaire ineenstorting van het Hitler-regiem zal het Duitse volk, aange
voerd door de Duitse arbeidersklasse, in staat stellen, een geheel nieuw fundament 
te geven aan de ontwikkeling der sociaal-politieke verhoudingen in dat land. Daardoor 
zou de baan worden vrijgemaakt voor het groeien van een nieuwe internationale 
solidariteit, die onmisbaar is voor het tot stand komen van een op politieke en maat
schappelijke rechtsgelijkheid gefundeerde volkerengemeenschap.

Geen dictaat-vrede!
Hieruit volgt, dat wij een imperialistische vrede, een vrede dus met annexaties en 

beperkingen van het nationale zelfbeschikkingsrecht van het Duitse volk een ramp 
achten. Zonder twijfel: het Duitse volk heeft een zware schuld aan de mensheid, 
het is in hoge mate medeverantwoordelijk voor de onnoemelijke ellende, die het 
Hitler-regiem in deze oorlogsjaren over de wereld heeft gebracht. Maar het is een
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grote dwaling te menen, dat een geweld vrede ook maar in enigerlei opzicht een bij
drage zou kunnen zijn voor een duurzame vrede. Een vrede, die beheerst wordt door 
imperialistische oogmerken, draagt de kiemen in zich van nieuwe conflicten.

Socialisme, democratie en internationalisme, dat zijn de drie leidende beginselen, 
waardoor de nu komende ontwikkeling moet worden beheerst. Wie daaraan mede 
wil werken, versterke nu de Nederlandse sociaal-democratie, die zowel organisato
risch als geestelijk vernieuwd zich straks in de politieke worsteling in ons land zal 
doen gelden. Wie met ons de strijd wil aanvaarden voor een wereld, die niet keer 
op keer door economische en militaire catastrofen zal worden geteisterd, handele naar 
het oude parool:

„Sluit u in drommen van duizenden aan,
Niets is bij machte u dan te weerstaan”.

Auteur: W. Romijn

No. 119: Te nonchalant
De Toekomst, no. 7, [ October 1944]

Onze Regeering te Londen heeft, bij monde van den Minister van Justitie,1 aan 
het Nederlandsche volk medegedeeld dat bij een vijftal Koninklijke Besluiten zeer 
belangrijke en diep ingrijpende afwijkingen van onze Grondwet en ons Wetboek van 
Strafrecht zijn vastgesteld. De wijzigingen slaan op speciale delicten, begaan tijdens 
of in verband met den oorlog. Zoodra, na de bevrijding, de normale toestand weer 
intreedt, en er een nieuw parlement is gekozen, zullen de alsdan zittende Regeering 
tezamen met dat Parlement de besluiten bij wet kunnen wijzigen, of door ze te doen 
vervallen den ouden toestand weer doen intreden.

Anders dan volgens de bestaande wetgeving kan ingevolge deze Koninklijke 
Besluiten:

le. Iemand gestraft worden voor bepaalde delicten gepleegd vóór de invoering 
der wijziging, en met straffen eerst later vastgesteld.

2e. Voor zekere delicten het geheele vermogen en zelfs de nalatenschap verbeurd 
worden verklaard.

3e. De ter zake van bepaalde delicten veroordeelde niet meer in hooger beroep 
gaan.

4e. De doodstraf worden toegepast in gevallen waarin dit tot nu toe niet was 
toegestaan.

Terwijl tenslotte met de invoering van de zoogenaamde tribunaal-rechtspraak de 
leeken rechtspraak in strafzaken in het leven wordt geroepen.

Wie niet vreemd is aan de historie van onze rechtsvorming staat wat perplex over 
zooveel tegelijk. Het door den Minister van Justitie in zijn radiorede op zij geschoven

1 M r dr G. J. van Heuven Goedhart.
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artikel 1 van ons Wetboek van Strafrecht is het beroemde: „Geen feit is strafbaar 
dan uit krachte van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling” . Een bijna 
letterlijke vertaling van het oude: „Nulla poena sine praevia lege poenali” . En het 
zijn niet alleen wij „bekrompen” Nederlanders die hier zoo op staan. Toen het nazi
dom in 1933 een wet met terugwerkende kracht maakte om van der Lubbe voor wat 
hem ten laste gelegd was ter dood te kunnen veroordeelen schalden de kreten van 
verontwaardiging door de lucht boven heel den aardbodem.

Art. 167 van onze Grondwet (en voor de wijziging daarvan zijn niet minder dan 
twee derden van de stemmen van het parlement noodig) bepaalt: „Op geen misdrijf 
mag als straf gesteld worden de algemeene verbeurdverklaring der goederen, den 
schuldige toebehoorende” . Het jongste Handboek van het Nederlandsche Staats
recht (van Prof. van der Pot) zegt ervan: „Het voorschrift kwam in al onze Consti
tuties voor, had aanvankelijk, als reactie op wat vroeger mogelijk was, wel zin, maar 
wordt sedert lang als een anachronisme bestempeld.” Mr. van der Pot heeft wel niet 
verwacht dat zoo spoedig na deze uitspraak de verouderde straf weer zou herleven.

Engeland heeft, nadat keer op keer van grof onrecht gebleken was, het hooger 
beroep in strafzaken ingevoerd. De afschaffing bij ons, al is het dan maar voor 
N.S.B.-ers en zoogenaamde collaborateurs, is dus misschien niet heelemaal een voor
uitgang.

Wat de doodstraf betreft, wij zijn er — zondert men de anti-revolutionnairen 
uit —■ trotsch op geweest dat die al bijna driekwart eeuw' uit ons gewone strafrecht 
is verdwenen. Dat tijden van oorlog haar onvermijdelijk kunnen maken heeft wel 
iedereen begrepen, maar uitbreiding buiten de daarvoor in het bestaande recht ge
stelde grenzen, grenzen die blijkens de ook in ons blad verschenen artikelen: „Be
straffing van Landverraders”1 reeds tamelijk ruim zijn, is zeker geen bagatelle.

En wat eindelijk de leekenrechtspraak in strafzaken betreft, zelfs de eenvoudige 
man bij ons heeft over jury-rechtspraak meestal afkeurend gesproken, en zich afge- 
vraagd hoe zoo verstandige en beschaafde landen als Engeland en Frankrijk ze konden 
handhaven. Ofschoon de Jury dan nog alleen het „schuldig” of „niet-schuldig” uit
spreekt en de rechter de strafmaat bepaalt, terwijl blijkbaar onze nieuwe tribunalen, 
in meerderheid uit leeken bestaande, dat alles maar samen doen.

Het is niet onze bedoeling over de meerdere of mindere noodzakelijkheid van al 
die afwijkingen te discussieeren. Wij gelooven dat men streng en snel recht zou 
kunnen oefenen zonder vooraf zulke gaten in de bestaande wetten te schoppen. Maar 
een andere opvatting is natuurlijk verdedigbaar, of onze Londensche regeering zou 
niet zoo ruw hebben ingegrepen. Meent zij daarbij zich bij de rechtsopvatting van 
de groote meerderheid van het Nederlandsche volk aan te sluiten? Het is zelfs voor 
ons, die nog tusschen dat volk in leven, heel moeilijk er achter te komen hoe het 
denkt over deze zaak. Het zal — als wij — naar bestraffing van landverraders en hun 
kornuiten verlangen, hartstochtelijk verlangen. Velen zouden die bestraffing zelfs gaarne

1 Zie: De Toekomst, 6 en 7.
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in eigen handen nemen en er lustig lynchpartijtjes van maken. Maar de rechtsstaat 
is niet door den man „in de straat” opgebouwd. Hij is langzaam gegroeid, eerst in 
onze hoofden en harten, en toen in de werkelijkheid. En als wij, Nederlanders, op één 
ding mogen roemen, dan is het dat niets ons zoo aangrijpt, tot verontwaardigd handelen 
drijft, als de schending van dien rechtsstaat. Het is de uit die overtuiging gesproten 
kracht die ons reeds zoovele eeuwen terug den strijd tegen Spanje heeft doen voeren. 
Mevr. Bosboom—Toussaint, die onze beste historische romans schreef, laat in „Het 
Huis Lauernesse” de vervolgde protestanten, lang voordat de oorlog uitbrak, zich 
in hun weerstand tegen de geloofsvervolgingen beroepen op oude rechten. En op den 
bodem van al onze verwijten aan het Hitler-regiem ligt de beschuldiging dat het dien 
rechtsstaat heeft opgeheven, regeering en politie in plaats van den rechter stelt.

Wij weten dat onze Regeering in Londen dat niet kan bedoelen. Wij hebben 
eerbied voor haar werk, en eerbied voor haar inzicht en haar overtuiging. Maar wie 
haar ook mogen voorlichten, zij kan er niet onbewust van zijn dat zeer velen in ons 
land de medegedeelde afwijkingen van Grondwet en Strafwet als zoovele kneuzingen 
van hun rechtsbewustzijn zullen voelen. Wat wij den Minister van Justitie zouden 
willen verwijten — als in dezen bezettingstijd verwijten mogen worden uitgesproken— 
is dat hij zonder veel andere motiveering dan dat de N.S.B.-ers en de collaborateurs 
maar eens flink moeten worden aangepakt, zonder aan de waarde van zóó beproefde 
rechtsbeginselen te herinneren, zonder een poging te doen om aan te toonen dat 
deugdelijke bestraffing zóó ingrijpende wijziging in ons rechtsbestel onvermijdelijk 
maakt, eenigszins triomfantelijk zijn stoutheid voor de radio brengt. Wat minder 
nonchalance zou minder aanstoot gegeven hebben.

Auteur: F. J. W. Drion

No. 120: De Christelijk-nationale gedachte
Trouw, 2de jaargang, no. 18, [December 1944]

De ondergeteekende Organisaties achten het, gezien de ontwikkeling in de 
illegaliteit, thans gewenscht de navolgende gemeenschappelijke verklaring van 
hun grondslag en werkzaamheid vast te leggen.
Zij zien hun ondergrondsche activiteit als een uiting van een positief-Chris- 
telijke levensovertuiging. Dientengevolge moet hun activiteit worden be
schouwd als een bijdrage — ieder voor haar deel — tot den strijd om het 
behoud en de versterking van de Christelijke grondslagen van ons volksleven, 
als onmisbare voorwaarden voor een Nederlandschen rechtsstaat. Dit houdt 
in dat zij afwijzen elk streven naar een orde van zaken, waarbij door ver- 
absoluteering van de staatsgedachte het typisch-Nederlandsche cultuurbezit 
van de geestelijke vrijheid en de zelfstandige waarde van de menschelijke 
persoonlijkheid in het gedrang komt.
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Vanuit dit gezichtspunt wordt thans de strijd tegen het Nationaal-Socialisme 
gevoerd en zal tevens het Communisme moeten worden afgewezen.

De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 
De L.K.P.
Het Protestants-Christelijk schoolverzet 
„Trouw”

Uit de discussies over de z.g. illegaliteit en uit de uitlatingen in sommige geschriften 
uit de illegale wereld krijgt men wel eens den indruk dat het verzet in Nederland 
tijdens de bezetting onlosmakelijk verbonden zou zijn aan een links gerichte politiek 
en sociaal radicalisme.

Er zijn inderdaad een aantal organisaties, waarbij dit het geval is. De overgroote 
meerderheid der ondergrondsche organisaties en zeker ook de overgroote meerder
heid der deelnemers aan het verzetswerk zijn echter naar onze meening in politiek 
en sociaal opzicht allerminst links radicaal.

Het verheugt ons daarom dat de vier onderteekenende organisaties van de boven
staande verklaring, die tezamen — zacht gezegd — een zeer groot deel der illegaliteit 
vertegenwoordigen, tot een principieele qualificatie van den aard en het motief van 
hun werk hebben kunnen geraken, die aan duidelijkheid niet te wenschen over laat.

De bedoeling van deze verklaring is niet dat de onderteekenende organisaties 
van meening zouden zijn dat de illegaliteit zich nu of na den oorlog met de politiek 
zou moeten bemoeien. Integendeel.

De bedoeling is echter wel, duidelijk te maken dat de principieele doelstellingen 
van dit deel der illegaliteit het ten eenen male verhinderen dat de illegaliteit als geheel 
zou kunnen dienen als dekmantel voor het streven om Nederland na den oorlog een 
bepaalde links radicale richting uit te sturen.

De vier organisaties zijn geboren uit de Christelijk-Nationale gedachte, die zij 
ook, ieder op hun arbeidsveld, hebben willen dienen.

Meer pretentie hebben zij niet. Maar die pretentie hebben zij dan ook, wanneer 
er sprake is, dat uit de illegaliteit moet blijken, wat er leeft onder ons volk, volledig
— d.w.z. in overeenstemming met het gewicht hunner organisaties en de beteekenis 
van hun werk.

Uit de verklaring blijkt, dat de onderteekenaars hun strijd tegen het nationaal- 
socialisme niet beschouwen als een zuiver technisch verzet. Daarbij is teruggegrepen 
tot en heeft men zich gefundeerd op bepaalde Christelijke levensovertuigingen. 
Dientengevolge mag gehoopt worden, dat hun werk straks constructief voor onzen 
nationalen wederopbouw zal blijken te zijn geweest.

Want het constructieve blijkt niet slechts uit de grondslagen en de beginselen 
waarop straks gebouwd wordt, maar ook in de methode en in de menschen waarmee 
dan gewerkt zal worden.

Zonder dat aan weloverwogenheid tekort wordt gedaan zou toch gezapigheid en 
ambtelijke inertie gevoegelijk kunnen plaats maken voor wat meer vaart en bewege
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lijkheid. Wij hopen, dat de Regeering en Volksvertegenwoordiging straks bij de 
reconstructie van ons Staatsapparaat zoowel de goede beginselen als de goede men
schen zullen weten en durven te vinden.

Auteur: onbekend

No. 121: Christelijk-nationaal en radicaal
Vrij Nederland, 5de jaargang no. 8, [6 Januari 1945]

Begin December 1944 publiceerden een viertal ondergrondsche organisaties 
(L.K.P., L.O., Prot. Chr. Schoolverzet en „Trouw”) een gemeenschappelijke ver
klaring over hun grondslag en werkzaamheid.

„Zij zien hun ondergrondsche activiteit als een uiting van een positief Christelijke 
levensovertuiging. Dientengevolge moet hun activiteit worden beschouwd als een 
bijdrage — ieder voor haar deel — tot den strijd om het behoud en de versterking 
van de Christelijke grondslagen van ons volksleven als onmisbare voorwaarden voor 
een Ned. rechtsstaat. . . . ”

Genoemde organisaties zijn er toe overgegaan deze verklaring af te leggen „gezien 
de ontwikkeling in de illegaliteit” . Wij van onzen kant achten het een teeken van 
gezondheid wanneer die ontwikkeling de organisaties noopt tot een positiekiezen ten 
aanzien van de brandende vragen van heden en toekomst. Zulks is hier gebeurd en 
wij verheugen ons er over, dat, temidden van den groeienden chaos en onder de 
steeds fellere zweepslagen der stoffelijke zorgen deze organisaties den rechtsstaat 
blijven belijden en getuigenis afleggen van geestelijke goederen, die meer zijn dan 
brood.

„VN” heeft dit, op eigen wijze, ook steeds gedaan.
Wij zouden hiermee kunnen volstaan, ware het niet, dat in het naschrift op de 

verklaring, afgedrukt in „Trouw” een tegenstelling wordt gemaakt tusschen de 
„Christelijk-nationale gedachte” eenerzijds en een „links gericht politiek en sociaal 
radicalisme” . Hier wordt opnieuw de schijn gewekt (die vóór 1940 al zoo vaak de 
politieke discussies verwarde en de ontwikkeling van het nationale leven belemmerde) 
als zou een sociaal radicalisme niet Christelijk en een links gerichte politiek niet 
nationaal kunnen zijn.

Dit is des te merkwaardiger, omdat de onderteekenende organisaties in hun ver
klaring hun strijd om het behoud van de Chr. grondslagen nader omschrijven met: 
„Dit houdt in, dat zij afwijzen elk streven naar een orde van zaken, waarbij door 
verabsoluteering van de staatsgedachte het typisch Nederlandsche cultuurbezit van 
de geestelijke vrijheid en de zelfstandige waarde van de menschelijke persoonlijkheid 
in het gedrang komt” .

Voor de verdediging van deze inderdaad kostbare en onmisbare geestelijke 
goederen hebben, zeker niet in mindere mate dan zij, ook „politiek en sociaal radi
calen” op de bres gestaan en hun leven geofferd.
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Bovendien is deze belijdenis in de „illegaliteit” niet nieuw. In het manifest, dat 
wij tezamen met „Het Parool” op 15 April 1944 uitgaven, wordt o.m. de vrijheid 
van godsdienst en geweten onontbeerlijk geacht voor een gezonde staatkundige ont
wikkeling en tevens werd daarin verklaard: „ .........Op grond van de erkenning der
menschelijke gelijkwaardigheid en de onvervangbare beteekenis van de menschelijke 
persoonlijkheid verwerpen wij elke discriminatie om redenen van geloof, ras of 
klasse . . .  .”

Het is bekend, dat het slechts aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
te wijten is, dat een aantal „links gerichte politieke en sociaal radicale groepen” niet 
mede tot de onderteekenaars behoorden. „Trouw” echter behoorde daarbij niet. 
Niet op grond dus blijkbaar van de uitspraken, die wij noemden, maar om andere 
redenen. In het manifest is ook sprake van eischen van ordening en medezeggenschap, 
de vervanging van het „vrije spel der maatschappelijke krachten” door nationale en 
internationale beheersorganen, de erkenning van het recht van allen op gelijke kansen 
voor opvoeding en ontwikkeling en gelijke zorg voor zijn gezondheid enz. enz. Is 
dit het wat „Trouw” links politiek en sociaal radicalisme noem t?.........

Wij hebben nooit verwacht, dat alle groepen en iedereen het eens zou zijn met 
datgene wat wij op politiek terrein noodzakelijk en eisch der gerechtigheid achten. 
Wij erkennen het democratische recht en zelfs tot op zekere hoogte de nuttige functie 
van wat conservatisme. Maar wij hoopten vurig, dat de tijd voorbij zou zijn, dat men 
een, zeker niet specifiek Calvinistische, maar goeddeels doodgewone liberale 19e 
eeuwsche maatschappijleer voor „Christelijk” en een zeer bepaalde „rechtsche” 
politiek als een bij uitstek „nationale” zou zien.

En dit is des te overvloediger nu bv. de Gereformeerde Kerken (vanwaar altijd 
de sterkste stimulans tot deze opvatting is uitgegaan), ten aanzien van de meest 
elementaire vragen van het Christelijk geloof in een bitteren strijd gewikkeld zijn. 
Wanneer men zelfs op die vragen geen eenstemmig antwoord weet te geven, mag 
men toch wel eenige verscheidenheid betrachten, wanneer men het praedicaat 
Christelijk voor bepaalde maatschappelijke en politieke leerstellingen gaat opeischen.

En zelfs wanneer men dit „Christelijk-nationaal” voornamelijk historisch wil 
interpreteeren, dan nog dient men te bedenken, dat de geschiedenis-filosofie van 
Groen van Prinsterer, hoe knap en eerbiedwaardig overigens, een filosofie is, die wij 
om geen enkele reden als de eenig bruikbare sleutel op de geschiedenis zouden willen 
toepassen. En wij voelen ons daarbij zeker niet in Christelijken zin ongehoorzaam.

Wij zeggen deze dingen niet uit lust tot discussieeren. Wij hebben deze discussie 
voorheen zelfs bewust vermeden, omdat o.i. de probleemstelling reeds foutief is. 
Evenzoo verwerpen wij de onderscheiding „links” en „rechts” in de politiek. Reeds 
voor den oorlog was die door de feiten achterhaald en steeds meer een tegenstelling 
geworden tusschen conservatisme en progressiviteit, speciaal op sociaal gebied. Maar 
de eenvoudige Nederlandsche burger van kerkelijken huize ziet (of is het eindelijk 
„zag”?) in de onderscheiding „rechts”-„links” nog den strijd tusschen kerk en wereld, 
geloof en ongeloof, Christus en anti-Christ zich afspelen. De hartstocht en de trouw
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die dit schept moge een duchtig politiek wapen zijn, het is niet alleen een verdraaiing 
van de werkelijkheid en dus een leugen, maar ook, en vooral in Christelijken zin, een 
levensgevaarlijk bedrijf, dat de aandacht van het werkelijke strijdtooneel afleidt en 
zoowel Christus als de „wereld” in schijngestalten ten tooneele voert.

De tijden zijn ernstig en er is wel wat beters te doen dan te redetwisten over de 
„christelijk nationale gedachte” nu natie en kerk beide in levensgevaar verkeeren. 
Zoo ooit dan zullen vandaag den dag allen die van goeden wille zijn zoowel in natio
naal als in Christelijk opzicht, elkaar moeten vinden en de handen ineen moeten 
slaan. „Vrij Nederland” werd vier en een half jaar geleden uit dit besef geboren en 
leeft daar nog uit. Wij hebben eerlijk en met open oog getracht de teekenen des tijds 
te verstaan en recht en gerechtigheid, menschelijkheid en vrijheid willen verdedigen 
in een baaierd van bloed en leugen, geweld en groeiend heidendom. Dit voert ons nu 
in den strijd, maar het heeft ook zijn consequenties voor de toekomst en het dringt 
ons tevens tot den arbeid voor een betere maatschappelijke orde en alle maatregelen, 
die noodig zijn om meer recht, meer vrijheid en als het kan ook wat meer vreugde 
aan alle menschen te brengen. Wij noodigen een ieder, die denkt als wij, uit aan dit 
werk en dezen strijd deel te nemen, ongeacht zijn geloofsovertuiging. Wij hebben in 
dezen tijd dieper dan ooit ervaren dat Christenen en niet-Christenen de bewuste 
erfgenamen kunnen zijn van eenzelfde cultuurbezit. Wij willen, binnen ons organi
satorisch verband, niet oordeelen over de laatste en diepste motieven, die onze 
makkers tot dezen strijd en dit werk voeren. Dat gebeurt elders, nl. onder de prediking 
en in de Kerk, die alle menschen roept om geoordeeld en getroost te worden.

Wij bezitten in onze Christelijk-nationale tradities een groote schat. Zoo wij het 
ooit vergeten mochten zijn, de barbaarsche heerschappij van de Hitlerhorden heeft 
het ons op hardhandige wijze opnieuw ingeprent. Maar méér dan de traditie is het 
leven zelf en het recht van den lijdenden mensch en de gehoorzaamheid aan het 
gebod der naastenliefde. Waar dit recht, dit lijden, dit leven, deze liefde om nieuwe, 
radicaal nieuwe vormen roept zullen wij niet schromen het oude af te breken. De 
nood van onzen tijd vraagt niet alleen om eerbied voor de tradities, maar tevens om 
een (nieuwe tradities) scheppende kracht.

Het interesseert ons niet of men ons daarbij links of rechts, conservatief of pro
gressief, radicaal of niet-radicaal noemt. Wij eischen ook het praedicaat „Christelijk” 
niet voor ons op en bewaren dat graag voor betere ontwijfelbaarder dingen. Maar 
dit willen wij wel zeggen, dat er onder hen, die zich rond „Vrij Nederland” scharen, 
velen zijn, voor wie deze houding iets, veel, ja alles te maken heeft met hun geloof.

Wij stellen de verklaring van de vier organisaties op hoogen prijs. Het is een 
duidelijke positiebepaling (voor zoover zij dit nog niet deden) in de groote beroeringen 
van dezen tijd. Maar de verklaring en het naschrift is niet hetzelfde. Wij begrijpen 
niet hoe politiek gemengde organisaties als LKP, LO en zelfs het Schoolverzet ooit 
het naschrift voor hun rekening kunnen nemen. Nog meer betreuren wij het, dat men 
het noodig gevonden heeft deze ernstige verklaring met een marktsuggestie te onder- 
streepen. „Trouw” schrijft nl. „Het verheugt ons daarom, dat de vier onderteekenende
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orgs. die tezamen — zacht gezegd — een zeer groot deel der illegaliteit vertegen
woordigen .........enz.”

Wij zullen daarover niet twisten. Het zoeken naar een analogie tusschen de 
Calvinisten, die in den 80-jarigen oorlog ons vaderland gered hebben (hetgeen slechts 
ten deele juist is) en het in 1940—45 opnieuw zouden hebben gedaan is verleidelijk 
en wij hebben ze vaak ontmoet, die voor deze verleiding bezweken zijn.

Wij hebben geen behoefte aan het vaststellen van verhoudingen en prestaties, 
nu eiken dag nieuwe offers van ons gevraagd worden en geen mensch, ook de dapperste 
niet, weet of hij in de groote vuurproef zal sterk zijn of versagen. Liever maken wij 
ons tot dien strijd gereed. Het jaar 1945 zal niet gemakkelijk zijn.

Auteur: H. M. van Randwijk

No. 122: Annexatie, Nederlandsch en Europeesch probleem
De Ploeg, no. 11, [Januari 1945]

In den loop van het jaar 1944 is er in de illegale pers een uitvoerige discussie 
ontstaan over het vraagstuk der eventueele annexatie van Duitsch grondgebied door 
Nederland. Ontstaan naar aanleiding van het bekende artikel van Minister van 
Kleffens in Foreign Affairs,1 is zij even verflauwd, om in de laatste maanden heviger 
dan ooit op te vlammen.

En niet zonder aanleiding. Eenerzijds wordt de vraag naar schadevergoeding 
steeds klemmender, nu de Duitsche roof en vernieling een tempo van ver over de 
tien millioen per dag heeft aangenomen, anderzijds heeft onze regeering in haar 
nota aan de Vereenigde Volkeren de zaak voor het eerst officieel aan de orde gesteld, 
zoodat zij nu zeker zal behooren tot de punten van bespreking ter vredesconferentie.

En zoo is naar aanleiding van deze twee gegevens een discussie ontstaan, die 
wellicht de meest intensieve is, tot nog toe op eenig punt in de illegale pers gevoerd.
— Het spreekt vanzelf, dat wij, die steeds zooveel nadruk gelegd hebben op het 
belang van de problemen der buitenlandsche politiek voor onze toekomst, ons ook 
in deze discussie niet onbetuigd zullen willen laten.

Alvorens echter onze eigen meening uiteen te zetten, lijkt het ons nuttig en noodig 
enkele der meest markante standpunten uit de voorafgegane discussie op te halen.
— In de eerste plaats zijn daar dan zij, die reeds een standpunt hebben ingenomen, 
de voor- en tegenstanders. Het argument der eersten is vrijwel steeds en bij uitsluiting 
het schadevergoedingmotief en het is dan ook moeilijk te zien welk ander argument 
zou kunnen worden aangehaald, en eveneens hoe anders dan door annexatie een 
redelijke schadeloosstelling zou kunnen worden verkregen. Dat annexatie van een 
strook Duitschland onze veiligheid ook maar eenigszins zou kunnen verhoogen, valt

1 Bedoeld wordt: I f  the N azi's flood Holland, verschenen in Foreign Affairs, dl. 22, blz. 543—51, 
Juli 1944.
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immers niet in te zien, zoodat dit niet als motief kan worden aangehaald, zooals 
ook door de meeste schrijvers wordt ingezien. Onder de voorstanders in dezen zin 
vindt men b.v. de schrijvers van het eerste artikel der brochure „Naar een grooter 
Nederland?”1, verzorgd door Vrij Nederland, die in dit kader trouwens wel een aparte 
vermelding verdient als voortreffelijk geadstrueerde inleidster der geheele discussie. 
Voorts de Toekomst en vooral ook Christofoor in een zeer scherp gesteld artikel, 
dat echter reeds weer vrij oud geworden is. Aan de andere zijde staan zij, wier idealisme 
hen er toe brengt annexatie zonder meer af te wijzen. Zij hebben vertrouwen in den 
opbouw van een wereldgemeenschap van staten, die in vrije samenwerking leven en 
waarin annexatie slechts een herhaling van het 19de eeuwsch-imperialistische of 
18de eeuwsch-vorstelijke „landverovertje spelen” zou beteekenen. (De Waarheid). 
Ook als men meent, dat deze lieden in hun idealistische voorstellingen omtrent de 
toekomstige wereldgemeenschap weinig realistisch zien, bestaat er alle aanleiding 
om de vraag, of annexatie niet inderdaad een terugvallen beteekent, ernstig te over
wegen. Het is momenteel misschien „modern” om het zelfbeschikkingsrecht der 
volken als een overwonnen standpunt te beschouwen, maar zoolang wij zelf nog 
hoog opgeven van onze volks- en cultuurgemeenschap, die wij na den oorlog tot 
grondslag van ons maatschappelijk denken willen maken, zullen wij goed doen met 
de realiteit van dergelijke banden, ook bij andere volken rekening te houden. — 
Maar, zooals gezegd, de tegenstanders gaan in hun goed bedoeld idealisme soms 
wel wat ver, en als de Vrije Katheder beweert, dat annexatie eerder nadeelig dan 
voordeelig zal zijn door de enorme drainage van onzen arbeids- en kapitaalsvoorraad, 
die de exploitatie van een te bezetten stuk Duitschland zal beteekenen, dan lijkt 
ons dit zéér overdreven. — En buiten deze voor- en tegenstanders zijn er nog velen, 
die slechts bepaalde facetten van het probleem beter hebben willen belichten; in 
ons „Wij lazen . . . . ” 2 vindt men er enkele aangehaald.

Want inderdaad, de annexatie is een veelzijdig probleem, dat niet door eenzijdige 
stellingname, zooals die van Christofoor-pro of van de Waarheid-contra, is afgedaan. 
Voortreffelijk komt dit ook tot uiting in het tweede artikel van de bovengenoemde 
VN-brochure, dat op vele der moeilijkheden den vinger legt en eindigt met de vraag 
naar annexatie in verband met den opbouw van het toekomstig Europa.

Deze vraag is het, die óns in de eerste plaats bezig houdt. Is het niet veel te eng 
gedacht de annexatie slechts te zien als een probleem van „hoe komen wij aan ons 
geld?” — Waarbij dan de nadruk afwisselend op wij en op géld mag vallen, want 
als alle geallieerde naties zich op deze wijze zouden willen schadeloos stellen, ware 
Duitschland te klein!

Voor onze toekomst is op internationaal gebied de vraag „Wat komt er van 
Europa terecht” de allesbeheerschende, wij hebben het reeds eerder betoogd. Het 
heeft o.i. weinig zin te spreken over het voor en tegen van annexatie, indien men

1 Verschenen in Augustus 1944.
2 Rubriek in De Ploeg, waarin een critisch overzicht der illegale publicaties werd gegeven.
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zich niet tevoren een beeld heeft gevormd van het toekomstige Europa. Eerst in een 
dergelijke omlijsting gezien kan welke opvatting dan ook tot haar recht komen.

Deze helderheid van beeld mist men echter in een groot deel van de huidige 
bijdragen tot de discussie; wij Nederlanders zijn ook niet gewend in internationale 
verhoudingen te denken! Maar ook in het artikel van Min. van KlefFens die toch 
waarlijk niet van dergelijke bekrompenheid verdacht kan worden, mist men een 
ruimere visie. Van een bepaalde conceptie over de toekomst van Europa als geheel 
kan in zijn uitlatingen nauwelijks gesproken worden. Het verwarrende in dezen is, 
dat men den indruk krijgt, dat er tusschen de geallieerden wel degelijk besprekingen 
zijn gevoerd over deze onderwerpen, maar dat om verschillende redenen aan de 
bestaande afspraken en projecten nog geen ruchtbaarheid is gegeven. Zoo is het 
dan ook zeer goed mogelijk, dat aan Minister van Kleffens’ annexatievoorstel een 
bepaalde, misschien zelfs uitgewerkte conceptie nopens het toekomstig Europa ten 
grondslag ligt, waarin ook onze annexatie haar plaats zou hebben. Naar den aard 
van zulk een conceptie kunnen wij echter voorloopig slechts gissen. De uitspraken 
der geallieerde leiders nagaande vinden wij in deze richting weinig, dat een positief 
karakter draagt. Het eenige bindende element schijnt te zijn gelegen in het gemeen
schappelijk voornemen Duitschland’s agressiviteit voorgoed te beteugelen en zulks 
kan men toch moeilijk een positieve conceptie noemen!

Intusschen leven wij nog in bezet gebied en al is ons de mond gesnoerd, toch 
vliegen de gedachten wellicht nog vrijer dan in het bevrijde deel des vaderlands.
— Laten wij dus voortgaan te bouwen aan onze conceptie voor een toekomstig 
Europa en zien welke plaats daarin een eventueele annexatie van Duitsch grond
gebied zou kunnen innemen.

Een vorige maal (in No. 10) betoogden wij, dat een dergelijke conceptie ons 
slechts waarlijk kan bevredigen, indien zij een Europeesch karakter draagt, indien 
zij niet vanaf den grondslag ons werelddeel verloochent en slechts gedacht is in 
Anglo-Amerikaansche en Russische invloedssfeer. En wij wezen er op, dat dit niet 
slechts een idealistische-cultureele instelling is, maar een gedachtengang, die steunt op 
reëel politieke factoren en wenschen. Engeland kan West-Europa, daarin begrepen 
West- Duitschland niet missen, wil het niet volkomen overvleugeld en economisch 
doodgedrukt worden door Amerika. Slechts als hechte eenheid is West-Europa 
levensvatbaar; een bondgenootschap Nederland-België-Frankrijk is zelfs als bruggen
hoofd van een machtig Anglo-Amerikaansch complex te smal.

En wij wezen er op, dat de eerste groote moeilijkheid bij het ontwerpen van 
zulk een toekomstig West- en Midden-Europa de positie is, die men aan Duitschland 
toe wil kennen. Zoo voeren twee ingeslagen gedachtenwegen resp. via annexatie en 
via het toekomstig Europa ons naar een punt, dat blijkbaar zeer centraal ligt: Duitsch
land’s toekomst.

Men kan zonder meer zeggen, dat de toekomstige politieke constellatie van 
Europa afhankelijk zal zijn van wat er over Duitschland’s toekomst besloten wordt. 
Een vorige maal duidden wij Europa na den vrede aan als een vacuum tusschen
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twee groote machten: Groot-Brittannië en Rusland. Sedert dien is een gedeelte van 
het vacuum begonnen zich te vullen: aan den West-Europeeschen kant zijn twee 
staten weer opgestaan, een zelfs met belangrijke eigen aspiraties, een derde, ons 
land, zal volgen. Maar het centrale en grootste deel: Duitschland, blijft bestaan en 
zal blijven bestaan, tot de Vereenigde Volkeren er hun beslissing over hebben ge
nomen, de moeilijkste die hun vergadering zal worden voorgelegd.

Wij mogen ons nog wel eens duidelijk voor oogen stellen van welk belang de 
beslissing is die straks genomen zal worden. Wij zijn zoo geneigd Duitschland na 
den oorlog te beschouwen als quantité négligeable; het zou bestraft en zoo gauw 
mogelijk vergeten moeten worden. En men kan ook moeilijk van ons eischen dat 
de gelukkige toekomst van dit volk ons ter harte moet gaan. Maar we kunnen er 
niet genoeg op hameren, wij kunnen en mógen ons niet met een Jantje van Leiden 
van dit vraagstuk afmaken. Van Duitschlands lot hangt teveel af, een geradicaliseerd 
en met Rusland verbonden Duitschland is zoo mogelijk een nog grooter gevaar voor 
ons dan een zelfstandig en oorlogszuchtig Derde Rijk of een herhaling daarvan in 
de toekomst. En die twee mogelijkheden liggen toch het meest voor de hand, als 
men zich een voorstelling tracht te maken van de toekomst onzer Oosterburen.

Willen wij niet in doodelijke gevaren geraken, dan zal Duitschland’s lot dus onze 
eerste zorg moeten zijn op Europeesch politiek gebied, zuiver uit eigen belang en 
geheel afgezien van de vraag of het niet tevens onze taak is als natie die ernst wil 
maken met den Christelijken grondslag van haar staatkundig en maatschappelijk 
leven, dit gevallen volk de helpende hand te bieden bij een poging om weer op te 
staan en zijn politieke onrijpheid door zijn geestelijken en cultureelen rijkdom te 
doen vergeten. Een vraag, die wij, gedachtig o.a. aan de Kerstboodschap van Z.H. 
den Paus persoonlijk zeker met ja  zouden willen beantwoorden; nadat er recht 
gedaan is.

Zoo deze zaken beschouwend kunnen wij de ontwikkeling in het geallieerde kamp 
niet dan met ongerustheid bezien. Nauwelijks ooit is door de vooraanstaande staats
lieden anders over Duitschland gesproken dan in negatieven zin, als object voor 
straf- of liever wraakoefening en om er straks „onder te houden”. Wij vermoeden, 
dat dit gebrek aan positiviteit z’n goede oorzaken heeft. Immers de noodzaak om 
Duitschland voorgoed te bedwingen is het punt, waarover allen het eens zijn, daar
naast echter zijn er belangrijke moeilijkheden te verwachten (het merkwaardige feit 
van een omstreden vacuum zal zich voordoen!) en het is begrijpelijk, dat men thans 
liever spreekt over wat bindt dan over wat scheidt. Of dat met het oog op de toekomst 
verstandig is? Zoo blijven de werkelijk groote problemen onbesproken. Het probleem 
van Duitschland’s toekomst is veel grooter dan alleen het „er onder houden”. Wij 
zullen na den oorlog niet meer in Europeesche verhoudingen leven, een politiek 
evenwicht in Europa is geen realiteit meer, hoogstens een politiek wereldevenwicht. 
En het is niet in te zien, hoe het volkomen gebroken en verwoeste Duitschland, dat 
voor den opbouw vrijwel geheel op zichzelf zal zijn aangewezen in het kader van 
de ontstaande groote machtscomplexen een eenigszins belangrijke rol zou kunnen
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spelen, zelfs na twintig jaar. Het zal slechts de rol van onruststoker en brandhaard 
tusschen de mogendheden kunnen spelen.

En als zoodanig kan het uiterst gevaarlijk worden. Niet slechts als bron van 
oneenigheid tusschen de mogendheden, maar ook als centrum van binnenlandsche 
onrust. En dat is, wat in de eerste plaats voorkomen moet worden. Voor den opbouw 
van een politiek en economisch gezond Europa — wij moeten op korten termijn 
weer met Amerika kunnen concurreeren — is zoo niet een bloeiend, dan toch een 
gezond en hard werkend Duitschland noodzakelijk. Wij kunnen ons geen verscheurd 
en onrustig Europa permitteeren, de taak van den opbouw is zoo zwaar, dat daarbij 
geen fractie van de beschikbare energie gemist kan worden, ook geen Duitsche, 
want dat is tenslotte Europeesche energie, die ons niet afhankelijk maakt van buiten 
Europeesche leverings- en betalingsvoorwaarden.

Wat zijn echter de consequenties van deze noodzaak? Is het mogelijk Duitschland 
te behouden als integreerend deel van de Europeesche samenleving zonder het ook 
politiek eenige zelfstandigheid te geven? Een hoofdartikel van de Times heeft in 
den loop van 1944 deze vraag bevestigend beantwoord en kwam tot de slotsom, 
dat het noodzakelijk is een krachtigen Duitschen staat te doen herrijzen. Dit is 
inderdaad de logische gevolgtrekking, die men als West-Europeaan moet maken: 
Duitschland moet weer in de Europeesche samenleving opgenomen worden, goed, 
laat het dan aan de hand van Engeland zijn, het zwaartepunt van Europa verplaatst 
zich naar het Westen en zoo zou het kunnen gelukken „Duitschland voor Europa 
te behouden”, want dat is toch uiteindelijk zoowel politiek, economisch als cultureel 
ons doel. Eindelijk zou het Britsch-Duitsche bondgenootschap, de klassieke „ge
miste kans” een hecht fundament van de Europeesche eenheid kunnen worden. Want 
men moet in ons betoog geen afwijzing van de Sowjet-Unie lezen, wij zijn overtuigd, 
dat een van de meest noodzakelijke factoren voor een gunstige ontwikkeling een 
goede verstandhouding met haar is en wij hopen, dat de Britsch- en Fransch-Russische 
verdragen daarvoor den grondslag mogen vormen. Maar daar in het Oosten begint 
een nieuwe wereld, die een andere is dan de onze en een buiten-Europeesch karakter 
draagt, wij gelooven, dat Duitschland ondanks alles in ónze wereld thuis hoort.

Maar dit alles schijnt momenteel utopie — men ziet slechts wraakzucht en land- 
honger om zich heen en — politieke vraag van de eerste orde — zal Rusland toestaan 
dat Duitschland in de West-Europeesche sfeer komt te liggen? Moeten wij het ideaal: 
Duitschland opnieuw betrokken in den Europeeschen kring niet opgeven en ons 
wijden aan het opstellen van een program voor onze grenswijzigingen? Moeten wij ons 
niet conformeeren aan den geest des tijds en zorgen, dat wij althans een deel van den 
buit binnen krijgen? De Fransche minister van Buitenlandsche Zaken Bidault maakte 
zich onlangs tot woordvoerder van deze richting en achtte de toekomst van Duitschland 
klaarblijkelijk een probleem van grensafbakening: in het Oosten de Oder, in het 
Westen de Rijn. De ge schiedenis herhaalt zich blijkbaar: het ideaal van den zonnekoning 
zweeft ook het nieuwe Frankrijk weer voor oogen. Eerlijk gezegd, deze nieuwe geest 
schijnt ons slechts de oude imperialistische wijn in nieuwe „democratische” zakken.
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En toch! Laten wij als kleine natie getrouw blijven aan onze roeping het geweten 
der groote staten te zijn. Het is beter te strijden voor ons ideaal van een vernieuwd 
Europa, dan te trachten tusschen de pooten der groote roofdieren in te sluipen om 
ook een stuk uit het kadaver te rukken. En niet slechts uit naief idealisme, maar 
omdat wij er van overtuigd zijn, dat slechts een hecht Europa zich in de toekomst 
zal kunnen handhaven. De groote politieke gedachten worden niet alleen geboren in 
de groote staten, evengoed in de kleine. En wij weten, dat wij in dit opzicht niet alleen 
staan. Ook in andere bezette gebieden heeft de ondergrondsche pers zich bezig ge
houden met deze problemen, en ook daar is het ideaal van een vernieuwd Europa 
gesteld. Ook in Engeland is deze stem gehoord, wij noemden reeds het Times-artikel 
en herinneren nu nog aan een rapport uit kerkelijke en universitaire kringen, dat 
van veel belang werd geacht en deze kwesties nadrukkelijk stelde in den door ons 
aangegeven geest. Wij kunnen immers vooruitzien, dat nieuwe grenswijzigingen 
slechts nieuwe rancunes zullen scheppen, wij kunnen weten, dat een onrustig Duitsch
land eerder een twistappel onder de mogendheden zal vormen dan een band. En 
wij weten zeker, dat een ontmand en aan alle kanten beroofd Duitschland slechts 
een bron van onrust en radicalisme zal vormen.

Laten wij de zaak scherp stellen, óf Duitschland zal vernietigd moeten worden, 
maar dan ook totaal, óf men zal het een levenskans moeten geven. Wie moed heeft 
tot het eerste, hij ga zijn gang, maar wij gelooven niet, dat ondanks de ruime recht
vaardiging, daarvoor eenig staatsman deze consequentie zou durven trekken. Dan 
kunnen wij ook niet anders dan een nieuw Duitschland zijn kans geven zij het ge
breideld en onder zekere garanties. Wat zal de inhoud van dat nieuwe Duitschland 
zijn? Om eenige levensvatbaarheid en geestelijk evenwicht te bezitten zal het niet 
slechts kunnen bestaan uit een romp, waarvan alle krachtige ledematen zijn af
gehouwen. Oost-Pruisen zal wel moeten vervallen, maar zeker niet het geheele 
Rijnland en Roergebied (controle op het laatste is echter noodzakelijk). En Oostenrijk? 
We weten uit de droeve geschiedenis van ’19—’38, dat deze „kop zonder romp” 
alleen levensvatbaar is als deel van een grooter geheel, zij het in de Donauruimte, 
zij het in een Duitsch Rijk. Gezien de verschillende invloedssferen, die elkaar daar 
kruisen, lijkt het wederontstaan van een equivalent, althans economisch, der Donau- 
monarchie, voorloopig onwaarschijnlijk. Zou het dan mogelijk zijn aan Oostenrijk 
in een hernieuwd Duitschland een belangrijke rol te geven? Men zou het zich kunnen 
voorstellen. Maar er is o.i. weinig reden zich de Oostenrijkers als „beter” dan de 
overige Duitschers voor te stellen. Het is niet de Pruisische geest, die Duitschland 
verpest, maar het nationaal-socialisme, vnl. een creatie van half- en rand-Duitschers. 
En hoe Nederlanders die bijna vijf jaar zuchten onder de laars van Seyss-Inquart, 
Rauter, Wimmer1 en talrijke kleinere goden van Oostenrijksche landaard deze menschen 
nog kunnen idealiseeren. begrijpen wij niet goed.

1 D r F. Wimmer, Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie.
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Maar dit zijn problemen voor een vredesconferentie, hoofdzaak is, dat wij inzien, 
dat noch aan grondgebied, noch aan zelfstandigheid Duitschland teveel ontnomen 
zal kunnen worden. Doet men dit wel, dan zal een geradicaliseerd Duitschland 
definitief een bron van onrust blijven of zich voorgoed in de armen van Rusland 
storten. Wellicht is er nog één andere oplossing: alleen West-Duitschland in de 
Westersche sfeer betrekken. Wij gelooven echter nog steeds zooveel in den samenhang 
van het Duitsche volk, dat een dergclijke constellatie op den duur toch niet houdbaar 
zou zijn. Een groot nadeel zou ook zijn het ontstaan van een zeer discrete grens 
tusschen het Westen en de Sowjet-Unie, er schijnt hier echter een reëele mogelijkheid 
te liggen.

Welke rol zal in dit alles de annexatie nu kunnen spelen? In onze conceptie zal 
zij in ’t algemeen slechts het karakter kunnen dragen van beperkte wijzigingen ten
minste aan onzen kant. De Europeesche staten zullen elkaar noodig hebben om 
staande te blijven in de toekomstige wereldpolitiek, het scheppen van nieuwe twist
punten binnen Europa moet zooveel mogelijk vermeden worden. Voor ons land, 
waarvoor toch- reeds, naar vrijwel alle schrijvers over het onderwerp oordeelen 
slechts beperkte correcties, Oost-Friesland de voornaamste in aanmerking komen, 
doet zich dan de vraag voor of wij de zuiverheid van ons oorlogsdoel — wij voeren 
immers geen veroveringsoorlog, maar verdedigen ons grondgebied — willen opgeven 
en het karakter van onze Oostgrens van een der meest rustige in het Europa der 
laatste drie eeuwen veranderen in een veroveringsgrens met de daaraan verbonden 
spanningen en behoefte aan garanties. Terecht vestigde de Toekomst er de aandacht 
op, dat elke annexatie, die meer is dan een correctie om zulke garanties vraagt.

Dit past in een conceptie van Europa, waarin Duitschland slechts een rol vervult 
van „standige Gefahr”, en zooals gezegd, dat is wel waar, maar ons toch te uit
sluitend negatief.

Annexatie ja dan neen blijft voor ons een secundaire kwestie. Voor ons staat 
voorop, dat wij ons een positieve idee moeten zien te vormen omtrent den opbouw 
en de ontwikkeling van Europa. Zou deze mogen verloopen in den hierboven ge- 
schetsten zin van Europeesche solidariteit, dan gelooven wij, dat het beter zal zijn 
geringe materieele voordeelen op te offeren aan de mogelijkheid van een duurzame 
samenwerking, die op den duur zelfs financieel grootere voordeelen zal bieden.

Mochten wij echter het harde Europa, dat de heer Bidault ons voorspiegelt 
tegemoet gaan, dan zullen ook wij annexeeren, maar met vrees in het hart voor de 
toekomende dingen.
Auteur: A. J. van der Leeuw

No. 123: Public spirit en verzet
De Geus, no. 29, [Februari 1945]

De Geus heeft gedurende de meer dan vier jaren van zijn bestaan nooit een 
standpunt ingenomen ten aanzien van de vóór- of naoorlogse problemen van binnen
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landse politiek; de „Vertegenwoordigers”1 evenmin, sedert het studentencontact vanaf 
1942 is opgetreden. Enige jaren geleden vond ieder dit zo vanzelfsprekend, dat het 
niet nodig geweest zou zijn hierover veel te praten, laat staan te schrijven.

Van verschillende kanten werd onlangs echter uitdrukkelijk te kennen gegeven, 
dat men het betreurde, dat de Geus niet positief stelling nam tegenover de grote 
vraagstukken, waarvoor wij ons allen na de bevrijding geplaatst zullen zien. Werd 
het, zo stelde men, vóór de oorlog niet algemeen als een fout gezien, dat in ons land 
de intellectueel zich zo afzijdig hield van de politiek? En moet niet iedere principiële 
basis ontzegd worden aan een verzetsstrijd, die niet geënt wordt op een streven naar 
een politiek toekomstideaal; is zulk een strijd niet te herleiden tot een zuiver dierlijk 
instinct van verzet tegen al wat vreemd is in het eigen hol?

Voordat wij op deze vragen ingaan, willen wij er aan herinneren, dat de beant
woording ervan voor ons — en wij weten hierbij ook namens de „Vertegenwoor
digers” te spreken — nog een bijzonder aspect vertoont. Het was niet alleen om onze 
opvatting over het verzet en de politiek, dat wij er ons steeds van hebben onthouden 
publiekelijk een standpunt in te nemen met betrekking tot de belangrijke politieke 
vragen van na de oorlog. Ook de overweging van misbruik van vertrouwen weer
hield ons ervan. Ons werd een zeker vertrouwen geschonken, en wij verwierven een 
bepaald gezag, op het gebied van het universitair verzet. Wanneer wij dit vertrouwen, 
dit gezag, in dienst zouden stellen van doeleinden, waarvoor het ons niet gegeven 
werd, zou dit terecht als misbruik kunnen worden gevoeld. En dit te sterker nu het 
studentencontact zich uiteraard niet op democratische wijze kon vormen en vrije 
meningsuiting en kritiek gedurende de bezetting zijn afgesneden. In het bijzonder 
op universitair gebied heeft die overweging ons ervan teruggehouden, ons achter 
enig bepaald toekomstplan te scharen.

Heeft zij óók bij ons stilzwijgen over de algemene naoorlogse politiek een rol 
gespeeld, in nog sterker mate werd onze onthouding daarbij bepaald door onze op
vattingen over de plaats van het verzet in de politiek.

Het politieke leven van de vorige eeuw absorbeerde vele intellectuelen, vooral 
in de liberale groepen. In de periode na de eerste wereldoorlog was dit geheel ver
anderd: het aantal intellectuelen, dat zich aan de politiek wijdde was gering, terwijl 
door de voortschrijdende democratisering het aandeel van de niet-intellectuele volks
groepen in het staatkundig leven steeds toenam. Tengevolge hiervan — het werd 
een vicieuse cirkel — ging de intelligentia, toch altijd nog voor een vrij belangrijk 
deel geselecteerd uit de beter gesitueerden, zich hier te lande anders dan bijvoorbeeld 
in Frankrijk, steeds afzijdiger houden van het politieke gebeuren; werd door den 
wetenschapsman, den schrijver, den kunstenaar en student met minachting gesproken 
over de politiek en de politici. Hierin kwam nauwelijks wijziging — en dit was de

1 Vertegenwoordigers van de studenten der Nederlandse Universiteiten die illegaal het contact in 
stand hielden.
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„trahison des clercs” van Nederland — toen de donkere schaduw van fascisme en 
nationaalsocialisme steeds meer Europees intellect in het duister zette.

Hebben wij, studenten, ons niet aan ditzelfde klerkenverraad schuldig gemaakt, 
door ons in onze verzetsactie opzettelijk te onthouden van iedere stellingname tegen
over de grote politieke problemen, die na de bevrijding een oplossing vragen? Belang
stelling voor de politiek is meeleven met de publieke zaak, is interesse voor de vraag, 
hoe die publieke zaak het best geleid en gediend wordt. Dit geldt in vredestijd, dit 
geldt ook gedurende de oorlog en zeker onder een bezetting. Dat men in normale 
tijden te dien aanzien voor geheel andere problemen staat dan wanneer een vijand 
het land bezet, doet hieraan niets af. In tegenstelling met de periode voor de oorlog 
hebben de studenten — en in dit opzicht mogen zij zeker beschouwd worden als 
representatief voor de Nederlandse intellectuelen — in de laatste bezettingsjaren intens 
meegeleefd met het wel en wee van de publieke zaak hier te lande, met andere woor
den, intens is hun politieke belangstelling geweest. Dat het studentenverzet weigerde 
publiekelijk stelling te nemen ten aanzien van vraagstukken van voor- of naoorlogse 
politiek is hiermee niet in tegenspraak, integendeel, dit gebeurde juist uit politiek 
inzicht. Het is een van de grondregels voor den politicus, dat hij nimmer belangrijke 
zaken, die om directe oplossing vragen, laat verwarren door een discussie over niet- 
actuele vraagstukken. Zo meenden wij, studentencontact en Geus, dat de enige 
kwesties, die nu acuut zijn, niet vertroebeld mogen worden door problemen, die 
gedurende de bezetting iedere actualiteit missen.

Het studentenverzet verwijten, dat het in de oude fout van de Nederlandse 
intellectueel verviel, op grond van het enkele feit, dat het weigerde zich uit te spreken 
over vragen, die na de oorlog brandende zullen zijn, is dus zeker niet juist. De vraag, 
waar iedere overheidsdienaar en iedere burger zich onder de Duitse bezetting voort
durend voor geplaatst zag en ziet, de vraag: collaboratie of verzet, is evenzeer een 
politiek probleem en is even acuut, als een werkloosheidsvraagstuk het vóór de 
oorlog was, als de vraag van ordening van het economisch leven het na de bevrijding 
zal zijn.

Maar het verwijt zou niet zo ongegrond zijn, als mocht blijken, dat bij het zich 
verre houden van een uitspraak over de naoorlogse staatkundige problemen niet 
zozeer de doorslag werd gegeven door de vrees het verzet te vertroebelen, als wel 
de oude aversie van den intellectueel voor alles, wat „de politiek” betreft. Al was 
dat zeker niet het geval bij de leiding van het studentenverzet, het valt niet te ont
kennen, dat deze aversie bij vele studenten in dit opzicht een rol speelt; aversie, nog 
aangewakkerd, doordat zij het laatste jaar merkten, hoezeer het verzetswerk in gevaar 
werd gebracht door de onenigheid over naoorlogse politieke kwesties. Daarom willen 
wij ons niet alleen wenden tot hen, die ons onze afzijdigheid van „de politiek” ver
wijten, maar ook tot degenen, die haar, op grond van verkeerde motieven, toejuichen.

Iedere illegale werker doet aan politiek, juist door zijn illegale werk. Niet alleen 
omdat hij zich daardoor een tegenstander van het nationaalsocialisme verklaarde, 
maar ook en vooral omdat hij stelling koos in de belangrijkste politieke beleidsvraag
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dezer jaren: collaboratie of verzet. Toch bedoelt de ondergrondse werker, die zijn 
afkeer uit over de politiek, daarmee geenszins het illegale werk te disqualificeren. 
Hij verstaat onder „politiek” alleen de wijze, waarop het binnenlands staatsbeleid 
na de oorlog gevoerd moet worden, en spreekt met minachting over allen, die zich 
daarmee bezig houden over „dat politieke gekonkel” . Waarom echter de belang
stelling in het wel en wee van de publieke zaak in vredestijd minderwaardig te achten 
aan diezelfde belangstelling gedurende de bezetting?

Hier spelen verschillende factoren een rol. Vooreerst het feit, dat in een groep, 
waar volkomen eensgezindheid bestaat over het verzet tegen den vijand, een grote 
verscheidenheid van opinies blijkt, zodra na-oorlogse politieke vraagstukken op het 
tapijt komen. Den niet-politiek geschoolden illegalen werker treft onaangenaam, 
vooral als hij merkt, dat de verscheidenheid van inzichten over die vraagstukken 
moeilijk te overbruggen valt en elkeen op zijn standpunt blijft staan, zijn eigen pro
gramma wil verwezenlijken: „dat eeuwige politieke partij gekonkel!” Maar hij vergeet 
aldus, wat de a-politieke Nederlanders — en dat zijn er helaas vele — steeds vergaten 
en vergeten: dat de liberaal of sociaaldemocraat, de anti-revolutionnair of communist, 
die voor zijn partijprogramma ijvert, dat in laatste instantie niet doet om der wille 
van zijn politieke groep, maar omdat hij in gemoede overtuigd is, het landsbelang 
het beste te dienen door te trachten dat program te verwezenlijken.

Daarnaast speelt nog een psychologische factor een rol. Een Nederlander kan 
het niet goed velen, dat buiten hem om zaken worden bedisseld, waarbij hij zelf, 
waarbij zijn belangen betrokken zijn. Dat is de psychologische achtergrond van de 
stemming, die vroeger in de provincie tegenover „Den Haag” bestond en die in de 
laatste maanden in de peripherie der illegaliteit tegen „Amsterdam” ontstaat; een 
stemming, die achterwege zou blijven, als men zich persoonlijk meer in de gang van 
zaken betrokken voelde.

Hetzelfde, in wezen politieke inzicht, dat het studentenverzet ertoe bracht, geen 
standpunt uit te dragen ten aanzien van de na-oorlogse politiek, deed de gehele 
illegaliteit over alle religieuse en staatkundige verschillen van vóór 1940 heen, de 
handen in elkaar slaan tot een eensgezinde verzetsstrijd. Men begreep, dat die ver
schillen op dit moment niet met actuele problemen corresponderen en dus geen rol 
mogen spelen, evenals grote politieke partijen in Engeland dit begrepen, die thans een
drachtig samengaan met betrekking tot de belangrijke vragen, de oorlogvoering 
betreffende. Zo ontstond het weldadig aandoend besef, „dat verschil van beginsel, 
geloof of doel met een verreikende samenwerking wonderwel te verenigen is” , zoals Mr. 
van Heuven Goedhart het formuleerde.1 Het zich enthousiasmeren over die eenheid 
schept echter het gevaar, dat men haar als een zelfstandige gegeven factor ziet en haar 
oorzaak vergeet: het tijdelijk wegvallen van de kwesties, die de scheidingen teweeg 
brachten. Alleen als men zich dit voor ogen houdt, kan men zich vrijwaren voor een 
teleurstelling, wanneer de eenheid na de oorlog, als weer vraagstukken actueel zullen

1 V oor R adio Oranje op 20 December 1944.
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zijn, waarover men het niet eens is, hier en in Engeland onvermijdelijk zal plaats maken 
voor een veelheid van opinies en schakeringen. Al zal ongetwijfeld een winst van de 
samenwerking gedurende de bezettingsjaren kunnen zijn, dat kloven, ontstaan ten
gevolge van reeds lang verouderde tegenstellingen, overbrugd zijn en blijven.

Ten onrechte verwijt men den intellectueel, die weigert zijn ondergrondse strijd 
aan een bepaald staatkundig streven te koppelen, dat hij in zijn oude fout vervalt; 
ten onrechte, omdat hij juist door die strijd blijk geeft zijn vroeger gebrek aan public 
spirit te hebben afgelegd, omdat hij juist uit politiek inzicht er toe kwam, het verzet 
niet te schaden door kwesties te opperen, die pas later aan de orde komen. Even 
onjuist is het aan een verzetsstrijd, die zich niet baseert op opvattingen betreffende 
de na-oorlogse politieke problemen, een principiële fundering te ontzeggen, hem enkel 
terug te voeren tot een louter dierlijk instinct. Dit zou alleen dan gewettigd zijn, als 
de beantwoording van die problemen bepalend zou zijn voor het al of niet deelnemen 
aan de strijd tegen den bezetter. Alleen al de praktijk der illegaliteit bewijst het tegen
deel, links en rechts, gelovig en ongelovig, vooruitstrevenden en conservatieven hebben 
met evenveel oprechte toewijding in ons land deelgenomen aan het verzet. In ons 
land; in een land als Frankrijk viel de tegenstelling collaboratie contra verzet groten
deels samen met lang bestaande politieke tegenstellingen. Wij kunnen ons zelf niet 
genoeg gelukkig prijzen, dat bij ons de constellatie een andere was. Bovendien: 
wanneer men meent zijn verzet principieel te moeten funderen op de eigen visie in 
zake de toekomstige staatkundige en economische structuur van ons land, hoe dan 
te verklaren, dat het verzet van den drager van totaal afwijkende opvattingen over 
die problemen, in wezen en uitingen volkomen identiek kan zijn met het eigen verzet?

Maar ook een diepere beschouwing van de vraag, waarom het ons in wezen te 
doen was bij deze strijd, toont aan, dat het ging om waarden, die ons allen nader 
aan het hart liggen, die fundamenteler zijn voor onze cultuur, dan die welke de 
inzet zijn van de moderne politiek in vredestijd, waarden als de eerbied voor het 
leven, de rechtsstaat en de meest elementaire democratische vrijheden. Zelfs voor 
een betere economische orde of voor groter welvaart — wij beseffen het nu allen —- 
zouden deze niet mogen worden losgelaten. Hoe aan een strijd met deze waarden 
tot inzet een principiële basis te ontzeggen?

Auteur: H. Drion

No. 124: Personalisme
Christofoor, 2de jaargang, no. 10, [Februari 1945]

Dieper nog dan de strijd, welke heden ten dage met de wapenen in alle verbittering 
wordt uitgevochten, wordt onze wereld gekweld door een geestelijke crisis, 'waarbij 
langs verschillende wegen gezocht wordt naar een nieuwe vormgeving der samen
leving, omdat de ongenoegzaamheid van veel oude vormen in de practijk onloochen
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baar gebleken is. Deze geestelijke worsteling der mensheid is niet geëindigd op de 
dag, dat de wapens worden neergelegd. Wanneer het gebeier der klokken en het 
vlaggende feestvertoon verstomd zal zijn, dan zal de problematiek ener ontredderde 
wereld harder en werkelijker voor ons staan.

Oude vormen zijn ongenoegzaam gebleken. Het liberalisme is dood. Reeds jaren 
voor deze oorlog was ten onzent iemand als Co lijn in de practijk gedwongen om 
maatregelen door te voeren, welke een aanfluiting waren van alle klassieke liberale 
ideeën. Het leven is nu eenmaal sterker dan de leer. Evenzo is het met marxisten 
vergaan, die in de propaganda nog wel de oude leuzen aanhieven, maar in het stille 
werk van iedere dag reeds lang dingen deden, welke zich daarmee niet meer ver
droegen. Dit alles maakte de sfeer in de periode tussen twee wereldoorlogen als van 
één dier miezerige dagen, wanneer het heeft opgehouden te regenen, maar de zon 
nog niet sterk genoeg schijnt om door het donkere wolkendek heen te dringen. 
Terwijl het leven naar een nieuwe vormgeving drong, behielp men zich met de oude 
vormen, door ze hier en daar wat op te kalefateren. Een sfeer van onwaarachtigheid 
en verstarring is daarvan het gevolg geweest, welke de daadkracht verlamde. De 
scheppende geest en de bezieling schenen uit het leven geweken.

Van dit alles hebben wij in Nederland ruim ons deel gehad. De politieke tegen
stellingen, zoals die in de bestaande partijen officieel waren gecanoniseerd, sloegen 
niet meer op de levende werkelijkheid en doemden het politiek leven tot onvrucht
baarheid. Ten aanzien van de ordening van het sociaal-economisch leven, van de 
defensie, van onze verhouding tot Indië, van een versterking van het nationaal 
bewustzijn, kortom ten aanzien van bijna alle belangrijke vraagstukken op cultureel, 
politiek en sociaal-economisch terrein, traden nieuwe tegenstellingen naar voren, 
welke echter nauwelijks boven de oppervlakte uitkwamen, omdat de almacht van 
de oude verhoudingen angstvallig ieder nieuw leven in de kiem smoorde. Onze 
samenleving geleek meer op die van de renteniers uit onze pruikentijd dan op die van 
de wagers en de durvers, die in de zeventiende eeuw de naam van onze Republiek 
hadden groot gemaakt in de ogen der wereld.

Eén land is er minstens geweest, waar dit alles nog verder was voortgeschreden, 
namelijk Frankrijk. „Stervend Frankrijk” was de titel van een boek, dat in de dertiger 
jaren verscheen en inderdaad, er waren veel tekenen die er op wezen, dat Frankrijk 
zwaar ziek lag. Hetzelfde Frankrijk, dat in de revolutie van 1789 al die vormen van 
ons politiek en maatschappelijk bestel had gevonden, waarin wij allen 150 jaar 
hebben geleefd, ditzelfde Frankrijk scheen nu aan zijn zelf geschapen instellingen 
te bezwijken. En het waren niet alleen de instellingen, welke Frankrijk niet meer 
opgewassen maakten tegen de actuele tijdsproblemen, de Franse geest zelf, welke 
de Europese cultuur zo vaak had verlicht tot verblindings toe, scheen vervallen in 
een onvruchtbare anarchie en een decadentie, welke onmachtig bleken tot welke 
positieve vormgeving dan ook aan het politieke en maatschappelijke leven.

Zó al het andere overheersend traden voor de huidige oorlog de ontbindings
verschijnselen van de Franse samenleving op de voorgrond, dat in het buitenland,
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ook ten onzent, het maar aan weinigen is opgevallen, hoe temidden van alle ver
warring en verwording een nieuw leven ontkiemde en innerlijk en uiterlijk met de 
dag sterker werd. Dit nieuwe leven, dat was het personalisme.

In twee tijdschriften vooral, Ordre Nouveau en in Esprit hebben de personalisten 
hun denkbeelden naar voren gebracht. Na drie jaar onvermoeide activiteit heeft 
de katholieke hoofdredacteur van Esprit, Emmanuel Mounier, deze samengevat in 
het beroemde Manifeste au Service du Personalisme. De rijen der Personalisten 
groeiden iedere dag, talrijke bekende figuren gingen er deel van uitmaken: André 
Philippe, Denis de Rougemont, Robert Aron, Jacques Maritain, Berdiaeff, Frangois 
Mauriac, Daniel Rops, Paul Archambault, Jean Lacroix, Mare Scherer en vele 
anderen. Katholieken, protestanten en socialisten vonden elkaar in het personalisme 
op een grondslag, welke boven het isolement en de onvruchtbare hokjesgeest van 
vroeger uit weer een vruchtbaar gesprek mogelijk maakte, eerste voorwaarde voor 
iedere gemeenschappelijke positieve arbeid.

Wat zijn nu de leidende grondslagen van het personalisme? De personalisten 
zijn niet gekomen met een kant en klaar program. Programma’s hadden zij in de 
afgelopen jaren al zoveel gezien, de een al mooier dan het ander. Zij wisten, dat de 
wortel van het kwaad dieper stak. Niet voor niets hadden zij hun tijdschrift Esprit 
genoemd. De laatste eeuw had het mensenleven verstoffelijkt en het daarmede ont
luisterd. Kapitalisme en marxisme hadden het economische de voorrang gegeven 
bóven de geest, in de dienst aan kapitaalsbelangen of klassebelangen scheen de zin 
van het mensenleven gelegen. Het fascisme kwam en vergoddelijkte de staat, het 
nationaal-socialisme het ras. Overal heerste de stof over de geest. Daartegenover 
nu stelden de personalisten het primaat van het geestelijke. Zij gaan uit van de er
kenning, dat geen aardse grootheden, welke dan ook, het mensenleven kunnen vullen, 
maar dat ieder mens in en door de gemeenschap zijn persoonlijke bestemming moet 
bereiken. Een bestemming, welke voor hem een persoonlijke roeping is en welke hij 
naar eigen diepste verantwoordelijkheid moet kunnen nastreven. Het herstel van 
iederen mens in zijn persoonlijkheidswaarde is het uitgangspunt van alle personalisme.

Met dit in het middelpunt stellen van de waarde en de betekenis van de menselijke 
persoonlijkheid, keert het personalisme terug tot de grondslagen van onze Europese 
cultuur. Het is de sfeer, waarin wij allen leven, althans begeren te leven, of wij 
katholiek zijn, protestant of humanist, en die wij evenmin kunnen missen als ons 
dagelijks brood. Onze opvattingen over vrijheid en democratie, over de persoonlijke 
verantwoordelijkheid, over arbeid en vrije-tijd-besteding en talloze andere dingen 
meer, zij zijn alle gestempeld door diezelfde grondidee over de waarde en de betekenis 
van de menselijke persoonlijkheid. Op dit ogenblik, waarop als reactie op de 
ontbinding van het individualisme het collectivisme als een donkere schaduw boven 
Europa hangt en op menig terrein, niet alleen van organisatie, maar ook van denken 
en handelen, reeds verder is voortgeschreden dan velen zichzelf durven bekennen, 
is het personalisme de wegwijzer, welke heenwijst naar de oorsprong en het fundament 
van al hetgeen in de Europese cultuur edel en waarlijk groot is. Ook de personalist
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kent de eeuwige hunkering van het mensenhart naar vrijheid, die van de oudste 
tijden af de mens geïnspireerd heeft tot de verhevenste daden van heroïek en zelf
verloochening, maar met name sinds de Franse revolutie voor individuen en voor 
volken tot een schibboleth is geworden in hun leven en streven. Langs hoeveel 
wegen, dwaalwegen ook, is de vrijheid niet gezocht? Het meest brute egoïsme heeft 
zich uitgeleefd in naam van de vrijheid, maar er zijn ook martelaren geweest, die 
door de opoffering van het eigen leven bewezen in de hoogste zin des woords vrij 
te zijn. Anarchie en ontbinding en het leed ener nog nimmer gekende schrijnende 
werkloosheid stonden in de dertiger jaren aan het einde van een vals vrijheidsbeginsel. 
Het personalisme herstelt ook hier de juiste verhoudingen, door als uitgangspunt 
der menselijke vrijheid zijn afhankelijkheid te erkennen, omdat het de paradox 
begrijpt van den evangelist, die zegt, dat alle vrijheid in gebondenheid volkomen 
wordt. Slechts in de erkenning, dat alle menselijke activiteit, zowel in het openbare 
als in het private leven, gebonden is aan volstrekt geldende zedelijke normen als 
Waarheid, Gerechtigheid en Naastenliefde kan de grondslag gevonden ener „nieuwe 
orde” •— niet wat het nationaal-socialisme daaronder verstaat, het bedrog van het 
nationaal-socialisme is juist hierin gelegen, dat het talloze menselijke waarden heeft 
vervalst en misbruikt — maar van een zedelijke orde, welke het aan een ieder mens 
mogelijk maakt om weer als mens te leven.

Betrekkelijk is deze grondslag nog tamelijk vaag. Hoe fundeert men immers deze 
volstrekt zedelijke normen? De personalist erkent, dat hierover, bij de religieuze 
gespletenheid in Europa, geen eenstemmigheid kan bestaan. Hij wil het dan ook 
niet proberen. Ieder streven naar een soort Christendom boven geloofsverdeeldheid 
is hem vreemd. Hij wil, dat alle religieuze stromingen de gelegenheid krijgen om zich 
te doen gelden, terzelfdertijd dat hij zichzelf een eigen standpunt voorbehoudt. Denis 
de Rougemont is een goed protestant gebleven, Emmanuel Mounier een trouw 
katholiek. Geen van beiden hebben hun beginselen verloochend en toch is tussen 
beiden een vruchtbaar gesprek mogelijk gebleken. Dat is het waarlijk nieuwe in 
het personalisme. Het laat iedere religieuze overtuiging in haar waarde, niet omdat 
het de betekenis van iedere afzonderlijke belijdenis zou willen relativeren, maar 
omdat het zijn eigen beperktheden kent en zich niet wil aanmatigen wat der Kerk 
is. De taak van het personalisme ligt elders. Zo krijgt ook in het personalisme het 
tolerantiebeginsel, in de beste zin van het woord, waarlijk zijn kans.

Dit is, zeer in het kort, iets over het personalisme. Het personalisme is niet in 
de eerste plaats een program, het is in de eerste plaats een nieuwe gezindheid, een 
nieuwe visie op wereld en leven, een wil om tot elkander te komen over de onvrucht
baarheid van oude en verstarde tegenstellingen uit en een bereidheid om gemeen
schappelijk te doen hetgeen gemeenschappelijk gedaan kan worden. In de verne
dering, welke Frankrijk in en na de nederlaag van 1940 onderging, in de stilte en 
de eenzaamheid van de krijgsgevangenkampen, maar ook in de heldhaftige strijd 
van de Franse verzetsbeweging, is het personalisme gerijpt tot de stuwende kracht 
voor een nieuw en herboren Frankrijk. Georges Bidault, de nieuwe Franse minister
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van Buitenlandse Zaken, was rééds voor de oorlog een bekend personalist. Evenzo 
Jacques Maritain, die tot gezant werd benoemd bij het Yaticaan. Dit zijn maar enkele 
voorbeelden, hoe in het nieuwe Frankrijk de personalisten hun kans krijgen.

Is het personalisme niet een boodschap welke ook voor ons volk perspectieven 
opent voor een nieuwe toekomst? Het is alleszins de moeite waard, ook voor de 
katholieken, zich hierover ernstig te beraden. Omdat, zonder iets van het eigen 
beginsel prijs te geven, hier een basis gelegd wordt tot gemeenschappelijk werk met 
allen die van goede wil zijn. Ons geteisterde land zal daaraan straks dringend be
hoefte hebben.

Auteur: onbekend

No. 125: De strijd voor de bevrijding van Indonesië
Vrij Nederland, 5de jaargang, no. 21, [30 April 1945]

De strijd om Indonesië zal gevoerd moeten worden. Dat is, zoowel te Londen, 
als in bezet gebied, telkenmale met klem betoogd. Het beslissende moment, zoowel 
voor Indonesië als voor Nederland en hun beider toekomstige verhouding is de 
grondslag, waarop deze strijd gevoerd zal worden en de motieven welke Nederland 
daarbij bezielen.

Het is daarom, dat de gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland een commissie 
hebben gevormd om te komen tot een gemeenschappelijke verklaring dienaangaande. 
De meest uiteenloopende groepen waren daarin vertegenwoordigd, zooals uit de 
onderteekening blijkt, en des te meer verheugt het ons, dat men gezamenlijk tot het 
onderstaande kon besluiten.

V E R K L A R I N G  
De bevrijding van Indonesië is van beslissende beteekenis, zoowel voor 

de bevolking van Indonesië als voor het Nederlandsche volk. Op grond 
hiervan moeten zoowel de Nederlanders als de Indonesische volkeren de 
gelegenheid krijgen, deel te nemen aan den bevrijdingsstrijd, opdat beide 
volken in dit opzicht hun moreele plicht kunnen vervullen. Bij dien be
vrijdingsstrijd mag geen onderscheid gemaakt worden naar ras of natio
naliteit, doch zal slechts gelet worden op de bekwaamheid van de burgers. 
Ten aanzien van Indonesië heeft men als uitgangspunt te nemen het feit, 
dat dit een land met een gemengde bevolking is.

De gedachte door H.M. de Koningin uitgesproken in haar rede van
7 Dec. 1942, zullen voor de bevrijdingslegers den zin van hun strijd moeten 
bepalen. Zij zullen hun de bezieling schenken, die onmisbaar is, niet alleen 
in den oorlog met den onderdrukker, maar ook bij den wederopbouw van 
het land. Wij erkennen met H.M. de Koningin, dat noch een politieke 
eenheid, noch een nationale samenhang kunnen voortbestaan, als deze
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niet worden gedragen door de vrijwillige aanvaarding er van door de groote 
meerderheid van de burgers en door hun vertrouwen er in. Ons verbindt 
echter tevens het vertrouwen, dat bij de beslissing over de toekomstige 
structuur van het Koninkrijk, een beslissing, die zal worden genomen naar 
aanleiding van de resultaten eener conferentie, waaraan vertegenwoordigers 
van alle deelen van het Koninkrijk deelnemen, de Indonesische volkeren 
in een toenemende, vrijwillige samenwerking, en in een volledig deelge
nootschap tusschen het Nederlandsche volk en hen, de beste waarborgen 
zullen zien voor het herstel van hun vrede en voor de toename van hun 
voorspoed. Indien wij hierbij den nadruk leggen op de vrijwilligheid van 
het samengaan van Indonesië met Nederland, dan doen wij dat in het ver
trouwen, dat elke gedachte aan willekeur van de zijde van geheel Indonesië, 
of van een toonaangevende groep van haar bevolking, uitgesloten kan 
worden geacht. De krachten besloten in de gegeven omstandigheden, zullen 
daarbij mede hun invloed uitoefenen.

Nu in deze periode van de historie der menschheid de ontwikkeling 
van techniek, economie en wetenschap de aarde verkleint en het lot van 
de volkeren van elkaar afhankelijk maakt, vertrouwen wij er op, dat de 
band tusschen Nederland en Indonesië in een vernieuwd Gemeenebest, 
zoowel in de lijn dezer ontwikkeling ligt, als recht doet aan de gevoelens 
van verbondenheid, die in den loop van eeuwen zijn gegroeid. Wij worden 
in dit vertrouwen gesterkt door eenige verschijnselen uit het jongste ver
leden, in het bijzonder door de uitspraken van het Indonesische Volks
congres van 1939, dat getuigde van „loyaliteit en van de bereidheid om 
met het Nederlandsche volk samen te werken op grond van wederzijdsch 
vertrouwen en waardeering, die nog nauwer en hechter kunnen worden, 
indien de wenschen van het Indonesische volk, welke rechtvaardig zijn, 
vervuld worden” .

De thans verschijnende persorganen zijn bereid, tijdens de bezetting en 
ook daarna, voor zoover zij dan zullen verschijnen, op grondslag van 
bovenstaande verklaring, de bevrijdingsstrijd om en in Indonesië — die 
inderdaad een bevrijding en niet een herovering zal zijn — voor de bevolking 
van Nederland en Indonesië zoodanig te belichten, dat daardoor de geesten 
rijp worden gemaakt voor de vrijwillige dienstneming en voor de juiste 
houding in een eventueel uit te zenden militieleger.

In opdracht van De Gezamenlijke Verzetsbewegingen in Nederland 
opgesteld door een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van:
De Waarheid Je Maintiendrai
Vrij Nederland De Geus
Trouw De Bevrijding

Auteur: H. M. van Randwijk
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No. 126: Nederland vrij . . . .
Vrij Nederland, bevrijdingsnummer, [17 Mei 1945]

„ Want vrijheid is geen marktwaar. . .” 
(Uit „Celdroom”)

Nauwelijks twee weken zijn voorbijgegaan sinds het Nederlandsche volk voor 
de eerste maal de mededeeling hoorde, dat de Duitsche legers in het Westen zich 
onvoorwaardelijk hadden overgegeven. Het bericht werd aanvankelijk met wan
trouwen ontvangen. Hoe vaak immers hadden dergelijke nieuwstijdingen ons hart 
in de felste beroering gebracht en hoe vaak werden wij later in dieper neerslachtigheid 
teruggestooten.

Toch groeide allengs de vreugde: de straten werden voller en de eerste vlaggen 
kwamen uit. Denzelfden avond echter knalden de schoten van de Duitschers en zij 
schoten met scherp!

Toen het nacht werd, dien eersten nacht, waren de straten leeg als voorheen een 
enkele vlag klapperde nog in het duister, eenzaam als een voorbijtrekkende vogel. Onze 
vrienden zaten nog in de'ge vangenis en onze vij anden waren nog heer en meesterop straat.

Vrij? In hoeveel donkere uren hadden wij ons de vrijheid voorgesteld als een 
stralenden dageraad, die eensklaps uitbundig over ons en ons lijden zou opgaan?
O, de stilte, beklemmend en geweldig, na het plotselinge zwijgen van het tumult 
der wapenen.................

Maar het ging alles anders.
In 1940 werden wij letterlijk in den slaap door den oorlog overvallen. Wij hadden 

hem niet geroepen en wij konden hem niet tegenhouden.
Vijfjaren later kwam de vrede en ook nu schijnt het alsof hij gestuurd werd en 

niet verworven.........
\

Hoe rustig en burgerlijk van aard hebben wij toch altijd een geheime bewondering 
voor macht en machtsvertoon, met alle romantiek daaraan verbonden. Het leek er 
in September 1944 op, dat wij zoo, zonder veel moeilijkheden, ineens zouden over
gaan van den heroïschen oorlog in een even heroïschen vrede. Onze nationale ge
voelens en onze romantische verwachtingen bereikten een hoogtepunt. Wij hadden 
als volk, in verhouding tot andere volken als Russen en Polen en Tsjechen betrekkelijk 
weinig geleden. Het gebeurde niet en nu in Mei 1945 terugblikkend lijkt het wel 
alsof alles er op uit was ons de laatste resten van nationale romantiek te ontnemen. 
In de Meidagen ging de illusie van onze militaire kracht in vijf dagen in rook op. 
Ook het optreden van De Geer in Engeland leerde ons de noodige bescheidenheid. 
Het falen van de meeste oude politieke partijen in den verzetsstrijd toonde ons, 
dat ook de Nederlandsche democratie minder gezond was dan wij meenden en dat 
praten wat anders is dan doen. Het maandenlang schipperen en tasten aleer wij ons
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eenige houding wisten te geven tegenover den bezettenden macht, opende onze oogen 
voor het tekort aan zedelijken moed. Het snelle verlies van Indonesië na een kort- 
stondigen droom van eenige dagen tot groote mogendheid te zijn gepromoveerd 
(met hoeveel ingenomenheid spraken wij over de ABCD-staten; Nederland opge
nomen in het kwartet der groote vier!) leerde ons, dat Nederland in het spel van 
gigantische machten slechts een kleine rol is toebedeeld.

Met het duren van den oorlog was er de groeiende ontnuchtering in een romantisch 
en overspannen eenheidsstreven, een ontnuchtering, die ons ook uit de berichten 
uit het bevrijde Zuiden bekend werd; en dan was er de geweldige duikeling, die 
vrijwel elke Nederlander persoonlijk maakte, toen in den laatsten winter honger en 
gebrek zijn door welvaart beschutte woning zijn binnengedrongen.

Maar dan was er nog altijd de verzetsbeweging en daarmee de geheime hoop op 
een grootsche en gewelddadige slotacte in dit langzaam verloopende drama van 
uitputting, geestelijk en materieel. Onze bevrijding werd echter ingeluid door lunch
pakketten uit de lucht, de overstrooming van onze mooiste polders toen de voet
stappen van den naderenden vrede al te hooren waren en ten laatste moesten wij de 
aanwezigheid van bewapende (en zelfs schietende) Duitschers in onze versierde 
straten dulden, om ons te doen beseffen dat onze vlaggen niet door eigen kracht 
maar door de macht van anderen beschermd werden.

En toch is onze vrijwording tot een feest geworden, zoo grootsch, zoo jubelend, 
dat de Nederlandsche officieren uit het Zuiden en onze binnenrukkende bond
genooten moesten verklaren zoo iets nog niet beleefd te hebben.

Ons volk viert de bevrijding van den druk, wij voelen ons gewasschen nu de 
etterende zweer van het nationaal-socialisme uit ons volksleven is weggesneden; in 
duizend kleine en groote dingen ervaren wij dagelijks hoeveel er van het goede oude 
leven is weergekeerd en verrukt zetten wij de requisieten van een vroeger bijna ver
geten leven weer op de plaats, onze vlag, ons radiotoestel, onze fiets, enz. enz. Het 
is niet weinig, al is het niet genoeg, en wij zouden geneigd zijn om de gevangen Duit
schers thans nogmaals rustig en als ongeziene toeschouwers door de straten van 
onze steden te leiden om ze te laten voelen hoe gelukkig dit gemartelde volk zijn 
kan en hoe mild deze saboteurs en onwillige „Schweinehunde”.

Deze houding van ons volk, deze discipline bij alle blijdschap, deze rust bij alle 
bewogenheid, deze vreugde om de kleine dingen, terwijl in deze dagen een eeuw 
zijn afsluiting vindt, volken sterven en herboren worden, zijn er een bewijs van dat 
ons volk in de afgeloopen jaren wezenlijk hetzelfde is gebleven. Deze bevrijding is 
uniek in de geschiedenis van de bevrijding der volkeren, merkte generaal Kruis, 
de chef van het Nederlandsch Militair Gezag in Nederland op en hij had gelijk.

Wij zijn vrij! Wij hebben oorlog gevoerd en lijdelijk en actief verzet gepleegd met 
alle typische Nederlandsche eigenschappen, goede en slechte. Wij willen ons nu niet 
verdiepen in de vraag of we daarover tevreden mogen zijn of niet. In het buitenland 
heeft men ons er vaak om bewonderd en ook wij denken met eerbiedige ontroering 
aan al de grootsche daden, waartoe ons volk in staat bleek, zoowel individueel als
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gezamenlijk. Wat wij in den afgeloopen oorlog geleerd en afgeleerd mogen hebben, 
een groote les moet ons allen bijblijven en wij hebben de stellige overtuiging, dat 
ons volk op dit punt geen vergissing mag maken. Vrijheid is geen marktwaar! Men 
verkwanselt haar niet voor de rust; wij mogen haar niet ruilen voor wat grootere 
welvaart. Zij is meer waard dan ons leven; wij leveren haar niet uit en kunnen haar 
niet in beheer geven aan andere machten dan aan ons zelf. Dat was aan ons volk als 
geheel duidelijk in oorlogstijd, onder Duitsche overheersching. Niet alleen aan de ver
zetsbeweging, maar ook aan die groote massa van ons volk, die door het sterk besef 
van deze waarheid het verzet heeft gedragen en mogelijk gemaakt en die zelf, op eigen 
wijze, daarvoor den prijs heeft betaald. Dat geldt ook voor nu en voor de toekomst.

De vrijheid van menschen en volken is in de geschiedenis der menschheid altijd 
met bloed en tranen verworven en bewaard en in de toekomst zal het niet anders 
zijn. Zij wordt bedreigd door onszelf, door onze vermoeidheid en onze ondermijnde 
moraliteit; door de fascistische bacillen, die hier na zooveel jaren propaganda en lang
zaam gegroeide ondemocratische gewoonten zijn ontstaan en achtergebleven. We 
kunnen de vrijheid ruilen tegen Amerikaansche dollars, Hollandsche guldens of Indo
nesische aandeelen.......We kunnen haar stralende schijn beperken en de verhoudingen
in de fabriek en tusschen werkgever en werknemer buiten haar witte licht houden.

Zij wordt op duizend manieren bedreigd en wij kunnen haar op evenveel manieren 
verkwanselen en verraden.

Daarmede verraden wij meer dan de vrijheid zelf, want zij is geen bezit, maar 
een functie, een mogelijkheid, waardoor wij leven en al datgene kunnen verrichten 
wat wij als mensch, als geloovige, als vrije burger verrichten moeten. In haar bloeien 
slechts de gerechtigheid en de menschelijkheid, en in haar schijnsel worden de visi
oenen klaar, die onze gesneuvelde makkers in hun laatste uren voor oogen stonden.

Terwijl wij dit schrijven is het donker geworden buiten. Vijf jaren lang was het 
venster van mijn buurman, aan de achterzijde van den tuin, verduisterd. Nu straalt 
het licht naar buiten en daarachter weet ik al die intieme huiselijkheid, heel die kleine 
geborgen wereld vol goedheid en goede degelijkheid, waaraan ons volk bekend is 
in de wereld en waardoor wij in den barren chaos, die achter ons ligt, mede zijn 
staande gebleven.

Daar ligt onze beperktheid en onze grootheid.
De wind beweegt in de pereboomen. Zij hebben hun bloesem verloren en de vrucht 

is gezet. De lucht is nog bewolkt, maar als het straks regent zal het Meiregen zijn.
Er klinkt orgelmuziek. De gedragen melodie van een oude Hollandsche psalm. 

„Geloofd zij God met diepst ontzag.........”
Wij weten het, er is een nuchterheid, die spannender is dan alle romantiek, een 

geloof, d it stouter wegen zoekt dan de wildste avonturier, en een verlangen, dat 
de kleinste dingen groot maken kan. Moge deze nuchterheid, dit verlangen en dit 
geloof ons deel zijn in een vrij Nederland.
Auteur: H. M. van Randwijk
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gustus 1943 ontsnapt; daarna opnieuw in redactie Het Parool; 1946 lid Tweede 
Kamer. -  Nos. 4, 7,12,16, 28, 77

G r o o t ,  m r  C. H. d e  -  Geb. 1914; jurist; voor de oorlog directie-secretaris KLM; 
na mobilisatie departements-ambtenaar; December 1941 verbonden aan Het 
Parool; Februari 1942 redacteur id.; October 1942 als ambtenaar ondergedoken; 
hoofdredacteur Het Parool; 1 Maart 1945 gearresteerd; 8 Maart 1945 bij Amster
dam gefusilleerd als représaille voor aanslag op Rauter. -  No. 58

H a r t g e r i n k ,  M. J. -  Geb. 1920; arts; 1942 medisch student Groningen; voorjaar 
1943 mede-oprichter De Ploeg. -  No. 104

H e ld e r m a n ,  ,P. C. -  Geb. 1895; 1942 medewerker Het Parool; Januari 1944 gear
resteerd; April 1944 overleden in Den Haag ten gevolge van mishandeling. -  
No. 29



LIJST VAN AUTEURS 4 0 3

H e u v e n  g o e d h a r t ,  m r  d r  G. J. v a n  -  Geb. 1901; 1929-1933 hoofdredacteur De 
Telegraaf; 1933-1940 id. Utrechts Nieuwsblad; 1940-1942 medewerker Dienst 
voor de Wederopbouw; zomer 1941 verbonden aan het illegale Parool, No
vember 1942 hoofdredacteur; April 1944 naar Londen; 1944-1945 Minister 
van Justitie in kabinet-Gerbrandy; Augustus 1945 hoofdredacteur Het Parool; 
October 1947 lid Eerste Kamer; 1951 Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de vluchtelingen. -  Nos. 51, 58, 70, 91, 95, 100

H o l k ,  d r  L. J. v a n  -  Geb. 1893; 1931 hoogleraar Leiden in de encyclopaedie der 
Godgeleerdheid. -  No. 10

s ’J a c o b ,  m r  R. P. -  Geb. 1905; waarnemend substituut-griffier; oprichter van het 
Comité voor Vrij Nederland; December 1940 gearresteerd; Augustus 1941 ter 
dood veroordeeld wegens aansporing tot sabotage; September 1941 gefusil
leerd. -  No. 5

Jam es, m r  K. F. O. -  Geb. 1899; 1924 ambtenaar Gemeente-Secretarie Rotterdam; 
1932 chef kabinet Burgemeester id.; 1931 rechter-plaatsvervanger Rechtbank 
Rotterdam; 1938-1941 en sinds 1945 burgemeester van Gouda; tijdens de be
zetting medewerker van Vrij Nederland en Het Parool. -  No. 101

J o k e l ,  R. -  Geb. 1902; Tsjech van geboorte, genaturaliseerd in Nederland; jour
nalist sinds 1925, sinds 1938 in Nederland; sinds 1941 actief in het verzet; sinds 
1945 redacteur en correspondent in het buitenland van Het Vrije Volk. -  No. 62

K a t a n ,  H a n s  -  Geb. 1919; student biologie Amsterdam; tijdens bezetting leidende 
figuur in een verzetsgroep en vanaf begin Januari 1941 redacteur van De Vrije 
Katheder; October 1943 gefusilleerd wegens sabotage. -  No. 56

K o o i s t r a ,  A. H. -  Geb. 1920; onderwijzer; verbonden aan het illegale Vrij Neder
land; verraden bij poging tot Engelandvaart, daarna ondergedoken; September 
1941 in Delfzijl gearresteerd; overgebracht naar Oranienburg, Sachsenhausen en 
Gross-Rosen; aldaar Augustus 1942 overleden. -  Nos. 2, 18

L a s t ,  Jef -  Geb. 1898; letterkundige; voor de oorlog o.a. chef filmdienst Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling; streed in de Spaanse burgeroorlog in het Republi
keinse leger; tijdens de bezetting redacteur van De Vonk, na de bevrijding van 
De Vlam; vestigde zich in 1950 in Indonesië. -  Nos. 33, 62

L e e u w , A. J. v a n  d e r  -  Geb. 1919; 1943 chemisch student Groningen; oprichter 
van De Ploeg; na de oorlog chef recherche-afdeling Raad van Beroep voor de 
Perszuivering; sinds 1948 wetenschappelijk medewerker Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. -  No. 122

L e e u w , d r  G. v a n  d e r  -  1890-1950; 1918 hoogleraar Universiteit Groningen; 
tijdens de bezetting medewerker aan De Ploeg; 1945-1946 Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. -  No. 90
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Looi, L. J. v a n  -  Geb. 1898; journalist; voor de oorlog verbonden aan de Arbeiders
pers; tijdens de bezetting een der naaste medewerkers van Koos Vorrink; Febru
ari 1941 uitgever De Vakbeweging', April 1943 gearresteerd; 1946 hoofdredacteur 
Nieuwsdienst Nederlandse Radio-Omroep. -  No. 13

M e y e r ,  d r s  J. -  Geb. 1914; Economische Hogeschool te Rotterdam; perschef 
KLM tot 1940; voorjaar 1942 redacteur Het Parool; na de oorlog adj. directeur 
Het Parool; sinds 1950 verbonden aan het Departement van Buitenlandse Zaken.
-  No. 114

M o le n ,  d r  G e z in a  H. J. v a n  d e r  -  Geb. 1892; journaliste De Amsterdammer en 
De Standaard; tijdens bezetting redactrice Vrij Nederland; Januari 1943 mede
oprichtster Trouw; 1945 voorzitster Commissie voor Oorlogspleegkinderen; 
1947 hoogleraar in het volkenrecht aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
-  Nos. 26, 27, 72

Mos, H. M. -  Geb. 1895; secretaris EN C I-C EM Y  te Amsterdam; medewerker 
Vrij Nederland; vanaf eind 1940 groep Rinus. -  No. 42

N a m e n , m r  A. H. v a n  -  Geb. 1914; vanaf October 1940 redacteur Vrij Nederland; 
sinds 1946 advocaat en procureur te Amsterdam. -  Nos. 47, 61

N ie m e y e r, G. -  Geb. 1917; onderwijzer te Nijmegen; 1942 medewerker Landelijke 
Organisatie; 1944 mede-oprichter De Nieuwe Wijnzak; na de bevrijding mede
werker van het Nationaal Instituut. -  No. 102

N unes V a z , J. -  Geb. 1906; journalist; voor de oorlog verbonden aan het ANP; 
tijdens bezetting mede-oprichter en enige tijd hoofd-redacteur Het Parool; 
October 1942 gearresteerd; Maart 1943 gedeporteerd naar het vernietigingskamp 
Sobibor. -  No. 20, 36, 37

O re m u s , F. J. M. -  1909-1950; journalist; voor de oorlog werkzaam bij de Verenigde 
Katholieke Pers; tijdens de bezetting medewerker van Je Maintiendrai; na de 
bevrijding oprichter en directeur Utrechts Katholiek Dagblad. — No. 73

R a n d w i jk ,  H. M. v a n  -  Geb. 1910; journalist; voor de oorlog auteur van enige 
Prot.-Christelijke romans; vanaf October 1941 hoofdredacteur Vrij Nederland; 
1945-1949 hoofdredacteur van de legale voortzetting; nadien directeur Uit
geverij De Brug-Djambatan. -  Nos. 35, 39, 47, 48, 55, 60, 61, 64, 65, 100, 106, 
108, 109, 111, 113, 115, 116, 121, 125, 126

R o l a n d  H o l s t - v a n  d e r  S c h a l k ,  d r  H e n r i e t t e  -  Geb. 1869; letterkundige; speelde 
in het begin van de 20ste eeuw een belangrijke rol in de socialistische arbeiders
beweging; schrijfster van vele gedichtenbundels, toneelstukken, biografieën en 
andere historische werken; tijdens de bezetting medewerkster van De Vonk.
-  No. 24



LUST VAN AUTEURS 4 0 5

R o m ijn , W. -  Geb. 1908; journalist; 1932-1940 redacteur van Het Volk', van Novem
ber 1940 tot Juli 1941 gevangen in Scheven in gen; publiceerde illegale brochures 
over de toekomst der socialistische beweging; sinds herfst 1944 redacteur van 
De Baanbreker', hervatte na de oorlog zijn journalistieke arbeid. -  Nos. 105, 118

R o t ,  T om  -  Geb. 1909; journalist; October 1940 mede-oprichter en redacteur De 
Vonk; na de oorlog redacteur De Vlam. -  No. 32

R u l l e r ,  E. v a n  -  Geb. 1904; journalist; tijdens de bezetting (Januari 1943) mede
oprichter Trouw; na de oorlog hoofdredacteur Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant. -  Nos. 79, 83

R u t g e r s ,  m r  V. H. -  1877-1945; 1915-1919 burgemeester Boskoop; 1925-1926 
Minister van Onderwijs; 1928 hoogleraar Romeins Recht Vrije Universiteit; 
gaf tijdens de bezetting leiding aan het verzet in Anti-Revolutionnaire kringen; 
schreef talrijke artikelen in Trouw; April 1944 gearresteerd bij poging naar 
Engeland te gaan; Februari 1945 overleden in Bochum. -  No. 57

R u y g e r s ,  G. J. N. M. -  Geb. 1911; voor de oorlog leraar te Roosendaal en publicist; 
1940-1941 hoofdredacteur van De Unie; na het verbod van de Nederlandse Unie 
werkzaam in de illegaliteit en o.m. in 1943 redacteur van Christofoor; mede
werker Je Maintiendrai, vanaf Augustus 1944 hoofdredacteur id.; sinds 1946 lid 
van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. -  Nos. 93, 103

S c h o u te n ,  d r  J a n  -  Geb. 1883; politicus; 1918 lid Tweede Kamer; voorzitter Cen
traal Comité van Anti-Revolutionnaire Kiesverenigingen; Juni 1941 opvolger 
van dr Colijn als leider van de illegale Anti-Revolutionnaire Partij; April 1943- 
1945 in gevangenschap in Haaren, Sachsenhausen, Mauthausen. Na de oorlog 
voorzitter van de Anti-Revolutionnaire fractie in de Tweede Kamer. -  No. 53

S n e e v l i e t ,  H. J. F. M. -  1883-1942; politicus; 1914 oprichter Indische Sociaal- 
Democratische Vereniging; 1929 oprichter Revolutionnair-Socialistische Partij; 
1933-1937 lid Tweede Kamer; Juli 1940 hoofdredacteur MLL-Bulletin, Januari
1941 ook van Spartacus; Februari 1942 gearresteerd; April 1942 gefusilleerd.
-  No. 15

S p e e lm a n , W. P. -  1919-1945; student economie Vrije Universiteit; vanaf de op
richting hoofdverspreider van het illegale Vrij Nederland; April 1941 onder
gedoken; December 1942 gearresteerd en ontvlucht; Januari 1943 medeoprichter 
Trouw; Januari 1945 opnieuw gearresteerd; Februari 1945 in Halfweg gefusil
leerd. -  Nos. 2, 18

S te m p e ls , m r  N. A. -  1907-1943; bankdirecteur; voor de oorlog o.a. muziekrecen
sent Nieuwe Rotterdamsche Courant; Februari 1941 oprichter van het illegale 
Slaet op den Trommele; leider van de ondergrondse Bond van Jong-Liberalen; 
November 1942 gearresteerd; October 1943 gefusilleerd. -  No. 22
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V een , G. J. v a n  d e r  -  1902-1944; beeldhouwer; voorjaar 1942 oprichter Persoons- 
bewijzen-Centrale; Mei 1942 mede-oprichter en redacteur De Vrije Kunstenaar; 
nam deel aan overval op het Bevolkingsregister Amsterdam; lid Raad van Verzet; 
leidde 1 Mei 1944 overval op Huis van Bewaring Weteringschans te Amsterdam; 
hierbij zwaar gewond; kort daarop gearresteerd; Juni 1944 gefusilleerd. -  No. 78

V e r d o o r n ,  d r  J. A. -  Geb. 1903; zendingsarts; tijdens bezetting hier te lande 
propagandist Perhimpoenan Indonesia; medewerker Vrij Nederland; na de oorlog 
werkzaam in Indonesië. -  No. 66

V e ld m a n , H. -  1918-1945; assistent Laboratorium Physiologische Chemie Amster
dam; nam actief deel aan studentenverzet; redactielid De Vrije Katheder; mede
werker Persoonsbewijzen-Centrale; Augustus 1943 gearresteerd en weer vrij
gelaten; Augustus 1944 opnieuw gearresteerd; overgebracht naar Arnhem, 
Vught, Oranienburg, Gross-Rosen; April 1945 overleden in Nordhausen. -  
No. 75

V l o t ,  m r  C. -  1907-1944; jurist; tijdens bezetting 1940-1942 Gewestelijk Commis
saris Nederlandse Unie; Mei 1942 uitgever Bulletin (illegale actie Nederlandse 
Unie), Maart 1943 Je Maintiendrai; Augustus 1944 in Utrecht gearresteerd; Oc
tober 1944 als représaille voor neerschieten SD-man in Haarlem gefusilleerd.
-  No. 92

V o r r i n k ,  K o o s  -  Geb. 1891; leidende figuur in de socialistische jeugdbeweging; 
1934 voorzitter SDAP; 1935-1946 lid Eerste Kamer; tijdens bezetting organi
sator van het verzet in sociaal-democratische kringen; lid Nationaal Comité; 
Januari 1941 mede-oprichter Het Parool; hoofdredacteur van vele andere illegale 
bladen; April 1943 gearresteerd; overgebracht naar Haaren; voorjaar 1944 naar 
Sachsenhausen; 1946 voorzitter Partij van de Arbeid en lid Tweede Kamer.
-  Nos. 25, 41, 45

V rie s , T h e u n  d e  -  Geb. 1907; letterkundige; 1927-1937 bibliothecaris Openbare 
Leeszaal; tijdens bezetting medewerker aan De Vrije Katheder. -  No. 94

W ia r d i  B e c k m a n , d r  H. B. -  1904-1945; journalist; secretaris mr P. J. Troelstra; 
1932-1937 assistent hoofdredacteur van Het Volk; 1937-1939 hoofdredacteur id.; 
1939-1940 als officier gemobiliseerd; Januari 1941 mede-oprichter illegale Parool; 
door Regering naar Engeland geroepen, doch Januari 1942 bij poging tot Enge- 
landvaart gearresteerd; overgebracht naar Natzweiler en Dachau; aldaar Maart 
1945 overleden. -  No. 23

I J z e r d r a a t ,  B. -  1891-1941; gobelinrestaurateur; begon onmiddellijk na de capi
tulatie van het leger op 15 Mei 1940 met de illegale Geuzen-actie; organiseerde 
sabotage-organisatie; November 1940 gearresteerd; Maart 1941 gefusilleerd. -  
Nos. 1, 3
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FOREWORD

“ By creating and stimulating the spirit of resistance and by encouraging serious 
thinking on problems of war and post-war reconstruetion the Netherlands under
ground press has achieved something which we believetobe of permanent value. Many 
people lost their lives in the service of this press. It is partly in homage to their memory 
but mainly because of the historie and intrinsic value of so many articles written, 
printed and distributed in secret, that we believed it desirable to incorporate an 
anthology of the underground press in our series of source publications” .

These are the opening words of the foreword which the Directors of the Nether
lands State Institute for War Documentation contributed to this anthology which is 
now published under the title The Word as a Weapon. For obvious reasons the antho
logy comprises only a minute portion of the articles published in underground papers 
of which over fifty thousand issues have so far been collected by the State Institute. 
It is believed, however, that the articles selected give a fair and adequate idea of the 
reactions of the underground press to the development of the war and to events inside 
occupied Holland. Details as to the history of the most important underground 
papers from which most of the articles have been selected will be published shortly in 
the Historical Survey o f the Netherlands underground press, 1940—1945, which is now 
being prepared by the State Institute.

With their agreement the names of the authors of the articles are now being 
published for the first time. The Netherlands Communist Party, however, refused to 
make the identity known of the writers of most of the articles in the principal commu
nist underground paper De Waarheid. In a few other cases it proved to be impossible 
to trace the authors.

The selection for the anthology has been made and the introduction and notes 
have been written by Mrs R. S. Zimmerman-Wolf, until recently one of the members 
of the stalf of the State Institute. In the opinion of the Directors of the Institute “ she 
has admirably performed her responsible task of creating, in the form of this anthology, 
a monument aere perennius to one of the fïnest expressions of the moral strength of 
the Dutch nation.”

INTRODUCTION 

I  T h e  u n d e r g r o u n d  p re s s  in  t h e  a n t i - g e r m a n  s t r u g g l e

The first Netherlands underground paper was „published” on 15 May 1940, one 
day after the capitulation of the Dutch army. It was written by hand. Five years later, 
in May 1945, the news of approaching liberation was proclaimed by hundreds of 
underground papers. This growth was the more remarkable as the first paper was 
distributed in a more or less normal society whilst the countless papers, big and small, 
which were printed in the spring of 1945, found their readers in a country dying of 
famine and socially totally disorganised.
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The success of the German invasion (10—14 May, 1940) had been swift and com
plete. In Holland it had led to general feelings of confusion and despondency. Some 
advocated “ correctness“ and confidence in German intentions. There were, however, 
others who believed that refusal to accept the situation was the only way to stay alive 
in the true sense of the w'ord and that one could only breathe freely in an atmosphere 
of non-cooperation. From 1933 on many warning voices had been raised in Holland 
pointing to the grave dangers of the Nazi-totalitarian attack on democracy. It would 
not, however, be true to say that the majority of the people possessed sufficiënt insight 
into Hitler’s true intentions. Many considered the German invasion as a “ nightmare” 
which ought to be forgotten as quickly as possible. This attitude was in line with the 
policy of the ordinary Dutch papers which told their readers to resume work and 
which on the whole did not feel impelled to preach resistance.

There were however notable exceptions and they were of special importance as 
the number of underground papers circulating during the first months of the German 
occupation was very small. The Friesch Dagblad for instance refused on 23 May 1940 
to print “ benevolent comment” on the inaugural speech of the newly appointed 
Reichskommissar Seyss-Inquart and as late as 5 August 1940 the paper’s editor declared: 
“ We are continuing our fight for spiritual freedom” . His paper was forbidden in 
May 1941.In the autumn of 1940 the Calvinist weekly De Reformatie had been forbidden 
because of the courageous articles of its editor, prof. K. Schilder. In the liberal daily 
De Nieuwe Rotterdamsche Courant Prof. B. M. Telders calmly stated on 25 June 1940 
“ that there are no signs of any desire of any importance for changes in our form or 
system of government.”

Most of the ordinary papers, however, professed to believe that there were still 
certain “ possibilities” open for a not too unfavourable development. This attitude was 
sharply criticized in a few notable pamphlets openly published in August and Sep
tember 1940, but this criticism too had to be guarded. The underground press arose 
from a desire to speak the truth and nothing but the truth frankly and fearlessly. 
The first issues were like cries — cries coming straight from the heart of a people 
which had been deeply injured. Of course their tone was optimistic. What could one 
do but to hope for a speedy liberation?

The best of these first underground papers were De Nieuwsbrieven van Pieter 
’t Hoen (“Pieter ’t Hoen’s Newsletters”) and the students’ paper De Geus onder 
Studenten. They published not only clear expositions of the true aims of German 
policy but they also directed their criticisms towards those sections of the Dutch people 
which underestimated the dangers of National Socialism and which were not suffi- 
ciently prepared to resist the occupier. In particular the leaders of a new, German- 
tolerated political movement, de Nederlandse Unie (“ Netherlands Union”) were 
severely taken to task because of some defeatist elements in their policy and a few 
ambiguous statements in their weekly paper. (In the summer of 1941 the Nederlandse 
Unie refused to support Berlin’s “ Crusade against Bolshevism” and was forbidden.)

The first months of the occupation were characterized by doubts and uncertainties.
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In the minds of many people these were dispelled by the first measures taken against 
Dutch Jews, starting in the autumn of 1940. All Jewish civil servants were dismissed. 
Protests on the part of six Protestant churches and over two hunderd university 
professors were of no avail. When the students of the universities of Leyden and Delft 
went on strike their example was highly praised by the underground press. In the first 
months of 1941 the scene shifted to Amsterdam. There, at the end of February after 
weeks of Street brawls, over four hundred Jewish men and boys were arrested and 
deported. The indignation of the population found its expression in a mass strike 
which lasted two days (25 and 26 February 1941) — a demonstration which was almost 
ecstatically greeted by the writers in the underground press who had tried to stimulate 
this protest by all the means in their power.

After this event the tone of the underground press became, if anything, more aggres- 
sive as witnessed for example by Pieter ’t Hoen in the leading article of no. 27 of his 
series of “ Newsletters” :

“ We oppose the German world conqueror who tries to  reduce our country and all other 
countries to  G erm an colonies. We oppose German Kultur with which the conqueror tries to 
pierce our bodies as with a venomous sting. We oppose G erm an ideals, we oppose the theory 
o f the German M aster Race which aims to  conquer and dom inate foreign peoples. We oppose 
G erm an racial lunacy, German concentration camps, G erm an persecution o f writers and 
priests, G erm an pogroms. We oppose G erm an subjection which curtails the freedom o f the 
hum an m ind and gags the intellect.”

Although most Dutchmen may have agreed with this statement, in the opinion of the 
underground press not everyone was sufficiently willing to accept the consequences. The 
prominent underground papers continued tocriticize the German-tolerated press and a 
great many civil servants who were accused of ‘ ‘lack of courage’ ’. Criticism was especially 
violent of some of the heads of the Dutch departments, the secretarissen-generaal.

German attempts to Nazify Holland were continued in the second half of 1941 
and in 1942. Recruitment of workers for German factories was intensified; various 
organizations were set up which intended to bring groups of the population under 
constant Nazi influence; in the summer of 1942 a start was made with the large scale 
deportation of Dutch Jews to Poland. A Manifesto on the occasion o f the reintroduc- 
tion o f slavery, published as a result of the cooperation of all underground papers, 
commented on this last event: “ We are on the eve of the greatest national disaster 
which has ever struck the Netherlands.” Words and tears were no longer believed to 
be sufficiënt — the measure was full; one had to act. Assistance to all those who were 
forced to live in hiding was slowly organized and the underground movement received 
strong impulses from the dramatic events of the first months of 1943 which culmi- 
nated in another mass strike — one which broke out in the last days of April after a 
German announcement that all former members of the Dutch armed forces had to 
report for internment in Germany.

“ W hat a magnificent spectacle o f courage and selfsacrifice! W hat a spontaneous will to 
throw  off the oppressor’s yoke! We have lived through days of breathing more freely than 
we have done for years; for a short time the fear psychosis was broken; we feit no t like subjects 
o f tyranny but like courageous hum an beings pushed forward by an invisib lecom m onbond.”
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Thus Het Parool of 28 May 1943.
In the following period of inereasingly severe German measures the underground 

press continued to criticize those who failed and to admonish the waverers. It was 
‘ ‘unable to acknowledge that life was as complicated as bef ore and that it was not possible 
to place equal demands on every individual. Non-cooperation was, however, the 
form of life urged by the underground press, absolute resistance was its device and 
its colours the black and white of those who are engaged on a missionary task.”

In the spring of 1943 Churchill promised that decisive events might occur “ before 
the leaves of autumn fall.” The expected invasion of Western Europe did not take 
place. Impatience and resentment grew. When at last the Allied armies landed in 
Normandy their operations again took more time than was desired by public opinion. 
In the beginning of September 1944 liberation was thought to be near. The Germans, 
however, were able to rally their forces and all through the dark, sixth winter of the 
war most of the Netherlands were still under German domination. Life grew more 
and more difficult. By order of the Netherlands Government a general railway strike 
had been declared. Communications broke down. Inland transport was made impos- 
sible by the Germans. In the Western part of Holland rations got smaller until in the 
end famine reigned in cities like Amsterdam, Rotterdam and The Hague. Electric 
current was no longer made available to ordinary civilians. It was therefore impossible 
to listen to the London radio. This had already been made more difficult by the confis- 
cation of all wireless sets in May 1943. Henceforth news of the war was carried to 
the people in hundreds of underground papers, mostly of a local character. Together 
with them the “ old” papers continued to be published in spite of innumerable diffi- 
culties. They exhorted their readers not to give in to new German measures of repres- 
sion and tyranny and they had the satisfaction of seeing German attempts to transfer 
most able-bodied men to German factories become a total failure. A few months 
later, in the first week of May 1945, the German garrison of Western Holland capitu- 
lated and Holland was free again.

II. POLITICAL CURRENTS IN THE UNDERGROUND PRESS

The origin of the underground press was a desire to help in the defeat of Germany. 
There were no difïerences of opinion amongst these hundreds of papers when subjects 
like the persecution of the Jews, forced labour and the collaboration of employers 
and civil servants were being dealt with. There may have been some discussion on 
the efficacy of certain forms of resistance or on whether they were morally permitted. 
The communist paper De Waarheid for instance opposed military sabotage before 
the German invasion of the Soviet Union and tried to stimulate it after this event, 
and for a considerable time a few of the most important right wing underground 
papers like Trouw believed that it was not permissible to kill political opponents 
except as a measure of immediate self-defence. Basically, however, the underground 
papers were united in their struggle against the Germans.
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On most other subjects they were divided according to their religious and political 
principles. Some papers of the extreme left wing like Spartacus and De Vonk believed 
it to be the task of the “ toiling masses” of Holland to make common cause with the 
proletariat of all other countries, including Germany. The communists followed the 
general line of Moscow’s policy. Prior to the German attack on the Soviet Union 
they tried to whip up feeling both against the Germans and the Dutch Government in 
London; after 22 June 1941 they were indefatigable advocates of a united front. 
Het Parool (which grew out of De Nieuwsbrieven van Pieter ’t Hoen) and Vrij Neder
land were representative of general left wing opinion, both with strong socialist 
elements. For this reason in the beginning of 1943 a split took place in the editorial 
board of Vrij Nederland which led to the foundation of the Calvinist paper Trouw. 
Progressive Catholic opinion was represented by Christofoor. Je Maintiendrai, which 
advocated the theories of French „personalists” , was largely edited by people who 
had taken a prominent part in the Netherlands Union. It is significant that some 
papers (De Ploeg, De Toekomst) were wholly devoted to the discussion of post war 
subjects. The students’ paper De Geus onder Studenten was famous for its penetrating 
analyses of controversial subjects.

The political differences amongst all these and other underground papers can be 
demonstrated on any subject (except the struggle against the Germans). In Mrs. 
Zimmerman’s introduction particular attention is paid to the discussion on the post- 
war Government system of Holland, in the course of which Dutch Government plans 
to subject Holland to a system of military administration at least during and shortly 
after liberation were violently criticized by left wing underground papers. During the last 
half of the occupation period much attention was also paid to the problem of “new 
leadership” and the post-war position of the resistance movement.

In the summer of 1944 at the request of Queen Wilhelmina and her ministers a 
coordinating body was set up for the entire underground movement in which the 
underground papers were well represented. As soon as it came into existence this 
body split up into parts representing left wing, centre and right wing political opinion. 
The split made it impossible for the resistance movement to exert as such any 
political influence in the post war period. The left-wing group believed that leading 
figures of the resistance movement would have to play a major part in post-war 
govermnent. Reacting to this in December 1944 the right wing groups published a 
declaration in which they said their opinions would make it impossible for the under
ground movement “ to be a cloak for an attempt to force Holland after the war into 
following a direction which is clearly both left wing and radical.”

In April 1945 the old atmosphere of solidarity found its final expression in a 
declaration The struggle for the liberation o f Indonesia which was signed by represen- 
tatives of all leading underground papers. It is tragic that it was on this very subject
— the ending of Dutch rule in the East Indies — that the deepest conflicts of opinion 
developed between those who had been united in their struggle for the liberation of 
Holland.
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III. A na ly sis

The underground press had been a factor of tremendous importance. “ In the 
beginning, in the night of helpless desolation, when no one was able to distinguish 
truth from falsehood and when there was a complete lack of reliable information, the 
underground press helped people to find a path out of nothingness; precisely because 
independence had been lost she stressed the necessity of national consciousness.” 

Until May 1943 — the month of the mass strikes, “ total mobilisation of labour”, 
and the confiscation of wireless sets, but also of the Allied victory in NorthAfrica — 
the principal function of the underground press was to stimulate national resistance. 
After May 1943 she took over part of the function of the radio — i.e. primarily the BBC. 
At the same time there developed a gradual change in the tone and content of the 
articles. More space was devoted to discussion on problems of the future.

The position of the underground press can only be understood if it is continually 
borne in mind that there was only a relatively small group which took an active part 
in the resistance movement. This small group had to live “ at boiling point” . Within 
this group a special section was formed by those who had undertaken the task of 
elucidating the situation in which the Dutch people had found themselves; “ they had 
not merely to live but also to understand at boiling point” . They had to risk their 
lives daily. “ They had to act in an atmosphere of constant mortal danger without 
having the consolation of the intoxication which was part of the work of others. And 
because it is impossible to live in the Polar night of lucidity and threatening ruin 
without the protection of dreaming, they made the tenuous atmosphere of this heroic 
existence habitable by calling it the normal and necessary one and by stating that its 
laws were binding upon everyone.” “Vrij Nederland represents 95% of the Nether
lands people” , its editors declared in the summer of 1941. The minority group could 
only live by identifying itself with the mass of the people; but this mass was unable to 
live according to the rules and desiderata of “ the community of proscripts” . Time and 
again the underground papers called for mass strikes — time and again their exhorta- 
tions were not followed by action. The feelings of irritation on the part of many readers 
were counterbalanced by the bitterness feit by the staff of the underground papers 
who were wooing a people by whom they were being constantly disappointed. This 
inner contradiction is most clearly mirrored in Vrij Nederland. In an issue of the 
autumn of 1942 this paper wrote:

“ We know ourselves to be the voice o f  thousands who are still silent; we are the secret 
pulse o f a people which knows us to  be its secret heart. I f  we call upon you to resist it is not 
ou r voice you are listening to , but the voice o f your own people, your own voice, the voice 
o f our comm on past, our common belief, our desires and our hopes. We exist because you 
exist.”

In the same issue, however, criticizing the lack of resistance against the mobili
sation of manpower, the paper stated:

“ And the Church is silent and merely watches.
A nd every day the workers resign themselves to  going to  their job.
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A nd the employers continue to  supply the Germans with lists o f their employees as if  there 
was no danger threatening a t all.

A nd the civil servants continue to  protest tha t they are fine patriots.
A nd the middle classes sigh tha t life is awful, but their fires are snug and they keep their 

hands on their p o ck e ts .. . .  How long?”

Conditions of social life made it impossible for the people of Holland to live in 
constant revolt. Twice they broke their bonds: in February 1941 and in April-May 
1943, but these sudden outbursts of protest did not lead to forms of continuous 
resistance as preached by the underground press. Organized revolt and systematic, 
well thought-out, continually repeated sabotage did not materialize. “ The evangelie 
attitude prescribed by the underground press according to which the body could and 
should perish to save the soul, was possible only in the case of individuals; this line 
of conduct could not be followed by an entire group. It is the tragedy of the under
ground press that this fact was perfectly well understood by her but that she could not 
allow her policy to be determined by this understanding.”

Because of all this the underground papers, however welcome, were never wholly 
appreciated by the majority of the people; on the other hand they were an object of 
veneration to those Dutchmen who lived in the free world. Many of them only realized 
after their return to liberated Holland that life under the Germans was more compli- 
cated than one had been led to believe from reading the underground papers. “ Simi- 
larly it would have been impossible to derive the social reality of ancient Israël from 
the Books of the Prophets.”

“ Having come to the end of our introduction” , Mrs Zimmerman writes, “ we 
suddenly perceive that this last comparison was constantly present just below the 
level of our consciousness, and it is, indeed, only thus that we can fully grasp the 
historical importance of the phenomenon of the underground press. It is not primarily 
daily life which it mirrors within its own natural social limits — but life as it was 
lived by a small group of undaunted men and formed and reformed in constant in- 
spiration, deriving its sense and direction from guiding values, passionately professed, 
which the members of this community tried to impose on the entire Netherlands 
people as they had imposed them on themselves.”
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No. 1 - “Geuzenactie, announcement no. 2”
18 May 1940

The Germans intend to start looting Holland without mercy. It is necessary to 
organize resistance as soon as possible.

No. 2. - Circular letter no. 1 of the committee “United in Oppression”
29 June 1940

Dutchmen must remain faithful to their God, Queen and Fatherland. Patriots 
must form cells of resistance.

No. 3 - “ Our aim: Free Netherlands”
“Geuzenactie”, Summerl940

No form of cooperation with the occupier is allowed. All fascist and semi-fascist 
organizations have to be destroyed.

No. 4 - “After the German invasion”
“Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen”, no. 1, 25 July 1940

The neutrality policy of the Netherlands Government had been shown to be wrong. 
It is a grave omission that practical cooperation with our “natural allies” was 
not established in time. Also, the state of our armaments was deplorable. Happily 
the large majority of the people are resisting any form of temptation from the 
Germans, the only exception being formed by the Dutch Nazi movement (Natio
naal Socialistische Beweging) which was always a traitors’ party, by prostitutes, 
and by the Netherlands press which has made itself subservient to the Germans 
for commercial reasons. All collaborators have to be punished. The times when 
all influence was in the hands of rich merchants, bankers and aristocrats will not 
return.

No. 5 - “Open letter to the Reichs Commissioner of the illegally occupied Netherlands 
territories on account of his held out hand”

“Berichtendienst 1940”, Summer 1940
In his first speech as Reichs Commissioner (Reichskommissar) Seyss-Inquart 
“held out his hand” to the Netherlands people. This invitation has to be refused. 
His hand is “spattered with blood” .

No. 6 - “We are still at war”
“De Geus,” no. 1, 4 October 1940

All sorts of vague opinions are being heard. Some advocate keeping ”a sense of 
reality” . The only reality, however, is that Germany is our enemy. Every so-called 
objectivity is out of place. It is the students’ task to keep the will to resistance 
alive.
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“Nieuwsbrief van Pieter ‘t Hoen”, no. 10, 8 October 1940
Many high officials and judges have committed grave mistakes by lending their 
support to German measures which had to be opposed. This was, however, 
only to be expected from our formerly ruling families whose dearest wish it is 
to remain neutral.

No. 8 - “The Netherlands Union”
“De Geus”, no. 2, October 1940

Many people join the “Netherlands Union” (a new political mass-movement 
started in the summer of 1940 some of whose leaders believed that if Germany 
won the war the Netherlands people ought not to be represented by the Nazi 
movement nor by the former political parties). In doing so they believe they are 
protesting against the Nationaal-Socialistische Beweging. The Netherlands Union, 
however, is also anti-democratic and will only be tolerated by the Germans as 
long as they find it to their advantage.

No. 9 - “The road to peace and freedom”
“De Waarheid”, no. 1, 7 December 1940

The first leading article in the first issue of the communist underground paper 
De Waarheid explains that a German victory would lead to the continuation of 
the exploitation of the toiling masses but that, if England should win the war, 
the pre-war capitalist system would be reestablished. The workers have to put an 
end to the capitalist system. Workers, farmers and the middle classes have to 
ask for higher wages. They have to unite in a common struggle.

No. 10 - “The spiritual freedom of the Netherlands and the persecution of the Jews”
“Bulletin”, no. 12, 17 December 1940

All Dutch civil servants have been ordered to declare whether they are Jewish or 
not. Nearly all of them have filled in their form. This was a mistake. The students 
of the University of Leyden and of the Technical University of Delft have acted 
rightly by starting a strike as a sign of protest against the dismissal of Jewish 
professors.

No. 11 - “Circular letter, no. 5”
End o f 1940

The civilization of the Netherlands is superior to German Kultur. As soon as 
we become friends of the Germans we will lose our national individuality. Not to 
fight against the persecution of the Jews would be a sign of weakness. The people’s 
leaders, the leaders of the Churches in the first place, must raise their voice in 
protest.

No. 7 - “ Into the abyss”
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“Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen,” no. 20, 4 January 1941
Many Dutchmen pretend that it is very difficult for the Germans to rule Holland. 
This is not true. There are very few people who are really willing to make sacri- 
fices for the resistance movement. In the form of imaginary dialogues various 
examples are given of this lack of courage.

No. 13 - “Workers, defend democracy!”
“De Vakbeweging”, no. 2, early 1941

Democracy is an essential element of the modern trade union movement. The 
socialist trade unions are being Nazified. If this process is continued the workers 
will have to resign their membership.

No. 14 - “We don’t want this!”
“Het Parool”, no. 1, 10 February 1941

The first week of February 1941 was full of German terror. Dutch Nazis were 
provoking Street riots against Amsterdam Jews. “We don’t want this, barbarians, 
do you hear us! The moment is not far off when we will make this clear to you.”

No. 15 - “For freedom and civilization!”
“Spartacus”, no. 2, mid-February 1941

The Dutch Nazis have started fighting the poorest of the people. They have, 
however, offered effective resistance. Force has to be met with force. Mass strikes 
have to be called.

No. 16 - “Big strikes in the capital”
“Het Parool”, no. 4, 4 March 1941

Looks back upon the general strikes which occurred in Amsterdam on 25 and 
26 February 1941 in protest against the deportation of some hundreds of Jewish 
men and boys. The Germans were taken completely by surprise. Many socialist 
leaders were arrested, the real organizers, however, were the strikers themselves 
who refused to follow “bolshevist calls to demonstrate” . The morale of the 
Netherlands people has been proved to be unbroken.

No. 17 - “The action of February”
“De Waarheid”, no. 9, 21 March 1941

Claims that the strikes were organized by the communists and takes issue with 
the Netherlands Government broadcast from London which had said that the 
strikes had been premature. The London imperialists are clearly afraid of the 
proletariat.

No. 12 - “ Small epic in prose”
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No. 18 - Circular letter no. 24 of the committee “United in Oppression”
15 March 1941

The first eighteen Dutchmen have been shot by the Germans. “Holland which 
counts sons like these, cannot perish” .

No. 19 - “Resistance”
“Vrije Pers”, April 1941

The strikes of February were not ordinary strikes but a spontaneous protest.

No. 20 - “Dishonesty as a civic duty”
“Het Parool”, no. 5, 17 March 1941

Attacks the leaders of the Nederlandse Unie who are still calling for loyal beha- 
viour towards the Germans.

No. 21 - “Passionweek 1941”
“Het Parool”, no. 6, 9 April 1941

The Passion story of 1941 is the story of the persecution of Jews and other Dutch
men, the story of tortures inflicted by the Germans.

No. 22 - “Are the Netherlands Judges serving the Germans?”
“Slaet op den trommele”, no. 4, July 1941

Netherlands judges are passing sentences according to German decrees which 
conflict with our Constitution and our sense of justice. “The people demand 
that they should refrain from becoming a tooi in German hands.”

No. 23 - “The dissolution of our political parties”
“Het Parool”, no. 18, 26 July 1941

Shortly after the start of the German invasion of Russia all old Dutch political 
parties were dissolved. The German intention is “to make our people ripe for 
incorporation into Germany.” Those who believed that some legal freedom 
would be left to us, were only fooling themselves.

No. 24 - “Warning against hatred and revenge”
Annexe to “De Vonk”, July 1941

“It is allowed to feel indignation; it is not allowed to feel hatred.” Summary 
executions should be prevented at all costs.

No. 25 - “Do not forget our prisoners!”
“Het Parool”, no. 21, 4 September 1941

Gives a description of the sufferings of prisoners in German hands and calls 
upon the Dutch to send them presents.
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“Vrij Nederland”, II, no. 4, October 1941
It is a Christian’s duty not to join fascist organizations even if they claim to be 
Christian.

No. 27 - “The misleading proclamation”

“Vrij Nederland”, II, no. 6, November 1941
Attacks a proclamation, issued by three departmental permanent secretaries, cal- 
ling upon the Dutch to refrain from “senseless acts of sabotage.”

No. 28 - “The day of axes”

“Het Parool”, no. 28, 15 November 1941
Many Dutchmen are dreaming of a “day of axes” (Bijltjesdag) when popular 
justice will be meted out to all “traitors” . Proper punishment is certainly neces- 
sary but it should be inflicted by courts of justice and capital sentences should 
only be passed on leading traitors.

No. 29 - “Refuse to deliver youth!”

“Het Parool”, no. 34, 20 February 1942
Attacks the compulsory Labour Service.

No. 30 - „The Brandaris letter”

March 1942
An underground publication directed especially towards artists. They are called 
upon not to join the cultural organizations which have been set up in imitation 
of the ones created by Goebbels.

No. 31 - “Deportation to Germany”

“De Waarheid”, no. 43, April 1942
Workers who are ordered to go to Germany should go into hiding.

No. 32 - “Spartacus crucified”

“De Vonk”, II, no. 5, end o f April 1942
An article in memory of H .Sneevliet, a well-known Dutch revolutionary socialist, 
who was shot by the Germans in April 1942.

No. 33 - “First of May”
“De Vonk”, II, no. 5, end o f April 1942

Stresses the need not to lose belief in a better future.

No. 26 - “ Spiritual principles or bread?”
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“ £><? Waarheid", May 1942
All Jews have been ordered to wear the Star of David whenever they are appearing 
in public. This foreshadows the deportation and execution of Dutch Jewry. It is 
necessary to protest against these barbarous methods.

No. 35 - “The Amersfoort dead — A call to prayer and fasting”

“Vrij Nederland”, II, no. 14, 8 May 1942
Seventy-two Dutchmen have been shot in Amersfoort concentration camp for 
takingpartin the underground movement. “ It is almost impossible for us not to 
feel hatred.”

No. 36 - “Resistance against deportations”

“Het Parool”, no. 40, 14 July 1942
The first transports of Dutch Jews to Poland have taken place. It is the linal inten- 
tion of the Germans ta  deport three million Dutchmen to Eastern Europe.

No. 37 - “A disgraceful shame!”
“Het Parool”, no. 40, 14 July 1942

The registration of Jews to be deported has been too much even for the Joodse 
Raad (“Jewish Council”, a body set up by the Germans to pass on instructions 
to Dutch Jews). We should refuse to countenance the crime of the deportations.

No. 38 - “Monsters without mercy”

“De Oranjekrant”, 1942, no. 10, July 1942
What happens to the Jews is partly our own fault. We have not carried out enough 
sabotage. Our only weapon of defence is to create an administrative chaos.

No. 39 - “German propaganda is promoted by chatterboxes”

“Vrij Nederland”, II, no. 17, 23 July 1942
There are many people who are constantly criticizing the British for delaying 
the invasion of Western Europe. These people are being duped by German 
propaganda.

No. 40 - “Manifesto on the occasion of the reintroduction of slavery”

“De Waarheid”, no. 51, 3 August 1942
The deportations of the Jews have brought us to “ the eve of the greatest national 
disaster which has ever struck our people.” The Jews have to be helped as much 
as possible. It would be suicidal to remain passive.

No. 34 - “ In the sign of the Star of David”
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No. 41 - “In memoriam Willem Ruys, Count E. O. G. van Limburg Stirum, Robert 
Baelde, Christoffel Bennekers, Baron Alexander Schimmelpenninck van der 
Oye”

“Verzet”, I, no. 4, September 1942
In August 1942 a German troop train was derailed in Rotterdam. In reprisal 
five hostages were shot by the Germans. The German intention is to intimidate 
the entire population.

No. 42 - “Slaves abroad, slaves at home”

“Vrij Nederland”, III, no. 2, 11 September 1942
The Germans intend to increase the number of Dutchmen working in Germany 
to half a million. Those refusing to leave should be helped in every possible way. 
If they are unable to avoid obeying German orders employers should give 
assistance to their families and keep jobs open for them.

No. 43 - “Do not forget! Never forget!”

“Verzet”, I, no. 4, September 1942
Never forget the inhuman way in which the Jewish deportations were carried out 
by the Germans and their helpers!

No. 44 - “The duty of the Dutch railway worker”

“De Waarheid”, September 1942
Calls upon Dutch railway workers to increase sabotage.

No. 45 - “The hour of trial”

“Verzet”, I, no. 5, October 1942
The Russians are conducting a heroic struggle. The war, however, will be decided 
in the West. We should realize that we may be subjected to heavy trials before 
liberation comes. Perhaps one-and-a half million Dutchmen will be forced to leave 
Western Holland where the Germans plan to extend their fortifications. In this 
situation only one answer is possible: better be killed than to live like slaves. 
“There is only one New Order: the Order of Resistance!”

No. 46 - “The last round but one” '

“De Oranjekrant”, 1942, no. 14, November 1942
The Allied landings in North Africa have been a marvellous encouragement. 
“It is, however, not impossible that it will be several months before our country 
is liberated.”
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No. 47 - “The great danger!”
“Vrij Nederland”, III, no. 5, 11 December 1942

“The question of how we are going to be liberated is of equal importance to 
the question of whether we will be liberated at all.” We have to take part in the 
struggle. Those who are half collaborating with the Germans form our greatest 
danger.

No. 48 - “The slave drive against our workers!”
“Vrij Nederland”, III, no. 5, 11 December 1942

Whilst our workers are being deported not nearly enough resistance is being 
ofïered by the churches, the bourgeoisie and the civil servants.

No. 49 - “Christmas 1942”
“Christofoor”, no. 4, December 1942

The world had fallen into chaos. Positive Christendom is the only solution.

No. 50 - “A Princess has been born”
“De Oranjekrant”, 1943, no. 16, January 1943

Expresses gratitude at the birth of Princess Margriet Francisca.

No. 51 - “Ir Verwey, we indict thee!”
“Het Parool”, no. 48, 10 February 1943

Sharply attacks the permanent secretary of the department of social affairs, 
Ir R. A. Verwey.

No. 52 - “The martyrs’ camp of Vught”
“De Oranjekrant”, no. 17, February 1943

Describes the notorious concentration camp of Vught and calls upon the Dutch 
not to forget their martyrs.

No. 53 - “Our name”
“ Trouw”, I, no. 2, 18 February 1943

In the first leader of the new Calvinist underground paper Trouw (“Faithful”) 
an explanation is given of the paper’s name. The Dutch should be faithful to 
their religious and political convictions.

No. 54 - “The foundation of our resistance”
“Trouw”, I, no. 2, 18 February 1943

In its truest essence this war is a war of religion, a spiritual war. The foundation 
of resistance should not be formed by opportunistic considerations but by 
convictions of principle.
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No. 55 - “Soldier or slave — The Netherlands people face their choice”
“Vrij Nederland” , III, no. 7, 21 February 1943

The method followed by the Germans is to attack the various groups of the 
population one by one. The result is that a truly national movement of resistance 
fails to develop. Now, however, the Germans are widening their front of attack. 
The Dutch medical profession is giving a splendid example of resistance. Teachers, 
civil servants and trade union leaders are still not doing enough.

No. 56 - “ The declaration of loyalty”
“De Vrije Katheder” , III, no. 9, March 1943

Calls upon all Dutch students to refuse to sign the declaration of loyalty towards 
the German authorities which they have been asked to sign.

No. 57 - “Murder”
“Trouw”, I, no. 3, 12 March 1943

The first Dutch Nazis have been shot by patriots. Trouw believes that the use 
of this form of attack is not warranted.

No. 58 - “The organisation of resistance — Prepare for big actions”
“Het Parool”, no. 51, 5 April 1943

The time has come to organize the resistance movement properly. It should be 
organized “vertically” . Those who are forced to work for the Germans should go 
into hiding. Strikes would be even more effective but they would have to be 
carefully prepared.

No. 59 - “ “They” and “we” ”
“Je Maintiendrai”, no. 38, 25 April 1943

Criticizes the Dutchmen who pride themselves on the fact that they “are not so 
foolish as not to work for the Germans” .

No. 60 - “Through extermination to Germanization”
“Vrij Nederland”, III, no. 9, 5 May 1943

The Germans intend to exterminate part of the Dutch people and to Germanize 
the rest. The latest German measure is the order, addressed to all former members 
of the Dutch armed forces, to report for internment in Germany. Strikes have 
broken out in protest which demonstrate that mass strikes are possible.

No. 61 - “A survey of the home front”
“Vrij Nederland”, III, no. 9, 5 May 1943

Nobody should help the Germans in their new registration of Dutch workers 
who are to be sent to Germany.
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No. 62 - “The strike — Defeat or victory?”
“De Vonk", extra edition, end o f May 1943

The strikes of the last days of April and the beginning of May have been an 
encouraging phenomenon. Their preparation and organization, however, left 
much to be desired. It is, perhaps, impossible to lead them from a central point, 
but they should be at least directed towards a common aim.

No. 63 - “Looking back”
“ Trouw” , I, no. 6, 3 June 1943

The latest measures prove that the Germans believe the Dutch people are getting 
more difficult. This is how it should be. The strikes were important as a demon- 
stration.

No. 64 - “At the start of our third annual”
“Vrij Nederland", III, no. 1, 19 August 1942

Those who have warned against the Germans from the beginning, have been 
proved right. There are, however, still some people who want to be opportunists. 
We have to fight against the essential danger of Nazism: its complete lack of 
morals.

No. 65 - “The battle of Europe”
“Vrij Nederland", III, no. 8, 21 March 1943 

The Germans are right when say that the battle of Europe has started. They 
have, however, always attacked the values of European culture. Russia has never 
been democratie, but it is now approaching Western Europe. “If Western Europe 
maintains its decadent pre-war regime, it will be bolshevised not because of but in 
spite of Bolshevism” . Europe’s task is to deepen and to regenerate democracy.

No. 66 - “The Netherlands Indies after the war”
“ Vrij Nederland", III, no. 8. 21 March 1943

In the East the “colonial era” will before long be a thing of past. “Now that we 
are subject to an alien tyranny, we are, perhaps, better able to understand the 
feelings of the Indonesians towards Dutch rule.” Postwar cooperation between 
Holland and Indonesia will only be possible “on a basis of complete equality 
and freedom”.

No. 67 - “This war’s lesson”
“Trouw” , I, no. 5, 6 May 1943

The future will be different from the past. The past was not as bad as some main- 
tain but we will inevitably draw many lessons from our present experiences.
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No. 68 - “Come across and help us! Europe cries out for help!”

“Vrij Nederland”, III, no. 10, 10 June 1943
“Come across and help us!” was the cry addressed to Paul. It is now the call of 
martyred Europe.

No. 69 - “The whips we made ourselves”

“Trouw”, I, no. 7, 23 June 1943
By following opportunist tactics the Dutch people themselves have made the 
whips which now strike them. There has been far too much collaboration with 
the Germans.

No.70 - “The destruction of Justice and the role of the Netherlands Judges”

“Het Parool”, no. 56, 30 July 1943
The Netherlands judges have not offered sufficiënt resistance to the Nazi system. 
The Hoge Raad (“High Court of Justice”) has declared itself unable to judge 
German decrees. After the war many judges will have to be dismissed.

No. 71 - “Quiet”

“Je Maintiendrai”, no. 43, 5 August 1943
The Germans request us to remain quiet. Many people are, indeed, content 
with the role of passive spectators. We are, however, still at war.

No. 72 - “Hold fast till the end”

“Trouw”, I, no. 9, 19 August 1943
Now that the end of war approaches, German terror increases, and many people 
bow their heads. There are others who offer continuous resistance. These will 
be the true rebuilders of Holland after the war.

No. 73 - “Queen Wilhelmina”

“Je Maintiendrai”, no. 44, 31 August 1943
Pays homage to the Queen on her 62nd birthday. “We want to enter a better 
future under the reign of Her Majesty.”

No. 74 - “The true Jewish problem”

“De Geus”, no. 21, 4 September 1943
It is our first duty to help the Jews as much as possible. It is, however, an undeni- 
able fact that anti-semitism is increasing. German generalizations are being 
repeated. A total lack of critical sense is being shown here.
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No. 75 - “Murder or self-defense?”
“De Vrije Katheder”, IV, no. 1, 6 October 1943

Attacks Trouw and Vrij Nederland for having expressed doubt as to whether 
members of the resistance movement may be allowed to kill political opponents.

No. 76 - “Three years “Waarheid” ”
“De Waarheid”, IV, no. 1, 17 November 1943

A commemorative article looking back on the role played by the principal 
communist underground paper in three years of occupation.

No. 77 - “Use every bit of your strength — that is the appeal of our dead and martyrs”
“Het Parool”, no. 64, 5 February 1944

The war is nearing its end. German tyranny is increasing in ferocity. We should 
keep the example of our heroes before our eyes.

No. 78 - “Becoming dulled”
“De Vrije Kunstenaar”, March 1944

There are many people who refuse to help Jews. They escape into an easy anti- 
semitism in order to silence the voice of their own conscience.

No. 79 - “The right to attack”
“Trouw”, II, no. 3, end o f March 1943

Armed attacks on population registers and food offices are perfectly justified. 
Those who are executing traitors and enemy spies are doing so in the full know- 
ledge of their Christian responsibility.

Ko. 80 - “Heroes’ day”
“Katholiek Kompas”, April 1944

Seyss-Inquart has commemorated the German dead. Isn’t it rather the duty of 
the Dutch people to commemorate their fallen?

No. 81 - “In memoriam Gerrit van der Veen — The death of a great partisan fighter”
“De Vrije Kunstenaar”, June 1944

Article written to commemorate the death of Gerrit-Jan van der Veen, one of 
the foremost leaders of the Netherlands resistance movement who was arrested 
and shot by the Germans in the summer of 1944.

No. 82 - “Memento”
“De Geus”, no. 27, 11 July 1944

Article written in memory of hundreds of students who lost their life in the under
ground struggle.
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No. 83 - “The testimony of stakes and holes”
“ Trouw”, II, no. 7, middle o f July 1944

Dutchmen have been forced to erect stakes and to dig holes as part of the German 
defence works in Western Holland. They are a testimony of national weakness.

No. 84 - “To Her Majesty Queen Wilhelmina”
“Op Wacht voor God, Nederland, Oranje”, no. 50, 31 August 1944'

We are grateful to God that Queen Wilhelmina has been granted to our people. 
She is the centre of our national existence.

No. 85 - “If cannons roar”
“Ons Volk”, no. 12, September 1944

Liberation is fast approaching. Resistance is more than ever necessary.

No. 86 - “The principles of political parties”
“Trouw”, I, no. 7, 23 June 1943

We oppose granting the state unlimited power, but we acknowledge that after 
the war the state will have its duties in the fields of economy and culture. Calvinist 
Dutchmen have to be on their guard against both rigid conservatism and wild 
radicalism.

No. 87 - “Government and people in times of transit”
“ Vrij Nederland”, III, no. 11, 5 July 1943

There may be chaos in Holland after the war. A strong government is necessary 
but this should not be an authoritarian one. The state of emergency should be 
ended as soon as possible. If it should prove technically impossible to reassemble 
Parliament, political advisory councils should be set up.

No. 88 - “Our fight for Indonesia”
“Trouw”, I, no. 8, 20 July 1943

An equal relationship with Indonesia will only be possible after some time. Our 
first duty is to preserve our Empire and to defend it against American attempts 
to place Indonesia under the trusteeship of the United Nations. The first troops 
to go to Indonesia should be Dutch troops.

No. 89 - “Founded on liberty”
“Trouw”, I, no. 9, August 1943

Immediately after the liberation a state of emergency should be declared. Civil 
government and parliament should be reinstituted as soon as possible. No form 
of dictatorship should be allowed. The best thing might be to prolong the sitting 
period of the last freely-elected parliament (dissolved by the Germans in June 1940).
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No. 90 - “Common measure”
“De Ploeg” , no. 3, September 1943

A “crisis of certainties” has manifested itself especially in the field of politics. 
National socialism and Russian communism are worse than the ills they pretend 
to cure. “The world can only find its proper centre in a new profession of the 
Gospel.”

No. 91 - “The country’s Government in time of transition — Has London a proper view 
of the situation?”

11 Het Parool”, no. 58, 27 September 1943
The Netherlands Government has announced that after the liberation a system 
of military government would be set up in Holland. It would largely be staffed 
by Dutchmen who have not been living in Holland during the war. Serious 
criticisms are voiced against these plans.

No. 92 - “The Queen”
“Je Maintiendrai”, no. 45, 24 September 1943

After the war the powers of the Crown should be widened.
No. 93 - “Popery and anti-popery”
“Christofoor”, II, no. 1, October 1943

The Catholic paper points out that anti-Catholic feelings have increased during 
the war. Catholics should take care not to increase their isolationism. The war 
has shown that national cooperation between Catholics and Protestants is per- 
fectly possible.

No. 94 - “Will western civilization perish?”
“De Vrije Katheder”, IV, no. 2, 16 October 1943

Western civilization will perish in so far as it is capitalist. A new society will, 
however, arise in which intellectuals should be able to find their proper place.

No. 95 - “Liberation will bring us freedom”
“Het Parool”, no. 62, 18 December 1943

It can be inferred from a new speech by the Queen that the Government has 
modified its plans for setting up a system of military government in liberated 
Holland. The criticisms voiced by Het Parool and Vrij Nederland have proved to 
be useful.

No. 96 - “Conservative-progressive”
“Trouw”, I, no. 15, December 1943

The Calvinist paper does not believe that the antithesis “conservative-progressive” 
is all-embracing. In Holland divisions in political life are the result of different 
religióus convictions.
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No. 97 - “The new man”
“De Maasbode", December 1943

Old social systems can only be replaced by better ones if we realize that we will 
have to improve ourselves. “Improve the world-start on yourself!”

No. 98 - “Our parliament — Should we or should we not use it ?”
“Vrij Nederland”, IV, no. 8, 24 January 1944

It is certainly true that our prewar Parliament is no longer representative of 
public opinion, still it would be better to have it reassemble as soon as possible 
in stead of undertaking all sorts of dangerous undemocratic experiments.

No. 99 - “A united party or a Progressive people’s movement?”
“De Waarheid”, no. 117, 31 March 1944

Some people advocate creating a broad progressive people’s movement. This 
movement would include too many heterogeneous elements. The Communist 
party is ready to dissolve itself and to form part of a united workers’ party which 
in its turn would form the centre of a broader progressive movement.

No. 100 - “Manifesto of “Het Parool” and “Vrij Nederland” ”
15 April 1944

A progressive manifesto including all measures which should be the first to be 
taken in Holland after the liberation. In it the destruction of liberal capitalism is 
envisaged and a radical renewal of Dutch economie, social, political and cultural 
life is advocated.

No. 101 - “Inundations and reparations”
“Vrij Nederland”, IV, no. 12, 28 May 1944

Refers to the discussion in Dutch circles in London as to the desirability of having 
Germany pay reparations for the damages inflicted upon Holland by the inun
dations. Some desire the annexation of part of Germany.

No. 102 - “The rebellion of the men of the resistance”
“De Nieuwe Wijnzak”, no. 3, July 1944

The division between the members of the resistance movement and the rest of 
the population is not an artificial one. Some people have shown weakness, others 
great courage. As regards the latter group not all of them by any means have 
been regular members of the resistance movement.

No. 103 - “Catholic action and political action”
“Christofoor”, II, no. 6, August 1944

The task of Catholic action lies in the sphere of the supernatural. Many political 
problems touch on the supernatural. The Church, however, cannot do more
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than indicate general norms and carry out a negative supervision as far as prac
tical solutions are concerned. Catholic political action as such is only possible 
whenever the Church is in danger. It is, however, not desirable to resuscitate the 
Catholic party after the war.

No. 104 - “Myth and unity”
“De Ploeg” , no. 10, August 1944

Many groups, expressing themselves in underground publications, hesitate to 
throw their old myths overboard. Some of them are no longer of any use. The 
“national myth” has been strongly feit during the war. Anyhow, some sense of 
unity ought to be possible in political, perhaps also in cultural life.

No. 105 - “The return of a renewed socialist movement”
“De Baanbreker”, no. 1, 19 August 1944

In the first issue of a paper which claims to represent the former socialist party 
(Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij) it is pointed out that Holland will be 
much poorer after the war. The workers have to have their own political organi- 
zation which should be the old socialist one in a new form.

No. 106 - “A practical and an unpractical word”
“ Vrij Nederland”, V, no. 2, 6 October 1944

Warns that much suffering may occur before the liberation.

No. 107 - “The dynamiters of Amsterdam”
“De Waarheid”, 7 October 1944

Whilst the railway workers have started a general strike there are others who 
are helping the Germans to blow up the harbour installations of Western Holland. 
“Their names and addresses should be noted.”

No. 108 - “The railway strike”
“ Vrij Nederland”, 20 October 1944

The Germans are conducting a tremendous propaganda-campaign in order to 
induce the railway workers to return to work. This shows the importance of 
the strike. The fact that food is getting scarce in Western Holland is not the 
result of the strike but of German looting.

No. 109 - “The measure is full”
“ Vrij Nederland”, 20 November 1944

The Germans intend to take a million men to Germany. In Rotterdam thousands 
have allowed themselves to be led away like sheep. Let this be a warning to 
Amsterdam! Defend yourself or go into hiding.
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No. 110 - “Rising Water — Decreasing resistance?”
“Ons Volk”, December 1944

The war may spread to Western Holland and cause tremendous destruction. 
Despite this we should maintain and intensify the spirit of resistance.

No. 111 - “Are we cowards?”
“Vrij Nederland”, V, no. 7, 14 December 1944

German officers were astonished at the lack of resistance shown in Rotterdam 
on 10 and 11 November 1944 when the big manhunts were carried out.

No. 112 - “Hunger”
“Het Parool”, no. 80, 9 January 1945

A short story on the depressing effect of hunger.

No. 113 - “Only then”
“Vrij Nederland”, V, no. 12, 1 February 1945

The sacrifices of the resistance movement will have been in vain if part of the 
people continue blackmarketeering and working for Germany.

No. 114 - “The heart which was indomitable . . . ”
“Het Parool”, no. 90, 17 March 1945

These words taken from one of the best known underground poems introducé an 
article in which the fallen heroes of the resistance movement are being honored.

No. 115 - “Not yet___ ”
“Vrij Nederland”, V, no. 19, 14 April 1945

The last weeks of war will be the most difficult ones.

No. 116 - “Confronting the tribunal of history — The final act of the drama”
“Vrij Nederland”, V, no. 21, 30 April 1945

A bitter attack on the negotiations held with Seyss-Inquart in order to prepare 
the surrender of the Germans in Western Holland without fighting.

No. 117 - “First of May”
“De Baanbreker”, 1 May 1945

“This First of May is full of promises. . . .  ”

No. 118 -“To all workers! Socialism, democracy and internationalism are our leading 
principles”

“De Baanbreker”, no. 4, September 1944
Now that liberation is fast approaching all anti-capitalist forces have to unite in a
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socialist movement. Socialism cannot be separated from democracy. Solidarity 
with the German workers has to be promoted. No imperialist peace should be 
imposed upon Germany.

No. 119 - “Too careless”
“De Toekomst”, no. 7, October 1944

Criticizes the Royal Decrees stipulating the way in which National-Socialists 
and other supporters of Germany will be tried after liberation.

No. 120 - “The Christian national idea”
“Trouw”, no. 18, December 1944

This is a manifesto of four resistance organisations in which they point out 
that they have viewed their own efforts in the resistance movement as an expres- 
sion of their Christian belief, “as a contribution towards the fight to maintain 
and strenghten the Christian foundations of our national life.” Trouw adds that 
the manifesto partly intends to correct the impression that the resistance move
ment as such is left wing.

No. 121 - “Christian-national and radical”
“Vrij Nederland”, V, no. 8, 6 January 1945

Vrij Nederland regrets Trouw's commentary to the preceding manifesto. The 
contradiction between Christendom and a policy of the left is a false one.

No. 122 - “Annexation — A Dutch and a European problem”
“De Ploeg”, no. 11, January 1945

It is senseless to argue for or against annexation of part of Germany. Germany 
cannot be completely weakened. If this happened the German people would 
throw themselves into the arms of Soviet Russia.

No. 123 - “Public spirit and the resistance movement”
“De Geus”, no. 29, February 1945

Many intellectuals did not care to take basic political decisions in the period 
between the two world wars. They were wrong. The decision to take part in 
the resistance movement was a political one and a proof of public spirit.

No. 124 - “Personalism”
“Christofoor”, II, no. 10, February 1945

Gives a survey of personalist ideas which have been spread especially in France. 
The acknowledgment of the absolute spiritual value of the individual may 
form the foundation of political cooperation between people of different political 
and religious convictions.
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No. 125 - “The fight for the liberation of Indonesia”
“Vrij Nederland”, V, no. 21, 30 April 1945

This is a declaration on behalf of all important resistance organizations, left 
wing, centre, and right wing, drawn up by the representatives of the six most 
important underground papers. The declaration stresses the necessity of libe- 
rating Indonesia from Japanese rule as soon as possible. Both Dutchmen and 
Indonesians should take part in the actions necessary to achieve this aim. “We 
aim at free cooperation believing that the ties between the Netherlands and 
Indonesia in a new Commonwealth will be in accordance both with the growing 
mutual dependence of nations and the feelings of solidarity which have grown up 
in the course of the centuries.”

No. 126 - “The Netherlands have been liberated.........”
“Vrij Nederland”, 17 May 1945

In this final article, written and published after the liberation, the editor of Vrij 
Neder land looks back on the years of war and cocupation. Liberation of Western 
Holland was not in itself an heroic event. Still, it caused tremendous outbursts of 
popular joy. We are, however, faced by heavy problems. In trying to solve them 
we should never forget the principal lesson of the occupation period, viz. that 
freedom is not for sale.




