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WIEN DEN SCHOEN PAST...
,,Statesmen and beauties are very
rarely sensible of the gradations of their
decay; and, too sanguinely hoping to
shine on in their meredian, often set with
contempt and ridicule". (Chesterfield).

Het schijnt dat ik de grenzen
der behoorlijkheid heb overschre
den. En alhoewel ik in de over
tuiging vertoefde mij nog vrij
zacht uitgedrukt te hebben, in
verband met de zeer irriteerende
details waarover wij beschikken,
heb ik mij de verbolgenheid op
den hals gehaald van velen uit
bepaalde
regeeringsinstanties,
door het artikel „Met Broodmes
en Hooivork". Dat heeft mij na
tuurlijk buitenmate verheugd en
het heeft mij aangetoond, dat
onze pijlen vaak goed gericht zijn.
De sympathiekste verwijten
waren aan mij persoonlijk ge
richt, al viel er dan ook een hard
woord. De meesten hebben mij
ervan verweten, dat het geen stijl
van „standing" was, de nederlandsche journalistiek onwaar
dig. Ja, zie, door zulke praedikaten voel ik mij eigenlijk zeer ge
flatteerd. Want „standing" is
typisch geborneerd hollandsch,
het droombeeld van den kleinstad-burger en journalisten, die
naar „standing" streven vertoonen' in hun dagelijksch bestaan
parallelverschijnselen van de klei
ne spekslagerszoon, die van de
houten keukenstoel naar de plu
chen fauteuil instreeft. Boven
dien hangt het gescherm met al
of niet onnederlandsch mij dus
danig de keel uit (hebben vrome
pennelikkers zelfs al niet die

meisjes van een onnederlandsche
houding beticht, die een amerikaansch soldaat wat van hun
charme mededeelen) dat ik er
geen beteekenis aan hecht. Ik
houd nu eenmaal niet van for
mules en normen wanneer ik
schrijf en erken dan ook alleen
maar de waarheid van een ge
geven. Ik reken bovendien alleen
maar met het begrip humaan of
ahumaan. Het heeft voor mij niet
het m-inste verschil of er in het
oosten een Rus wordt opgehangen
of in Amsterdam een Hollander;
door beider lijden word ik op de
zelfde wijze hevig aangegrepen en
het doet in mij dezelfde woede
ontvlammen tegen de plegers van
het onmenschelijke onrecht. Ik
zie in een mensch de mensch en
in het wanfeit het onrecht, waar
ook ter wereld, de menschheid
aangedaan.
Met betrekking tot bovenver
melde feiten moet ik dan nog
voegen, dat ik geen journalist ben
en dit ook niet wensch te worden.
Ik schrijf. En hoe gij dit ook wilt
betitelen laat mij koud en of mijn
stijl uw bewondering wekt of uw
afschuw, dat lap ik volkomen aan
mijn laars. Verantwoording leg ik
af tegenover God en niet tegen
over de eene of andere mijnheer,
die misschien onwelvoeglijk vindt
wat ik welvoeglijk vind en voor
beeldig vindt wat ik als decadent
beschouw.
Thans onderschrijf ik nog eens
volkomen, over de geheele lijn,
mijn gedachten in al de artikels
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uitgesproken en formuleer nog
eens in deze woorden, dat ik het
slappe gedoe veracht waarmee
gebalkte en gesterde menschen
een maatschappij meenen te kun
nen heropbouwen, dat door hun
ondoortastbaarheid
de chaos
grooter wordt dan voorheen, dat
ik walg van de wijze waarop zij
groote en van hun verantwoorde
lijkheid goedbewuste collabora
teurs in bescherming nemen, dat
zij hierdoor het bewijs leveren een
aan ellende en doodslag overge
leverd volk vier jaren lang van
uit hun veilige bergplaats belo
gen te hebben en thans op aller
hande wijze zand pogen in de
oogen te strooien van hen, die hen
vragen hun beloften na te komen.
Verleden week nog was de oratio
pro domo van een der hoogste
regeer ingsfuncftionarissen onder
wiens gehoor wij ons bevonden,
zoo zwak tot op het caricaturale
af. „Ontwijken" lijkt het ad
vies . . . Geen enkele zekerheid
ging van hem uit, geen enkele
overtuiging bracht hij, geen gezag
waarin men vertrouwen kan en
zich met hartstocht geven voor
de racicale wederopbouw van
geestelijke en stoffelijke waarden.
Een stel krantenklerken zat de
onbeduidende uiteenzettingen te
aanhooren en over hunne hoofden
heen werd ons de laatste hoop
ontnomen dat het van dien kant
komen kan. Des te meer verheugt
het ons, dat de verzetsbeweging
in het nog niet bevrijde gebied
thans reeds in haar organen
schrijft: ,, . . . dat zal hier niet
gebeuren ..." Samen met dit
bewustzijn zullen wij wellicht
straks „zuiveren zooals het
hoort". Zij die met het apparaat

der Gestapo den strijd hebben
aangegaan, zijn meer gewend dan
op schooljongens-acht ige wijze bij
de neus gegomen te worden. Dui
zenden hebben wij den dood zien
ingaan . . . voor wat ? Van hoe
veel tientallen hebben wij de illu
sies gehoord over een bevrijd en
gezuiverd Nederland, vlak voor
dat zij neergeknald werden! Nu
zijn wij daarom des te meer door
bitterheid vervuld, wij willen en
wij mogen echter geen verbitter
den worden. Straks gaat het ope
ratiemes in de rotte plek. Aan
allen die den dood hebben ver
acht, in de bitterste uren, voor
het recht der menschheid zal een
kliek van reactionairen niets kun
nen verhinderen. Zij, die den
strijd van het verzet overleefd
hebben, hoe gering of hoe groot
hun aandeel daarin was, roepen
wij toe: Boven de massagraven
onzer vrienden
,, . .\ geen klerckenverraad en
geen boerenbedrog!
In vuur en in mist vast in het zog
dat door stormtij en golfslag
de strijders voor 't recht
naar de vuurtorens trokken,
Vrij onverveerd en nooit over-stag
en door geen geweld verstoord of
verschrokken" . . .
d'E.
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Waar gehakt wordt, vliegen spaanders.
Niet alleen de tallooze slachtoffers van
bominslag ondervonden dit, ook veel
gezagsdragers kregen in de pers van het
bevrijde gebied meppen te incasseeren,
die niet altijd strikt rechtvaardig uit
gedeeld werden. Dit is vooral in een
overgangstijd als deze niet te voorkomen.
Wie kort bij militaire doelen verblijft,
weet nu eenmaal dat hij groote kans loopt
om getroffen te worden. Wie rechtstreeks
of zijdelings een openbaar ambt bekleedt,
moet even goed weten, dat hij — al dan
niet persoonlijk schuldig — in het open
baar bekritiseerd kan worden. Evenals
de oorlogvoering geen rekening kan en
mag houden met de mogelijkheid bij
bombardementen onschuldige bugers te
treffen, evenmin kan men van de publieke
opinie verwachten, dat zij in haar kritiek
precies alleen diegenen treft, die zij moet
treffen.
Er is in de laatste tijd gehakt, en van
zelfsprekend zijn de spaanders niet uit
gebleven. Verhalen over eetpartijen en
fuifjes van het militair gezag, kwistig in
vrijwel alle bladen gepubliceerd, bleken
bij nadere informatie sterk overdreven.
Het bericht in een persorgaan, als zou
met arrestatie van een redacteur, die
hierover schreef, gedreigd zijn, bleek
puur verzinsel, terwijl bij de groote strijd
vraag over de bevoegdheden van den
opsporingsdienst het militair gezag — in
tegenstelling tot de publicaties hierom
trent -— het standpunt der illegalen
krachtig verdedigde.
Wanneer men evenwel aan de spaan
ders een zoo groote waarde toekent, dat
daardoor het hakhout tot het tweede
plan teruggedrongen wordt, doet men
hetzelfde als de moffen. Bij bombarde
menten worden de getroffen burgers tot
slachtoffers van de terreur verheven, over
de in puin gegooide militaire doelen
wordt wijselijk maar liever niet gespro
ken.
De algemeene gang van zaken in het
bevrijde gebied wekt ontevredenheid en
niet ten onrechte. De groote collabora
teurs loopen vrij rond, alsof er geen vuil
tje aan de lucht is, de bureaucratie, de
vriendjes- en kliekjesmentaliteit, het
totale gemis aan zakelijkheid en deskun
digheid, alle symptomen van vóór 1940,
vieren nu als nooit tevoren hoogtij.
Een feit, dat zoowel de straffeloosheid
der collaborateurs, als de vriendjes- en
kliekjes-mentaliteit wel heel duidelijk
illustreert is het geval met een mijn
ingenieur. Wegens collaboratie met den
vijand werd hij op aandringen der zuive
ringscommissie door het militair gezag
geschorst. Eenige weken nadien dook hij
in een hooge officieele post te Brussel op.
Over bureaucratie gesproken. Een oor
logsslachtoffer, wiens huis door een Vbom onbewoonbaar gemaakt was, toog
erop uit om een nieuw onderkomen te
vinden. Na veel geharrewar vond hij
eindelijk iets bruikbaars, dat direct ge
huurd werd. Met den huisbaas werd de
datum bepaald, waarop de verhuizing
zou plaats vinden. Groot was zijn ver
bazing, toen hij bij aankomst constateeren moest, dat het pand inmiddels
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gevorderd was door een of ander ,,bureau
voor hulpverleening aan oorlogsslacht
offers ". Het oorlogsslachtoffer zelf moest
onverbiddelijk terug om in zijn kelder
z'n intrek te nemen, terwille van het
bureau tot hulpverleening aan oorlogs
slachtoffers !
Een totaal gemis aan zakelijkheid en
deskundigheid wordt gekrakteriseerd in
de organisatie der goederentransporten.
Door het militair gezag werden hiervoor
chauffeurs gevraagd. De deskundige
zakenman zou — in verband met de on
vervangbare waarde der transportmid
delen — als eerste eisch gesteld hebben,
dat vóór alles het neusje van de zalm als
chauffeur diende geworven te worden.
Vrachtrijders, die over ruime ervaring
beschikten en hart voor de zaak hadden.
Het militair gezag was blijkbaar een an
dere meening toegedaan. Bij voorkeur
ongehuwde werkloozen, die voor een
prikje te krijgen waren. Dat onder der
gelijke omstandigheden de kostbare au
to's na enkele dagen in de soep gereden
zouden zijn, daar werd niet aan gedacht.
Het is voor eenieder duidelijk, dat de
journalist, die zijn taak als voorlichter
naar behoren vervullen wil, zich niet be
perkt tot het constateeren der feiten
alléén, hij wil ook de oorzaken ervan vast
stellen. En mocht hij zich hierbij ver
gissen, is het dan niet de .taak van de
aangevallen partij om de werkelijke oor
zaken mee te deelen ?
Er wordt inderdaad iets in die richting
gedaan, maar o.i. zeer onvoldoende. In
hoofdzaak komt ter verdediging van het
militair gezag op het volgende neer:
1. Het militair gezag kan niet voldoende
krachtig optreden, omdat het slechts
over zeer beperkte volmachten beschikt.
Het M.G. is een instelling van een demo
cratische staat, en niet een militaire
regeering of militaire dictatuur.
2. Het militair gezag is genoodzaakt om
van personen gebruik te maken, die nu
niet bepaald in heldenmoed en vader
landsliefde uitblinken, omdat onder de
illegalen slechts zelden bekwamen te
vinden zijn.
Tegen punt 1 zouden we het volgende
naar voren willen brengen. Tot zoolang
er geen volksvertegenwoordiging is, is er
van een werkelijke democratie geen spra
ke. Alhoewel we het liever anders zagen,
hebben we dit feit nu eenmaal als bittere
noodzaak te aanvaarden. Tegelijk hebben
we ook een gezag te aanvaarden, dat de
functie van ons democratisch regeeringsapparaat voorloopig vervangt. Een gezag
dus, dat alle bevoegdheden van de volks
vertegenwoordiging bezit. Als een der
gelijk gezag niet in staat is om krachtige
maatregelen te nemen, kunnen we beter
alle illusies laten varen over een toe
komstige hernieuwing van ons staats
bestel, en rustig de tijd afwachten, waarin
weer eindeloos over het versche kadetje
gedelibereerd wordt!
Ook over het tweede punt kunnen we
kort zijn. De kwestie, of er onder de nietillegalen zoo'n brillante deskundigheid
en bekwaamheid te vinden is, laten we
voorloopig rusten. Maar wèl teekenen we
protest aan tegen het argument, als zou-

den de illegalen een groep onnoozele
halzen zijn, niet tot regeeren in staat.
Kijk naar Frankrijk, dat vrijwel geheel
geregeerd wordt door illegalen. Is er één
land te vinden, dat beter en efficienter
geregeerd wordt, en waarin het geheele
volk" achter de regeering staat op een
wijze, die uniek is in de geschiedenis ?
Geef ook hiér de illegalen de kans om
te toonen, wat ze waard zijn. Indien de
opvatting juist is, dat ze geen knip voor
hun neus waard zijn, welnu, dan zullen
ze zich misschien enkele weken kunnen
handhaven, om daarna in de vergetel
heid terug te vallen. Eerst dan hebben
de momenteel zittende gezagsdragers
recht van spreken. Berst dan kunnen ze
de kritiek beantwoorden met het oude
gezegde, dat de beste stuurlui aan wal
staan. Het krachtigste wapen der illega
len is hun dan meteen uit de handen
geslagen.
Tot zoo lang zullen de illegalen dit
wapen blijven hanteeren.
Jos.
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Nu de oorlog in Europa langzamerhand
zijn einde nadert, is het hoogst interes
sant de statistische gegevens van de di
verse deelnemende landen, voor zoover
ze thans reeds gepubliceerd worden, eens
nader te bekijken. In de eerste plaats
van Engeland, welk land niet schroomt
reeds nu uitvoerige gegevens over alle
mogelijke details te verstrekken.
Alle gegevens geven blijk-van eene
ongekende krachtsinspanning, die echter
eerst begon in 1939 en in 1943 of in 1944
tot een toppunt werd opgevoerd, zoodat
ten slotte het geheele volk in al zijne
geledingen erbij betrokken was.
De algemeene indruk van de verschil
lende statistische gegevens is, dat Enge
land in 1939 niet klaar was, zooals dat
ook van de Vereenigde Staten en Rusland
en ook van ons land kan gezegd worden.
Engeland was evenals Nederland en de
Vereenigde Staten een vredesvolk, terwijl
onze Oosterburen een volk is, dat op
oorlog belust is.
Eenmaal echter staande voor de harde
noodzaak om den Europeeschen onrust
stoker tot reden te brengen, begon het
Vereenigd Koninkrijk het geheele volk
en alle mogelijke hulpbronnen tot een
groot geheel te organiseeren met als doel:
het winnen van den oorlog.
Voor de oorlogvoering was in de eerste
plaats noodig een groot en goed geoefend
leger en vloot en vooral eene flinke lucht
macht, daarnaast de productie van wape
nen en wat daarbij hoort: geweren, ka
nonnen, tanks, vliegtuigen, bommen
werpers, bommen, telefoonapparaten,
verder de regeling van de voedselvoor
ziening en ten slotte de zorg voor de
transporten over zee van menschen, oor
logsmateriaal en voedsel.
Bestond de gewapende macht half
1939, dus vlak voor het begin van den
oorlog uit nog geen half millioen per
sonen, in 1940 en 1941 groeide dit aantal
zeer snel aan tot bijna 3.300.000 half
1941 en daarna nog regelmatig tot
4.520.000 half 1944, in welke getallen
niet zijn begrepen de krijgsgevangenen

en fsMids^m. i3s geheele mannelijke
bevolking van 14—64 jaar bedroeg half
1944 15.910.000 personen, zoodat toen
bijna 30% van dit getal in het leger, de
vloot en de luchtmacht waren ingelijfd.
Voor speciale diensten bij leger, vloot
en luchtmacht waren half 1939 geen
vrouwelijke personen, doch half 1944
bijna een half millioen vrouwelijke per
sonen ingelijfd. Voor speciale diensten
naast het leger en de vloot, de geheele
dagtaak omvattende en die min of meer
op de landsverdediging betrekking had
den, zooals brandweer, politie en hulp
politie, waren betrokken in 1939 80.000
en in 1944 225.000 mannen.
In de munitie- en daarmee samen
hangende bedrijven (o.a. de fabricatie
van tanks, vliegtuigen enz.) waren half
1939 verbonden 2.600.000 mannelijk per
soneel van 14—64 jaar en half 1944
3.210.000 mannelijke personen. Het aan
tal vrouwen bij die bedrijven van 14 tot
59 jaar groeide van een half millioen tot
1.851.000 personen.
Bij land- en mijnbouw, scheepvaart,
voedselbereiding en overheidsbedrijven
is het aantal mannelijke personen van
half 1939 tot half 1944 teruggeloopen van
ruim 4J millioen mannelijke personen
tot 4 millioen, het aantal vrouwen nam
in hetzelfde tijdvak toe van 852.000 tot
1.644.000 personen. Hieruit blijkt, dat
in minder zware beroepen de mannen
zooveel mogelijk door vrouwen vervan
gen werden.
In de groep bouwbedrijven, textiel- en
kleeding-industrie, distributie vermin
derde het aantal mannen van 5.798.000
tot 2.900.000, terwijl ook het aantal
daarbij werkzame vrouwen verminderde
van 3.479.000 tot 3.102.000. Te veron
derstellen is, dat o.a. het bouwbedrijf
evenals in andere landen, ook wegens
gebrek aan materialen, sterk is inge
krompen, terwijl ook het personeel in
andere liiervoren genoemde industrieën
is verminderd.
Van het totaal aantal mannen van
14—64 jaar half 1944 ad 15.910.000
waren derhalve rechtstreeks bij leger,
vloot en luchtmacht of bij oorlogsin
dustrieën betrokken bijna 15 millioen
mannen. Opgemerkt dient hier nog, dat
een groot deel van de in verschillende
bedrijven werkende personen buiten hun
ne dagtaak nog bezigheid hadden bij de
zoogenaamde civiele landsverdediging.
Van het totale aantal vrouwen van 14—
59 jaar ad ruim 16 millioen waren 7 mil
lioen bij leger of oorlogsindustrie be
trokken, terwijl de overige grootendeels
huisvrouwen waren.
Het gevolg van den inzet der geheele
bevolking voor zoover niet bij het leger
ingelijfd, was eene enorme productie:
oorlogsschepen bijna 6000, artillerie en
afweergeschut 35.000 stuks, mitrailleurs
4.729.921, geweren ruim 2 millioen,
tanks 25.116, diverse legerauto's 919.111,
vliegmachines 102.609, om niet te spre
ken over de munitie, die in de millioenen
stuks loopt.
Doch bij de productie van verschillen
de artikelen werden de behoeften der
burgers niet vergeten. Auto's werden niet
geproduceerd, doch het aantal geprodu
ceerde motorfietsen daalde van 1935 tot
1943 slechts van 47.000 tot 2.000 en het
aantal fietsen en driewielers van 1.600000
tot 540.000 (men vergelijke eens hoe het
in de jaren der bezetting bij ons met

den aanmaak van auto's en fietsen ge
steld was).
Wat de voedselvoorziening aangaat
moest gezorgd worden voor de productie
van eene grootere hoeveelheid voedsel
dan in normale jaren (iedereen weet dat
Engeland vóór den oorlog o.a. boter en
kaas van Denemarken en Nederland be
trok, en we weten ook, dat beide landen
in den oorlog zoo uitgezogen werden, dat
overvloed van boter en kaas tenslotte
veranderde in tekort zoodat boter en
kaas grootendeels of bijna geheel uit de
consumptie verdwenen). Dit moest vooral
ook geschieden om scheepsruimte zooveel
mogelijk te reserveeren voor de meer
directe oorlogsbehoeften.
In Juni 1939 werden 8.813 acres (1 acre
is 40$ are) gebruikt voor het telen van
granen, aardappelen, groenten enz. Dit
aantal acres werd in volgende jaren tot
Juni 1944 uitgebreid tot 14.617 acres.
Alleen voor aardappelen werd de be
bouwde oppervlakte van 1939 tot 1944
vergroot van 704 acres tot 1421 acres,
zoodat de productie steeg van bijna 5
millioen ton tot bijna 10 millioen. De
opbrengst van tarwe werd eveneens bijna
verdubbeld. Doch niet alleen werd de
opbrengst van voedingsmiddelen ver
groot, ook de distributie hielp een handje
mee om de voedselvoorziening in het
belang der bevolking zoo goed mogelijk
te regelen. Het gebruik per hoofd van
aardappelen steeg
van voor
den
oorlog tot 1943 met bijna 50%. Het ge
bruik van boter per hoofd verminderde
tot ruim een derde, maar het gebruik van
margarine steeg tot het dubbele van vóór
den oorlog; het gebruik van boter en
margarine samen verminderde per jaar
en per hoofd van 14,742 kg voor den
oorlog tot 11,425 kg in 1943. In Neder
land bedroeg het gebruik van boter en
margarine vóór den oorlog samen per
hoofd 12 tot 15 kg per jaar, in 1943 en
1944 was de distributie per hoofd 7 kg
per jaar. En nu vergelijke men eens het
verbruik per hoofd in beide landen vóór
en tijdens den oorlog. In Nederland, dat
geheel ingesteld was op de productie van
boter en margarine niet alleen voor eigen
gebruik doch vooral ook voor export,
werd tijdens de bezetting het verbruik
per hoofd van een onontbeerlijk artikel
gereduceerd tot ruim de helft van het
geen aan de Engelsche bevolking werd
verstrekt, in een land, waarin de pro
ductie van boter vóór den oorlog slechts
een deel van het gebruik kon dekken.
Het gebruik van suiker verminderde
tot 2/3, het gebruik van melk nam toe
met een derde. De productie van schoe
nen verminderde tot ruim de helft van
vóór den oorlog, de productie van kinder
schoenen bleef zelfs gelijk aan die van
vóór den oorlog, dat is wel eenigszins
anders dan in ons land, waar we in den
laatsten tijd zelfs geen klompen konden
krijgen tenzij met de grootste moeite
en met speciale vergunning. En toch
moest Engeland alles erop zetten om alle
overbodige productie te vermijden en
uitsluitend het winnen van den oorlog
als richtsnoer te nemen.
Ten einde den druk op de scheepvaart
te verminderen werd de invoer van veel
artikelen sterk besnoeid. Invoer van af
gewerkte goederen en munitie vermin
derde tot i, de invoer van ruw materiaal
daalde tot beneden de helft, zoo ook de
invoer van voedsel, omdat daarin ruim-

schoots voorzien werd door de verdubbe
ling van den bebouwden grond.
De conclusie van een en ander is, dat
het geheele Engelsche volk vanaf 103
is gemobiliseerd voor den oorlog, dat het
volk echter niet op hongei rantsren werd
gesteld ten behoeve van het bui.enland
zooals in Nederland, dat de voedselvoor
ziening, ondanks de zeer bijzondere
moeil^kheden die Engeland had te over
winnen, over de geheele linie en zeker
voor de voorname voedingsmiddelen zoo
danig was geregeld dat de gezondheids
toestand der bevolking niet zooals in ons
land er onder moest lijden.
Engeland heeft groote offers gebracht,
al zijne hulpbronnen en productiemidde
len zijn op efficiente wijze in de oorlogsproduc-ie ingeschakeld, doch uit alles
zien we, dat het geheele volk in al zijn
geledingen prachtig heeft samengewerkt
ten behoeve van den oorlog doch dat
tevens al het mogelijke is gedaan om de
volkskracht en volksgezondheid te be
houden door eene schitterende samen
werking tusschen productie en distributie
van voedsel.
Wanneer men nog in aanmerking
neemt, dat in Engeland door het „Her
renvolk" (!) tot eind September 1944
202.000 huizen totaal verwoest werden,
255.000 zoodanig toegetakeld dat deze
onbewoonbaar zijn en 4.073.000 min of
meer ernstig beschadigd zijn, dan kan
men niet anders dan met nog meer respect
opzien tegen hetgeen door Engeland ge
durende de afgeloopen oorlogsjaren is tot
stand gebracht door eendrachtige samen
werking, dus zonder dat daarvoor menschen uit andere landen behoefden ge
deporteerd te worden.
J. H. SCH.

Eindelijk!
De stem eens roepende in de woestijn
is eindelijk tot Brussel doorgedrongen.
De sectie Voorlichting van het Militair
Gezag heeft aan alle persorganen een
opwekking gestuurd om krachtig tegen
den zwarthandel stelling te nemen. Het
doet ons oprecht genoegen, dat de autori
teiten thans reeds inzien, waar wij al
ruim vier maanden op hameren.
De wijze, waarop in een toelichting het
slappe optreden tegen den zwarthandel
gedurende de afgeloopen maanden goed
gepraat wordt, getuigt evenwel van een
bijzonder slechten smaak.
Volgens deze toelichting heeft de over
heid het in feite min of meer aan de
boeren en aan het publiek overgelaten in
hoeverre zij zelf het euvel van den zwar
ten handel zouden bestrijden. Verder
heet het:
,,Van een man kon redelijkerwijs niet
gevergd worden dat hij, toen de voedselaanvoer op zijn dieptepunt was, niet zelf
al het mogelijke trachtte te doen om in
het nijpende gebrek te voorzien en vrouw
en kinderen voor verkommering trachtte
te behouden. In deze periode, toén het
tekort aan transportmiddelen het vaak
onmogelijk maakte alle voorraden van
het land naar stad of dorp te brengen,
lag het voor de hand, dat men, in uiter
sten nood zich zelf trachtte te helpen en
een overheid, die op dat moment daar
tegen in ware gegaan, zou zich van haar
verantwoordelijkheid tegenover het volk,
dat zij te besturen heeft, niet bewust zijn
geweest."

Jammer, dat we .....
ge
weten hebben; dan hadden wè geregeld
boter op ons brood en melk in de koffie
gehad. Nog daargelaten andere heerlijk
heden, die men van een bezoek aan boe
ren mag verwachten.
Zou het misschien de bedoeling zijn,
om het ook aan het publiek over te laten
in hoeverre zij zelf het euvel van de colla
borateurs zullen bestrijden ?
Het behoeft intusschen geen betoog,
dat we de uitnoodiging van het Militair
ezag met beide handen aangrijpen;
niemand, die zich aan zwarte delicten
schuldig maakt, zal door ons gespaard
worden. Medewerking van het publiek
is evenwel absoluut vereischt.
Jos.
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COMMUNISTEN?

Er zijn menschen, die ons voor com
munisten verslijten wegens onze radicale
opvattingen t.a.v. oorlogsmisdadigers,
politieke en sociale hervormingen, enz.
Het lijkt ons daarom niet oninteressant
om de meening over deze materie van
twee vooraanstaande figuren aan onze
lezers voor te zetten.
De leider der Fransche communisten
Maurice Thorez veroordeelt krachtig vol
gens de Daily Herald van 7 Februari de
houding der verzetsbeweging in zake de
maatregelen tegen de collaborateurs. Hij
zegt, dat de vroegere Maquis, thans be
kend als Milice Patriotique, geen reden
van bestaan meer heeft, en dient te ver
dwijnen. En niet alleen dat. Hij veroor
deelt „illegale" arrestaties en executies
door mannen van de verzetsbeweging en
kent hun geen recht toe om zich in de
plaats van de rechtmatige instanties der
regeering te stellen.
Daarentegen verklaart Mgr. Kerkhofs,
bisschop van Luik, in zijn herderlijk
schrijven van 20 September o.m.: „De
liefde sluit de rechtvaardigheid niet uit,
en het is rechtvaardig, dat de schuldigen
gestraft worden".
De leider der Fransche communisten is
dus volgens de meening van onze belagers
een voortreffelijk Christen, terwijl de
bisschop van Luik een volbloed commu
nist is. In ieder geval achten we ons met
dezen , .communistischen" bisschop in
uitstekend gezelschap. Laten de predikers
van vergeven en vergeten zich dan maar
scharen om de vanen van den pionnier
der christelijke naastenliefde, Maurice
Thorez.
Jos.

God zij ons zondaars genadig.
Dezer dagen werd voor radio „Her
rijzend Nederland" een reportage ge
bracht van een bezoek aan Aken, na de
inname door de geallieerde troepen. De
betreffende reporter sprak bij dit bezoek
o.a. ook met een vooraanstaand R.K
feestelijke. Bij dit onderhoud waarbij
o.m. ook de door de Duitschers in de
bezette gebieden bedreven gruweldaden
verden ter sprake gebracht, wist deze
feestelijke in zijn groote ontste enis
niets anders te stamelen dan: „God zij
ons genadig!", waarna hij vervolgde:
„Wij zullen denzelfden giftbeker hebben
leeg te drinken, welke wij aan de bevol
kingen in de bezette gebieden hebben
voorgezet.''
„God zij ons zondaars genadig . . ."
Welk een onpeilbare tragedie ligt in deze
woorden verborgen.
JEAN CONINX

Waarom zijn de Amerikanen
onze Vrienden?
Ons volk toont op uitbundige wijze de
dankbaarheid, die het aan onze bevrijders
verschuldigd is. In de krotten en sloppen
van onze stad, maar ook in de meer confortabeler woningen der upperten, ziet
men onze Amerikaansche vrienden in en
uitgaan.
Bij velen bestaat de oprechte bedoe
ling door een hartelijke ontvangst uit
drukking te geven aan hun dankbaarheid
en hen het gemis van een huiselijke, ge
zellige sfeer te doen vergeten door de
warmte onzer gevoelens en ons gezellig
interieur. Maar komen er naast deze zui
ver ideeële gevoelens, ook niet andere
van meer egoïstischen aard boven ?
Dat er vele huisvrouwen zijn, die met
vreugde uitzien naar het oogenblik, dat
een Amerikaan, beladen met allerlei
veelbelovende pakjes, hun drempel zal
overschrijden, valt zeker niet te ontken
nen. Ook het mannelijke bevolkingsdeel
kan verlangend uitzien naar gul aange
boden cigaretten en tabak, die de goedgeefsche Amerikaan in ruil voor de ge
noten gastvrijheid offreert. Dit alles is
echter zoo begrijpelijk. Zelfs denk ik
niet, dat de soldaten zich kunnen realiseeren, welk een feest deze versnaperingen
in een huisgezin beteekenen.
Maar er is een andere categorie perso
nen, die louter uit opportunistische rede
nen, de vriendschap der Amerikanen
zoekt. Zij, die tijdens de bezetting te laf
waren om den duitschen soldaat een
kordaat neen toe te roepen, zij die tijdens
de bezetting het maar stilletjes beter
vonden ,i(net de wolven mee te huilen",
zij zoeken nu onze Ame ikaansche vrien
den te overtuigen van de heldhaftigheid
hunner daden en van hun energiek op
treden tegen den bezetter.
Zoo hoorden we een dezer dagen met
groote stelligheid door Amerikanen be
weren, dat een der vooraanstaande figu
ren onzer stad, die nu niet bepaald van
heldenmoed en dapperheid blijk gaf, ge
durende de Duitsche bezetting had moe
ten onderduiken! . . .
De persoon in kwestie is werkelijk een
alleraardigste man, een goed huisvader
en een goede Katholiek, maar juist dat
gene, wat hij had moeten zijn, wat met
zijn functie het meest overeenkwam, dat
miste hij totaal.
En thans, licht hij de Amerikanen in
over zijn „werkzaamheid" gedurende de
bezetting, om zoodoende zijn toch al
wankele voetstuk wat te verstevigen.
Immers, wie weet, een interessante rela
tie, die een hoogen dunk van je heeft,
kan zijn nut wel hebben! . . .
Met thee en koekjes, en lieve woorden
vang je misschien wel Amerikanen, maar
niet ons Nederlandsche volk. We zijn
hard geworden in een meedoogenloozen
strijd, wij zijn ook nu nog hard in ons
oordeel, en wij eischen op de allereerste
plaats mannen van karakter om leiding
te geven aan ons volk en geen paskwillen.
Gaat gerust Uw gang, dames en heeren,
tracht de Amerikanen maar te beinvloeden met kwijnende glimlachjes en thee
met melk en suiker, vertel hem Uw geschiedenisjes van concentratiekamp en
illegaal werk, eens zal het gemartelde en
gekwelde Noord-Nederland U om reken
schap vragen.

Daa is er geen thee met koekjes en ook
geen goedige Amerikaan, dan is er alleen
een getergd volk, dat vergelding eischt.
Dan komt het uur der strijders, der man
nen met harde koppen, die steeds recht
door zee gingen en van geen compromis
wilden weten, der mannen en vrouwen,
die ook een gezin hadden als het uwe,
die ook elkander liefhadden, en die toch
hun offeis wisten te brengen voor het
welzijn van ons volk.
Dan zullen zij U vragen: Wat deedt
Gij voor ons volk ? Dan kunt ge niet
antwoorden met mooie, maar holle fra
ses, dan kunt gij hen niet misleiden docr
zoetsappige verhalen, want zij zullen de
waarheid en niets dan dat van U vragen.
Thans viert Gij nog hoogtij, maar hun
uur nadert en nadert snel.
V3

Sinds maanden zag hij een andere
wereld, ónze wereld. Zijn oogen vroegen,
de mijne antwoordden, hij begreep, zweeg
en berustte. Het werd koud, dat inter
mezzo maakte een abrupt einde aan ons
intiem samenzijn. Buiten joeg een koude
Oostenwind. „Niets deugt, wat van die
Moffen komt, zelfs de wind niet,'' merkte
hij laconiek op. We scheidden, ik keek
hem na, daar sjouwde hij voort, een
vreemde verschijning in deze drukke
straat.
Dappere kerel, ik ken slechts bewon
dering voor je.
Moge hij voor velen van ons een stimu
lans zijn.
Hij, deze zestigjarige, één uit velen . . .
BERT ACKERMANS

Ontmoeting.

De Voedselvoorziening in bevrijd
Limburg in handen van moffen

Ik raapte hem op van de straat. Ja,
hij gleed uit, zijn hoed rolde in de goot.
Ik hielp hem overeind en toen herkende
hij mij. We strompelden naar een restau
rant, moe sjouwde hij een wagentje voort.
Ik kende dezen stakker, eens was hij
een gezeten burger in Roermond, ener
giek en vol levenslust, een bekende figuur
in het rustige stadje. Nü was hij krom
en oud, bezweken onder zooveel Naziterreur, teveel voor hem. We zaten tegen
over elkaar, hij zweeg, alleen zijn droeve
blik sprak. Zei veel. De warmte deed
hem goed. De gedienstige ober bracht een
bord dampende soep voor hem. ,,Van de
Amerikanen, mijnheer." Sympathieke
geste van dien ober, die begreep en voel
de. Hij vertelde, zijn tragedie, van Moffenkwellingen, uitspattingen, moorden
van: „Edel-Germanen-Kultur". Tra
gisch, vreeselijk, barbaarsch. Van de
tijdbom voor het Bisschoppelijk Paleis,
van branden, van bombardementen, van
razzia's, ontvoeringen en deportaties.
Zijn huis was weg, alleen de gangmat
bleef gespaard, lag buiten op straat. De
rest was puin, alleen maar puin. Hij ont
vluchtte de droeve evacuatiestoet en
kwam terug naar Limburg. Zijn vrouw
en dochter lagen in het ziekenhuis, ziek,
doodziek van de doorstane ellende en
kou, erge kou. Een zoon was gewond,
werd verpleegd in een Engelsch veld
hospitaal. De andere zoon vertoefde el
ders, was officier in de verzetorganisatie.
Nu zocht hij alleen zijn weg, met al zijn
bezittingen: zes dekens en het wrakke
wagentje.
Droge snikken onderbraken zijn relaas.
De ober bracht koffie, goede koffie.
„Toch begin ik weer opnieuw". Zijn ge
zicht nam weer de bekende energieke
uitdrukking aan, een echte Limburger:
taai, doordrijvend, vasthoudend.
Het gesprek stokte. Zwijgen, stilte,
doen soms zoo goed . . .
„Waarom geven ze ons niet meer boter
en vet ? Waarom loopen geen treinen en
bussen ? Waar blijven de aardappelen en
de kolen?" Sjherp klonk het door deze
stilte. We vingen een gesprek op van
een naburig tafeltje.
We keken op, vier lummels lagen lui,
onverschillig en gemakkelijk in een diepe
fauteuil. Dronken likeur. Drie kende ik,
hadden nooit ontberingen gekend, ken
den ze nog niet, wist ik zeker. Ik wendde
me minachtend af, zijn blik bleef hangen.
Verward, niet begrijpend keek hij me aan.

Zuid-Limburg heeft zooals bekend
practisch geen industrieën op levensmiddelengebied. De industrieën van veeteeltproducten beperken zich tot een
enkele kaasfabriek, en een aantal melk
en boter-fabrieken en fabriekjes. Agra
rische producten worden in hoofdzaak
verwerkt in bierbrouwerijen en stroopfabrieken.
Momenteel is de eerste categorie geheel
uitgeschakeld, terwijl van de tweede de
bierbrouwerijen ook stil liggen. Het be
hoeft daarom geen betoog, dat thans de
stroopfabrieken de eenige levensmidde
len-bedrijven zijn, die produceeren, en
daarom voor de voedselvoorziening van
enorm belang zijn, ja van minstens even
groot belang als het mijnbedrijf voor dt
directe oorlogvoering.
Immers de stroop is voor ons het eenige
exportartikel, waarmee we andere nood
zakelijke voedingsmiddelen uit Belgit
kunnen ruilen. Zonder export van stroop
zouden we nu al drie maanden zonder
suiker zitten.
Niettegenstaande het urgente lands
belang, dat als leiders op de eerste plaats
betrouwbare personen eischt, is de baas
van de vereeniging van Limburgsche
stroopfabrikanten een ras-echte mof. Hij
is tevens directeur-eigenaar van de groot
ste stroopfabriek van het zuiden.
Tijdens de bezetting was Herr Nagelschmidt in nauwe samenwerking met zijn
bedrijfsleider, de deserteur Koch (onder geteekende zal dit t.z.t. bewijzen), een
van de ijverigste Wehrmachtsleveranciers, terwijl verder groote partijen stroop
regelmatig verzwarthandeld werden (na
men en adressen liggen klaar om gepubli
ceerd te worden). Bovendien was deze
firma de grootste Z.Limbugrsche contri
buant aan Winterhulp!
Wij zouden deze feiten niet naar voren
gebracht hebben, omdat zij uitgelegd
konden worden als persoonlijke veete,
indien we niet van officieele zijde ver
namen, dat er thans nog op groote schaal
gesaboteerd wordt. Aanvoer van bieten
wordt inplaats van bevorderd tegenge
werkt, ziekte-verloven worden op groote
schaal gegeven, terwijl er van ziekte geen
sprake is, enz.
Snel en krachtdadig ingrijpen van de
autoriteiten is hier de eenigst mogelijke
oplossing. Ons volk mag niet aan de
uithongering prijsgegeven blijven ter
wille van een stelletje saboteurs. Jos.

Open Tribune.
Provincialisme en nog iets !
Bevrijd Nederland! Gewond, geslagen,
verscheurd vereenigen zich de fragmenten
van vier provincies onder dezen naam.
Het kleinste deel van ons vaderland
hervindt zich langzamerhand, inwendig
hulpeloos verdeeld door het afsnijden van
zijn verkeersaders, en afgesloten van het
Noorden, waarmee het een vast geheel
vormde.
Bevrijd Nederland maakt zich op om
zijn wonden te overzien, zijn levensfunc
ties te herstellen en het zijne bij te dragen
tot ons aller oorlog, en tot het vestigen
van een nieuwe wereld, waarin menschen
vrij en eerlijk kunnen leven. Dit minus
cule, gebroken en afhankelijke stukje van
het Atlantische gebied wil zijn taak
aanvaarden; een taak die ver, haast on
mogelijk ver, boven onze kracht gaat.
•
Is dit rhetoriek ? We zouden de velen,
die metterdaad hun deel bijdragen, die
werkelijk gevaar en onzekerheid en harde
arbeid aanvaarden, onrecht doen, als wij
dit rhetoriek noemden, en terzijde legden
als klinkende, maar holle frasen. En
toch, de tallooze anderen, de ontroerde
ja-knikkers bij alle toespraken en aan
sporingen van dergelijken aard, maken
deze heldhaftige uitspraken tot een be
lachelijke farce.
•
Het provincialisme viert hoogtij in de
Limburgsche pers, waarin minstens iede
re week verzekerd wordt, dat een Lim
burger toch wel net zoo goed is als een
Hollander, en waarin vast bij voorbaat
de gevechtsstellingen worden ingericht
om Limburg aan de Limburgers te
houden.
Het sectarisme schiet aan alle zijden
welig omhoog, en Katholiek en Protes
tant kruipen terug in de schelpen, die zij
zoo onverhoeds verlieten, elkaar beglu
rend als gevaarlijke wonderdieren. Partijpaardjes komen strompelend van stal
om te voorzien in onze behoefte aan
kracht en elan.
Competentiegeschillen tusschen Mili
tair Gezag en andere organen versperren
de wegen tot goede samenwerking; arres
tatie is een argument in debatten tus
schen vrije burgers, over onderwerpen
waaraan geen minuut van onze kostbare
tijd en geen atoom van onze kostbare
energie besteed moest worden, nu de
rechtvaardige behandeling daarvan zoo
glashelder is.
Afgunst en protectie, wraakzucht en
halfhartigheid vertroebelen het probleem
van de collaborateurs en vertragen het
herstel van een betrouwbaar economisch
en administratief apparaat.
De zelfzucht van een groot deel van
hen die niet alleen hun leven, maar ook
huis en goed behielden, houdt niet alleen
een zwarte markt in stand, maar dreigt
ook de hulpverleening aan onze eigen
landgenooten, luttele kilometers van ons
dakloos geworden, tot een onderneming
te maken van hetzelfde „charitatieve"
karakter als de hulp aan overstroomde
Chineesche gebieden: fatsoenlijk, ge
veinsd en miniem.
De gezapigheid van onze overheids
instellingen en kantoren is verbazing-

viekkend. Dat onze Geallieerden op volle
oorlogskracht werken, en de kracht van
iedere man en vrouw ten volle trachten
te benutten, is tot vele Nederlanders nog
niet doorgedrongen. Dat de bevrijding
niet het herstel beteekent van ons vooroorlogsch gemak, maar de plicht om nu
volop mee te werken aan den opbouw van
een nieuwe wereld tot het uiterste van
onze kracht, is in vrijwel geen bureau
merkbaar. Kr is een speciale mededeeling
vereischt om duidelijk te maken, dat er
,,zelfs
op de Carnavalsdagen gewerkt
zal worden. De arbeidsdag, de arbeids
week uit te breiden, het werk te reorganiseeren, en mannen vrij te maken voor
al de tallooze dingen die nog te doen zijn
op burgerlijk en militair gebied — dat
zijn problemen, die nog niet tot een begin
van oplossing kwamen. Wie zou trouwens
de vrijgekomen arbeidskrachten tot een
dezer vele doeleinden organiseeren ?

ik mijn zienswijze in deze kenbaar te
Ter overname gevraagd.
maken.
Eenige schoolboeken over de grond
Toen in 1936, de joden (in hoofdzaak beginselen der Economie (niet te lastig).
Duitsche en Poolsche) na van alles be
Offertes aan E. Polis, Makelaar in
roofd te zijn, ook in ons gastvrij Neder onroerende goederen, St. Bernardusstr.15.
land een tehuis vonden, en heel het Nederlandsche volk met hen meevoelde,
toen heeft onze toenmalige regeering een
groote fout begaan.
Over Kritiek gesproken.

Onze middenstand was in een woord
, .kapot'' ten gevolge van de heerschende
ziekte: de werkeloosheid; en terwijl in
ons land veel kapitaalkrachtige joden
woonden, die in staat warén deze menschen financieel te steunen — 't geen
spijtig niet gebeurde — werden overal in
den lande Volkswinkels, goedkoope win
kels en wat erger was afbetalingszaken
opgericht.

Het was te voorzien dat dit niet zonder
gevolgen zou blijven. Ik moet hier voorop
stellen dat wij Nederlandsche Joden en
vooral de Limburgsche met het volk
•
vergroeid waren, dit kon men niet zeggen
van de Duitsche of Ost-Juden, zij vorm
Bevrijd Nederland maakt de indruk den, waar zij ook woonden, een groep
van een kippenhok, waaraan de haan voor zich.
ontnomen is.
Toen het nazi-beest ons land zooals
Laten wij bedenken, dat wij een klein vele anderen bestormde, toen moesten
deel zijn in het groote geheel, van geringe onze Nederlandsche Joden, den zuren
beteekenis voor de oorlogvoering, voor wijn mede ledigen.
de nieuwe wereld. Laten wij niet spreken
Het eigenaardige was, dat de Neder
over onze kleinsteedsche, provinciale
landsche Joden haast nergens een plaats
problemen (en daartoe behoort zelfs het
vonden om onder te duiken, hetzij dan
vraagstuk van onze eventueele souvereiin enkele gevallen met veel moeite en
niteit!) — laten wij ons deel van de taak
veel geld, maar de Duitsche en Poolsche
op ons nemen, en meewerken, zooveel wij
Joden hadden aan schuilplaatsen geen
kunnen. Alleen daaraan zijn aanspraken
gebrek, en zoo bleven maar enkele joden
te ontleenen, later. Nu komt het aan op
gespaard voor het Nazi-beest. Wij ken
werk, en voorbereiding tot werk, niet op
den in Nederland geen anti-semitisme,
onze rechten, op ons zelfbehoud en ons
hoogstens dan van de N.S.B.
gemak. Wij moeten onszelf hervinden,
Reeds voor meer dan 10 jaar heb ik
organiseeren, gereed maken en inschake
len, onszelf onder tucht brengen en het gewaarschuwd dat de joden zich van
uiterste geven, ieder voor zich. Of denkt politiek, pers- en bank-wezen moesten
men, dat de',,dapperheid" waarmee wij onthouden. Mijn waarschuwing werd toen
vier en een half jaar de bezetting droegen in den wind geslagen. Steeds kreeg ik het
(het overgroote deel van onze landgenoo- antwoord: wij zijn toch ook Nederlan
ten heeft niets anders gepresteerd dan ders. Waarin zij in feite gelijk hadden,
pogingen om het zichzelf, ieder voor zich, alleen zag ik de zaak van den anderen
zoo dragelijk mogelijk te maken) ons kant. De „Dreyfus affaire" had hun
aanspraken geeft ? Denkt men, dat het schijnbaar niets geleerd, en nu na zooveel
werk van de weinige werkelijk dapperen smartelijk lijden willen de enkele nog
hier gebleven joden zonder verder acht
ons excuseeren zal ?
Wie nu niet werkt tot het laatste grein te slaan op de nadeelige gevolgen toch
kracht dat hij geven kan, wie nu nog nog Pietje de voorste zijn. Ook hier treft
tracht ,het ,,goed" te hebben, is een onze regeering de grootste schuld.
Wil zij de gevolgen daar van afwach
miserabele profiteur. Het is oorlog, nu,
en nog vele jaren na het afsluiten der ten ? Nederlandsche Joden aan U is de
daad, Brussel uit eigen beweging vaarwel
vredestractaten.
Het wordt tijd, dat pers, publiek en zeggen, uit eigen belang, maar zeer zeker
overheid hun kleine plaats zien in het in het algemeen belang. Laat anderen
groote verband en zwijgen over wat niet dit werk doen. Als ons land eenmaal
ter zake is, eigen belang te vergeten, en bevrijd is hoop ik dat onze regeering, die
werken — wil Limburg niet de parado regelingen treft, dat iedereen in staat
xale reputatie krijgen van te zijn „Hol gesteld wordt in zijn eigen onderhoud te
land op zijn smalst".
VERSLOOT voorzien. Wij Nederlandsche joden zullen
een voorbeeld stellen voor anderen en de
handen uit de mouwen steken om mede
te helpen aan den opbouw van ons vader
land, dat wij liefhebben.

Het Joodsche Probleem
Het artikel in „Parool" van Dhr.
Bearings betreffende het „M.B." te
Brussel heeft mijn volle instemming ge
wekt.
Reeds lang koesterde ik het plan, deze
precaire kwestie en nog meer nader toe
te lichten, daar nu van andere zijde deze
kwestie eenmaal aangesneden is, wensch

In het te Londen verschijnende Vrij
Nederland van 20 Januari troffen we de
volgende passage aan.
„Met de voormalige illegale beweging
wordt intiem-samengewerkt." — De
oogen van Prof. de Boer glinsteren een
oogenblik, als hij voortgaat: „De ver
houding is zeer goed, zoo goed, dat een
bijeenkomst van de leidende figuren der
.ondergrondsche' onder voorzitterschap
stond van den Chef M.G. . . .
, .We hebben niets dan de hoogste lof
voor de .illegale' beweging. Zij heeft
steeds uiterst belangrijk werk verricht,
vooral in de arrestaties. Aan hen is het
te danken dat er, de omstandigheden in
aanmerking genomen, groote orde en rust
heerschen in ons land. Ook wisten zij
de, hier in Londen zoo dikwijls besproken
en gevreesde bijltjes-dag te voorkomen.
Dit is van grooter belang dan zoo opper
vlakkig moge lijken. De geallieerden zijn
meer dan ingenomen met onze .illegalen'.
,,Ja, we hebben heel wat conflicten ge
had en critiek.''
„Maar critiek kunnen we verdragen...
dat houdt ons wakker. En . . . we heb
ben een groote dosis zin voor humor
noodig, anders komen we er niet!''

Rectification.
The last official dutch telephonedirectory of the town of Maastricht in
1943 gives on page 84:
DOMINICAIN, See Wilt, P. de
and on page 195 : Wilt, P. de, Bergweg37.
The writer into „Het Parool" on
January 27th 1945 means however a
refreshment-house situated on the corner
of Vrijthof and Helmerstreet.
Therefore he offer his apologies for the
mistake to all american tenants and their
guests from the house Bergweg 37,
whom has nothing to do with the re
freshment-house .

Mededeeling.
Op bevel van en namens den Hoogedelgestrengen Heer Majoor Dr. A. Kessen, Hoofd van de Afdeeling Cultureele
Zaken bij het Militair Gezag te Maas
tricht, deelt ondergeteekende, H. Baten
burg, Adjunct-Inspecteur bij het Cen
traal Distributiekantoor, mede:

1. dat alle door hem genoemde artikelen,
door leden van het Militair Gezag te
Maastricht niet genuttigd worden;
Ook onze vroegere regeering heeft
fouten gemaakt met de nationaliseering 2. dat door leden van het Militair Gezag
van buitenlandsche geldmagnaten, en ik
slechts éénmaal per dag gegeten en
hoop dat dit tot het verleden behoort.
gedronken wordt in Dominicain;
Nederland ook voor de Nederlandsche 3. dat de maaltijd bestaat uit:
joden. En ik hoop dat onze Joden, bij
a. een waterig bordje soep;
het aangekondigde omschakelingsproces,
b. vier sneedjes brood met wat
mede zullen ingeschakeld worden in het
vleesch;
algemeen belang.
c. een puddinkje óf een kop koffie
Jac. SOESMAN-PRICK

zonder suiker en melk.

Het

Treurspel

van

Frankrijk.

(14)

door ANDRÉ MAUROIS.
(Vervolg)
Om 10 uur 's avonds, toen ik reeds in de vliegmachine
op weg naar Engeland was, werd mijn vrouw, die zich voor
haar vertrek gereed maakte, aan de telefoon geroepen. Het
was Thierry de Martel. „Ik wil weten, zei hij, of u en uw
man nog in Parijs zijn." „André is met een opdracht naar
Londen gestuurd. Ik zelf ga morgen in de vroegte weg."
„Ook ik ga weg, zei hij met een doffe stem, maar op een veel
langere reis . .
Daar herinnerde zich mijn vrouw ons
gesprek. Zij merkte dat hij zichzelf wilde dooden, trachtte
hem ervan terug te houden. „U kunt altijd nog zooveel
goed doen, zei zij, uw zieken, uw personeel, uw assistenten,
iedereen heeft u noodig." „Ik kan niet verder leven zei hij.
Mijn eenige zoon is in den laatsten oorlog gevallen. Tot
nu toe heb ik mijzelf voorgehouden, dat hij voor het welzijn
van Frankrijk gestorven is en nu valt Frankrijk, ik kan
niet verder." Toen zij hem wilde antwoorden, verbrak hij
de verbinding. Op 25 Juni las mijn vrouw, toen zij bij een
tusschenlanding van de Clipper op de Azoren een Amerikaansche courant inkeek, dat Thierry de Martel zich op
het oogenblik van den intocht der Duitschers in Parijs door
een injectie met strychnine van het leven had beroofd. Wij
verloren in hem een onvergetelijken vriend en Frankrijk
een van de edelste geesten, die het heeft voortgebracht. Deze
chirurg was een gentleman. Hij had een geweldig vermogen
verdiend en het gebruikt tot ondersteuning van zieken
huizen, waarin hij duizenden onbemiddelde Franschen koste
loos behandelde. Ik ken een geval, waarbij hij door een ope
ratie, die geen andere dokter doen kon, een man van een
zekere dood redde, die hem jarenlang met haat en afgunst
achtervolgd had. Bij duizende gelegenheden had hij zijn fy
sieke en moreele moed bewezen. Er is geen duidelijker
bewijs voor de ongehoorde verwarring der Franschen tegen
over de volledige ineenstorting dan de overtuiging van dezen
dappere, die het leven niet langer dragen kon.
Tijdens den terugkeer uit Vlaanderen aan den straatweg
van Vimy, zei mij een oude Fransche boerenvrouw, die
voor haar huis stond en naar dat voorbijtrekken der vluch
telingen keek, met oogen vol tranen: „Jammer, kapitein,
zoo'n groot land . . ."
„Jammer", dacht ik, toen ik de dood van Thierry de Martel
vernam, het was een vreeselijke gedachte, dat zulke mannen
— want Frankrijk heeft er meer van dit slag — zich tot
vertwijfeling zagen gedreven omdat een groote beschaving,
tot ondergang gedoemd was, wijl 5000 vliegtuigen, die wij
zonder groote moeite hadden kunnen bouwen of koopen,
niet ter rechter tijd waren gebouwd.
V.

Waarom zijn Frankrijk en Engeland gescheiden?

Sinds het uitbreken van den oorlog in Sept. 1939 had
zich de Duitsche propaganda ten doel gesteld de scheiding
van Frankrijk en Engeland. Acht maanden lang streefden
zij dit doel volhardend en tactisch na. Eiken dag herhaalden
zij den Franschen, dat de Engelschen hen in den oorlog
gedreven hadden; de Engelschen, die zelf aan den strijd geen
deel namen en bovendien nooit gestreden hadden; de En
gelschen, die slechts de machines leverden, terwijl de Fran
schen voor kanonnenvleesch moesten dienen. De Duitsche
propaganda verspreidde caricaturen, waarop een Engelschman een Franschman in een zee van bloed wierp en anderen
zich met halfnaakte meisjes amuseerden, terwijl een Fransch
soldaat aan de Maginot-linie de wacht hield.
In Juni 1940 had deze propaganda zooveel bereikt, dat
de beide volken niet alleen van elkaar gescheiden waren,
maar vijandig tegenover elkaar stonden. Waarom? Voor alles
omdat de propaganda in vele Fransche hoofden door sterke
en oeroude vooroordeelen aangemoedigd werd. Vroeger dan
Duitschland en langer dan Duitschland was Engeland de
erfvijand der Franschen geweest. De volken hadden een
vreeselijk goed geheugen. In meer dan een Fransche pro
vincie stootte ik, als ik vol vertrouwen sprak over de Britsche
vriendschap, op de onklare en ergerlijke herinnering van
den honderdjarigen oorlog uit de Middeleeuwen. Stellig had
Delcassé de beide volkeren in 1904 verzoend en de entente

cordiale tot stand gebracht, Engeland had van 1914 tot 1918
aan Frankrijks zijde gestreden, een millioen doode Engel
schen rustten op de kerkhoven in het Noorden, maar na
den oorlog waren er nieuwe misverstanden gerezen. Engeland
vreesde dat Frankrijk al te sterk werd en het had daardoor
de krijgstoerustingen van Duitschland begunstigd. „Wij
Engelschen," zei mij de Engelsche gezant, Lord Tyrrell,
ongeveer in het jaar 1940, „wij Engelschen hebben twee
fouten gemaakt: vooreerst hebben wij geloofd dat de Fran
schen, omdat zij den oorlog gewonnen hadden ineens
Duitschers waren geworden en bovendien geloofden wij
dat de Duitschers op bovennatuurlijke wijze Engelschen
waren geworden."
Toen de Duitsche troepen in 1936 in strijd met het
verdrag van Locarno hun Rijnland opnieuw bezetten, had
de van pacifisme doordrongen openbare meening in Engeland
ons alle steun geweigerd. „Waarom zouden wij ingrijpen?"
vroeg mij toen een Engelsch diplomaat, „de Duitschers
kunnen toch in hun eigen huis doen en laten wat zij willen?"
Een ander meende: „Wat gij ons Engelschen verwijt, is dat
wij geen goede Franschen zijn."
Dat was juist. Wat ik den Engelschen toen bovendien
verweet, was dat zij geen goede Engelschen waren, dat zij
niet inzagen, dat een weer toegerust Duitschland voor hen
een even groote bedreiging vormde als voor ons. Voor het
Engelsche volk voelde ik reeds achting en vriendschap. Ik
maakte den wereldoorlog mee als verbindingsofficier bij het
Britsche leger. Toen leerde ik door ervaring, dat Engeland
een door hem aangegane verplichting letterlijk uitvoert. Ik
wist dat de Engelschen, als ieder volk, in staat zijn hard,
zelfs wreed te handelen als hun nationale leven op het spel
staat, maar ik wist nauwkeurig dat zij daarbij geen slinksche
streken gebruiken. Zoowel volken als menschen worden
wreed door minderwaardigheidsgevoelens. Engeland kende
zulke gevoelens in het geheel niet.
Negen eeuwen van welvaart hebben den Engelschen een
onuitroeibaar optimisme bezorgd. Omdat Engeland tenslotte
alle oorlogen gewonnen heeft, waarin het verwikkeld werd,
had het tenslotte iedere gedachte aan de bloote mogelijkheid
van een oorlog en haar vreeselijke gevolgen, verworpen.
Vanaf het oogenblik van den wapenstilstand wenschten
de Engelschen niets anders dan weer naar hun goed ver
zorgde grasperken, hun landhuizen, hun sport en hun ge
wone leven terug te keeren; ieder woord dat over oorlog
of krijgstoerusting werd gesproken, was aan doovemansooren gezegd. De Engelsche professoren leerden de jeugd
van het land dat de oorlog een overblijfsel was van wilde
barbarij, dat met moeite uitgeschakeld kon worden. Zij ver
telden hun leerlingen niet dat het onrecht de overwinning
moet behalen als men het recht niet door macht ondersteunt.
Het was ten deele een oprecht idealisme, dat de Engelschen
er toe bracht aan de gedachte van den volkenbond zulk een
groote beteekenis te hechten, ten deele echter ook een
valsche voorstelling van een volkenbond, die de stem der
kanonnen onder salvo's van stichtelijke rethoriek zou ver
stikken. Harold Nicolson, een Britsch afgevaardigde, ver
telde mij dat hij eens van zijn kiezers de volgende brief
kreeg: „Ik hoop dat u voor den volkenbond is en tegen
iedere verwikkeling met het buitenland." Deze verwarring
in de gedachten wereld, deze ongeloofelijke zelfverzekerdheid,
deze afkeer om de werkelijkheid onder de oogen te zien,
had gemakkelijk te voorziene gevolgen. Nadat Engeland van
1929 tot 1939 op zijn vreedzame groene grasperken geslui
merd had, ontwaakte het na de Münchener conferentie,
toen het al te laat was. Het had bijna geen leger, toen het
in den oorlog verwikkeld werd.
Dat was het tweede succesvolle element in de Duitsche
propaganda. Men zei den Franschen: „Gij ziet toch zelf dat
de Engelschen geen soldaten hebben; gij moet vechten tot
den laatste man gevallen is." Dat was echter in het geheel
niet juist. Engeland beschikte over de beste vloot ter wereld
en over een luchtmacht, waarvan veel verwacht kon worden.
Op het vasteland kon het door gebrek aan mannen slechts
een klein deel van de linie bezetten. „De Engelschen! Waar
zijn de Engelschen? Zijn er werkelijk Engelschen in Frank
rijk?" Dat vroegen vele Franschen.
Trots alles zou zich de openbare meening van Frankrijk
niet op dwaalwegen hebben laten brengen, als Groot-Brittannië tenminste na de oorlogsverklaring zonder uitstel had
gehandeld, wanneer het onmiddelijk een aantal nieuwe
divisies had gevormd.
(Wordt vervolgd).

Is niets Belangrijk ?

Is there nothing that is Important ?

De Les van dezen Oorlog.

The Lesson of this War.

Een dezer dagen sprak ik met een onzer Amerikaansche
vrienden, die reeds in de vorige oorlog zijn sporen had
verdiend.
Hij zei o.a. : ,,De oorlog leert ons één ding: Niets is be
langrijk."
Met verbazing hoorde ik deze op sceptischen toon uitge
sproken woorden. Ik, en met mij zeer velen, zullen de juist
heid van dit gezegde betwijfelen. Immers als deze oorlog
ons slechts tot deze poovere conclusie moet brengen, waarom
dan gestreden ?
Toch kunnen we begrijpen dat een oudstrijder tot dergelijke
gedachten komt. Waarom schijnt liet hem toe dat niets meer
belangrijk is ? Omdat er velen niet meer terugkeeren ? Omdat
men aan de liefde en genegenheid eener vrouw begint te
twijfelen ? Omdat men uit het normale leven gerukt, zich
ineens geplaatst ziet voor andere problemen en moeilijk
heden ?
En toch al is er veel onzeker in dezen oorlog, toch mogen
we één ding niet uit het oog verliezen: Deze strijd, die zoo
vele menschenlevens heeft gekost en nog kost, heeft wel
degelijk zijn beteekenis. Zelfs voor een frontsoldaat is het
belangrijk te weten waarvoor hij vecht. Hij moet ervan door
drongen zijn, dat deze oorlog niet enkel een Europeesche
aangelegenheid is, dat hij ver van huis is om te strijden
voor wat hij achterliet en liefheeft. Een oorlog heeft zeker
zijn zakelijken kant, maar zoodra we de individueele soldaat
erin gaan mengen, staan er andere belangen op het spel.
Hij is ook een mensch, precies als wij allemaal, hij verlangt
naar vrouw en kind, naar zijn normaal werk, naar een pret
tige, aangename samenleving. Het is voor hem wel belang
rijk of zijn vrouw geregeld schrijft, of zijn garage of winkel,
die hij moest achterlaten, in goede handen zijn, of hij alles
wat hij liefheeft juist zoo zal terugvinden als hij het

One of these days I spoke to one of our American friends
who has already won his spurs in World War Number i.
He said among other things: „War teaches us one thing:
Nothing is important."
With astonishment I heard these words, spoken in a
sceptical tone. I, and many others with me, doubt whether
this saying is right or not. Por, if this war brings us only
to this poor conclusion, what are we fighting for then ?
Yet, we can understand that thoughts like these may
occur to a veteran. Why does it seem t» him that there is
nothing left that is of any importance ? Is it becituse many
of them will never return ? Is it beacause they begin to
question the love and affection of a woman ? Is it because
they have been dragged away from normal life and find
themselves facing so many entirely different problems and
difficulties ?
And yet, even though there is so much that is uncertain
in this war, we must not forget one thing; this struggle, that
has already demanded so many human lives, certainly has
its significance. Even to a front-soldier it is important that
he knows what he is fighting for. He must be convinced that
this war is not only of European interest, but that he is far
away from home to fight for the persons and things he loves
and had to leave behind. Certainly, a war has also its com
mercial side, but as soon as we start bringing in the individual
soldier, there are other interests at stake.
He is also a human being, the same as we are, he longs
for his wife and child, for his normal work, for a pleasant
society. It is important if his wife writes to him regularly,
if his garage or shop which he had to leave, are in good

achterliet.
In een oorlog als deze waar zoo ontzettend veel moois en
goeds vernietigd wordt, is het wél belangrijk of er tenminste
nog iets goeds en moois gaaf uit dezen hellestrijd tevoor
schijn komt.
Waar vochten wij dan voor ? We hadden ook kunnen be
rusten en zeggen: Niets is belangrijk. Misschien zou ons dan
veel leed gespaard zijn gebleven. Maar zou het leven dan zelf
ook niet alle belang verloren hebben ? Zouden in dezen waan
zin alle idealen dan ineen moeten storten, om niets meer
over te laten, dan rookende puinen en walmende ruines in
zoovele menschenlevens ?
Gelukkig was onze zienswijze anders. Misschien kwam dat
door onze fel opbruisende jeugd, die ons ondanks alles vast
deed houden aan onze idealen. Wij hebben juist in dezen
oorlog de juiste schatting der waarden geleerd. We weten,
dat het inderdaad onbelangrijk is of we het met overvloedig
eten of met weiniger moeten stellen. We weten, dat vele
futiliteiten, die ons vroeger zeer gewichtig toeschenen, in
werkelijkheid niet het minste belang hebben. We weten niet
de menschen naar hun naam en geld, maar naar hun karakter
te waardeeren. Belangrijk is het, dat ons volk, evenals het
Amerikaansche en Engelsche gelouterd uit dezen strijd te
voorschijn komt. Belangrijk is het dat we allen bezield zijn
met den vasten wil een betere samenleving op te bouwen
en te beginnen met zelf beter te worden.
Het eenige, wat belangrijk is, is dat we gelooven en sterk
gelooven in de goedheid der menschen en de mogelijkheid
van een gelukkiger samenleving.
*
I. S.

hands, if he will find back everything that he loves, exactly
as he left it. In a war like this one, in which so much that
was good and beautiful has been destroyed, it certainly is
important whether things that were good and fine will emerge
untainted from this heil.
What have we been fighting for then ?
We might have resigned in oure fate. We might have
said: „Nothing is important." Perhaps we might have been
spared much sorrow. But would not life itself have lost its
importance, in that case ?
Were all our ideals to be trampled down in this frenzy ?
So that there would have been nothing left but smouldering
ruins in so many human lifes ?
Portunately we were of an entirely different opinion.
Perhaps this was due to our fierce and passionate youth,
which made u^ remain true and loyal to our ideals. This
war taught us the right appreciation of the value of things.
We know indeed that it is of no importance whether we have
plenty to eat or only just enough to keep us alive. We know
that a lot of futilities, which vfe thought very important
once, are of no account really. We do not appreciate people
because of their name or their money, but for their character.
Important is that our people, like the Americans and the
British, shall emerge purified out of this struggle. Important
is that we are all inspired with the strong will to build up
a new and better society and to start with correcting our
own faults.
The only important is that we believe in the goodness of
mankind and the possibility of a happier society.

I. S.'

