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7 October 1944.
TER INLEIDING.

iedere Neder3erider rej.bhslz&nd uitziet nr?ar berichters omtre-nt aeberrtenjL«?f en in ons land en
elders gaat ''KOERIER' Nr 1 op mars.
Naost be "grote bladen" als "Vri j Federland", "Erou'«"; "Ons Yolk" c.a.
zal "DE KOERIER" slecJhts c-n f-nvul] er de plants innercen. H'\i ec ohou-b
bet al3 fli-in plicht U &p voliedig rac;-,elij" or ds boo te te hour' 1 an r^et
instrueties en meded.elingen van onze revering, ret de vorderinge-n van
de oorlog en met de belan^rijke gebceirtanb seen in ons land.
Hij vi ,-..■-■ gt slecnts gelezen en door eleven te "worden en hi,i hoort vocr
velen een licbt in de duistemis en e--r stem ir de strijd te zijn.
In een period* van spanning en ptrijd, "

.<--'r:r

1

VAN DE FRONTEN.
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reri^Canaaese^en Poolse troepen zijn in aantocht. In de loop"Yen Donderdag hebben zij de Hederlandse grens ten Noorden van Antwferpen bereiiet en Devonden sich hedenmorgen nog een kleine 1b te) van de dair,
die Zuidyßeveland met Brabant verbindt. Ondanbs bevi^e we t;r stand vorderen zij gestadig. De Duitse troepen beginnen de Zeeuwge eilanden
reeds in Oostelijke ricbting te verlaten. Dit is het resujtaat van
bet kapot-boAbarderen der Westbapelse zeedijk, waardoor Walcberen pet
al het verdragende Duitse gesehut on^er w^ter "'ere) gezet.
Tilburg wordt thans^vanuit 3 ricbtingen aangevallen door 2 Britse en
1 Poolse colonne; een colonne is slecbts 5 !-m van de stad verwijderd.
Ten Noorden van Nijmegen, waar de Duitsere grote troeren-conccntraties
melden, is gisteren een aanval op befperkte Rchael ?edaan, wsartij alle
gestelde doelen werden bereikt. Langzaem aan begint het geallieerde
offensief in Nederland in kracht toe te nemer en nergens zien de vijandeifc-kans bun stellinsen te hanbb^ve^.
Amoribaense tanks zijn ten Noorden van Aken tot eon bevi.ge panval over
gegaan, '"aarbij zij i:jjn gevorderd tot ruim 2 kr> ten Oosten van bet
stadje Übach, wat door ben v-'erd bezet. De Dnitsers zetten er echter
Biles op te verhinderen, dat de AmeriVannen de vlakte voor Keulen
bereiken. Meer Zuidelijb. in het fort "DrJent" bij Metz hon.den de Dn.itsers nog stand.
In Duinkerken loopt hedenmorgen 10 uur de wapenstilstand af, die 64
uur duurde om de burgerbevolking gelegenheid" te geven zich in veiligheid te stellen. De geallieerde stormloo? on deze laatste Duitse Kanaalhaven is zeer spoedig te wadhten.
De bevrijding van Giiekenlnnd is begonnen.. Er zifn geallieerde operaties gcaende langs een 1.000 km
bustlijn van Joego-Slavie' tot
Zuid-Griekeniand, waarbij reeds verschillende Grie^se eilahden van
de Buigtsers zijn verlost en bijna de gehele Peloponnesus»oOk de stod
Patras is bevrijd. Tegelijkertijd naderen vanuit. het Noorden en Oosten
de Russen de steden Belgrado en Nisb. Van eerstgenoefde stad zjjn *-ejj
nog aleohts enkele km verwijderd. Ontvlucbten is voor de Daitsers in
be Zuid-Balkan onmogelljk, wannecr deze b i^.e plaotsefi in geallieerde
handen zijn gevallen.
Uit bet Verre Oosten wordt yanmorgen gemeld, dat ee-n grote luchtaaJVval voor de tweode naal in een week is r;edaan op de petroleum-instillaties en havenwerken van Ba.lib-Par.an on Nederl. Borneo.
In alle delen der wereld is de over-innina op mars. En echter deze
fronten vecbten de guerilla's, de illeaalen, de spoorwegmannen. Vooral deze laatsten, want zij hebben het rooeilijk en on;-- aller steuy* nodig. Onze Minister-President, Prof. Gerbrandy, heeft ben gisteravond
wear aangespoord tot volhcuden van hun strijd. Hervatting'ven
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Vrijdagmorgen.
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velen humer na,-r een bonoentratjekercp voerer, het zou onze volenpositJe niet verbetren, het zou, zoals Minister Gerbrandy zo tjeffend
zei, leiden tot vele slachtoffera, aexitteslen dan de R.A.P. buiip werJ*
zou overnernen en het verkeer toch lara zou leg-en. Hij, drie vnr^sel en
rainte ht-eft, wete zijn plicht tegencver deze moedipe rihn<en/

STORM GAAT OVER NEDERLAND.
Oorlog en vernietiging

overstroneen nog eens weer ons land en

yolk

-

onze

steden en dorpen.
Velen hadden reeds gehoopt en rcedacht, dat dit ons bespaerd zou blijven.Het heeft niet zo mo.gen zijn,
De gedachte aan onze bevrijding riep in onze geest voorstellingen op van
kermissen en Oranjefeesten. Het is anders uitgevallen. De priode van
Nederlar.dfi bevrijding zal voor velen van ons een zeer moeilijke zijn.
Mogelijk ook vocr U!
Gij hoopt vr.e niet? Ach *ij wensen bet ook voor U. M^ar het lot is wisselvallig; bet sp&grt den een en slaat zijn buurman en warrschU'H niet
vooruit. Wij wiHen U niet angstig maken, maar vragen van U zicb ernstig
buzig to bouden mot de rooeiten en nood van ons vol.
Hoe zal Uw houding zijn, als bet lot U treft? Zal Uw buurman U vinden in
aejammer en g^klaag? Of zult gij de Owen tot stern zijn in het besef, dot
gij liidt voor de bevrijding van Uw yolk?
En als het U buurman treft? Wert gij Uw taak? Velen zijn reads in troeite
en nood. Toont U dan bereid, waar gij helpen jaunt en laat U niet bidden,
maar v.aM aan!
DE BEVRIJDING KOMI NA DE STRIJD!
BINNENLANDS NIEUWS.

-

De vernielingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam.
In Amsterdam zijn in het Noordzeekanaal en Or en IJ zec'schereji en boeien
gezonken- Vernield zijn: aranen in de Coenbaver, Gbedkoon, Verschure,
Ned. Dok, Hnuthaven, Wester Dok, Handels-ade, loods Sumatra, Kromhout
en Br^ndenbrrg. De Petroleumhaven brandt.
In'Rotterdam zijn vernie] ingen bi^: Piet Smit, Boele, Van fier G.iessen,
de electrisobe centrale bj j de vui]verbranding en "'erf Gusto, Furness
Schiedam deb- en radicaal opgeblazen en gezonken. Machines Rott. Droogdok,
pom installatieo in Gem. dob-en I, II en 111, de hijsinstalletie bij
Boele in Bolnes. In de Rijnraven: de Locds San Francisco, Peterson en
Heuchmann, in de Maasi.avcn: de kranen en loo'tme en van Thomrson or 2 na,
de o&r.anenlobds; de elevatoren en kademuren van de gra-nsilo'a zijn "gesfengt". De Blnteldijk en Bali in de Waten-eg tot zinken ;gebracht.
Overgencmee uit "De vrije Pers", 29 Sent '44.
Het eiland Noord-Beveland is een dag bevrijd geweest.
Op Dmsdag 5 bent, jx., toen men in Zealand de intocht der geallieerde
troepen in Zecland verwaohtte, hebben de manner van de illegale actio
op Noord-Beveland bans gezien, alle daar aanwezige Duitse militairen
ettelijke tientallen
te ontwapenen en in verzekerede bewaring te stellen.
dit
bebend
Zodra
-/era, ging de bevolking over tot bet viereb van eon
Oranjefeest. Op Colijnsplast, in het Noorden van het eiland, stak men de
vlag uit. Heel Noerd-Beveland. jubelde or de ze!lfbewer^stelli-de bevrijding.
Dee aeons om half tier 'con men tot in Vjissingen de ontp] of f ingen warrncmen, die ontstonden door het laten exrloderen dcx- nOg amwezige Duitse
munitie. De vreugde der bevrijding werd echter de volgende baa verstoord.
Een of twee gevangenen wisten te ontsnarren nanr Vecre en raaakter daar
alarm. Een trawler ret 200 zwaar ~e'"apende militairen werd nc^r het bevri jde eiland gettuurd en spoedig werd aan de jon.-e vrijheid. een ruw
einde gemaakt. Arrestaties volgden. Andre Pieter Pieleman nit Kortgenc
is later
9 Sept.
te Vlissingen doodgeschoten.
Over^enornen uit "Ons Vr-Me Nederland", Nr Ah.
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UIT DE REDE VAN CHURCHILL.

In de eerste 24 uur der landingen in Frankrijk werden 250.000 man aan
land gezet. In 20 dagen 1 millioen'. Thans bevinden zich tussen de 2 en
3 millioen geallieerde HOldaten op het Eurorece 7/estelijk front, waarvan
twee derde Engelsen. De verliezen bedragen:'Ehgelsen yO.COC, Ameribanen
.000 man verloren, waarvan 50.0.000 gevenge145.000. De Duitsers hebben
nei

.

LAATSTE NIEUWS
[^.^.^.^.^.^.^.^.^.^MDegealliec.rderi
zijn in ons lard tot b km vocrbij het
grensplastsje Put tie gevorderd en hebben Alphen, ten ZW v,'n Tilburg, bereikt.
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het WesteVider stad c^ overgave bad gewei
heid oegevcerd.'b'
is een bombardement begonnen door fcrtillerie er uit de lucht, zod
I voor 90% in Puin ligt- En nog
ci.dc mooi
ruim 24 uur da;
voortl totdat de Rar.\»s hun onmacht zu].steeds gaat het b
la vborbeeld gesteld voor het gebele D- ' blen.inzien. Zo wordE?d weet nu wat or van haar terecbt zal k<
se yolk. ledere Dab
waaneer zij da macht in handen der HV l« ■■ -b.. ""di.eton laat. Zij moet
of zij. zal er onder verstikzelf dit vuil uit naar streten wied.cn
Dr. eecsw
c.c ade rest van dit front is vrijwel stationnai
ken.voort, meestal onC.r:<
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zeer'zonderlinge strijd uit te vechten; dan hier dan da-r verrija
er artillerie-torens uit de grand, die do omgoving beschieten en. deal
na weer spoorloos verdwijnen.
Het Russisch offensief heeft in de afgelopen week geweldige successei
yaH ,?c ■—r-'t t-,:
raabtsbreoks bedr
geboekt. De bo .-id t«
Clo»,
De laatste hindernis, de rivier de T-eiss, is overschrede.n.
':
,>re?1t en de
Oraden en Szeged zi.jn veroverd, de stad Dtbrecarspoorlijn tussen dear stad- en Bogdapest is halverwege afgesneden.
0:b a a bet bl^-'-bewind van admirna] Horthy wordt door de geallieert; i.ront is de s
den een eind gr-raaakt. A
hiervan de
over land afgesneden, doordat de Re-<C'""■■ r -c sv
Oostzee hebben bereikt. Voor r:e.ls( -Cv Duitsers !.n Estland en Lit? "irlt.- D- Joco-S" ye hebben besamen met
c. -'ct Let c
bio en Xi; j rf .-.- c '- ■■■, waardoor
de Ruseen de spoorweg tui
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ook de Duitsers in
c t." c
en door hitler banner worden af-esohreven.
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resterende bracht slaat het wild om zich heen. I ten :;
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EINDSTRIJD.

Wij eb' nt: e-ti in de laatste strijd. In ons land, dab is rondom or
vallen de beslissingen.- Een dccl van ons yolk begrijpt dat nun
steeds niet. Wi; be":oclen niet dp parasieten, die aan de oorlog n
altijd verdienen. Veel brave Neder?arder; denken, dat ze toeschoui
kunnen blijven£ ook in do eindworsteling. Ze vre>'C- je vrertdurend:
"Is er nog nieuwe" ea \c. glagen; ''Wat duurt het toch lang!". Ze
cc elden op de Duitsers en genieten van de komende wraak on de land.)" be D itscr " ccc. Jt, gehoorzamen ze.
verraders. be a
Weten wij nu nog niet, waarom het gaat? Dc "
cc-, 'be ' c- oy.i
heersen, bedreigen alios, 'eat ons dierbaar is. Onze nationale vri.jheid, de eenvoudige menselijkheid, ons C - '-->f-e- a "e.lo-.tf.
Begrijpt Unu nog niet, dat we hier als C: r-' sto^c c Ilederlanders
" " ,
"lijf en good altesamen'' . "..b.e ? ■■ cttc ? bender reserves! J>
;t iemand, ze
a. je met de doou; za
ci en blander:....!
E da .:
bet meet dan merer: "Ik ga met een tezweard hart spitt^n
en tankvallen maker!". T.e - ; ;gi vrc- -a ; . vc] c bun bloe^ geven, redden wij ons hockje. Wat duurt het lang, he ''t'.rc'b' Ne
ne'r?
Wordt nu cindelij}
r!
r
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Wei -or toe ei.-r, ' ":.'. -b s^n de barbaren.
vigiand
Pet is ook mogelijb, dat van U r\.-t evTO^-wov't, self de
t
ten dienate te staan. Maar wat doet ge dan, wanneer men bij bo
eb,
-'
pleats
t
-en
l dori vijand te dienen? R■
voor iemand, die w
drub?
la
U
het
zo
Hebt
voor hem in of is bat voor U be Vtel * oc to?
U zo klein behuisd? I- bt-t in
a#rie:..< !
Lear Chi -1' t.-IJ.j v.
.as
Laat U niet b.-r
,-"-, maar weest trouw! !
Verkracht U
&■ etfct
liet "."a c !
at in deze laatste strijd geen toeschouwer, geen laffe deserteur,
maar een st r ij der !!!
BINNENLANDS NIEUWS

aldelijlr verontrust door
wordt de laatste tijd
I. D-: fcevoJ i
vorderingen door en ban behoove van soldaten der Dealer Veermacht.
Mctorvoertuigen, t .nzine en vooral ook rijwielen zijn zeer begerensat officiele vorderingen, die door hogere autowaardige objeote .
riteiten worden bevolen, gebeurt het ook merrmalFn, dat militairen
voor eigen rekening vorderen zonder voorzien te zijn van can daa.rtoe
strekkend bewija. A"1 ec cl wij ons geen illusies maken over het effect,
willen wij er toch nadrukkelijk op wijzen, dat het gewenst is, in voorkomende gevallen naar hun machtiging te vragen en indi.cn ze dit niet
kunnen of willen tonen te protesterefc teger hun optreden. In sommige
gevallen blijkt het te helpenl
11. Op Dk e-a-: ; October werd dcs nachts door de Drltse Weermacht
een inval gedaan in het gebouw der Bva ■elirvt'e te Oostvoorne. Dwerden 5 personen aangetroffen, die naar de uitzending van de 8.8.C.
tvo re r i :r luisterden. Allen werden gcarresteerd en orgeo
"ca vo ''c ' resultaat op.
1- c;
sloten. Her ■c' te] *
ono'crv.oc
Woensdagmorgen werd de zapk grondiger onderzocht, met het gevolg, dat
nog 4 radiotoestellen en eon zendapparaat wrden gevonden. Door u:t
de Hear V."
Rotterdam ontboden leden der S: D. -err de
Me '< va->-ho re en daarop door een revolverschov in het hoofd vermoord.
Het Ker«ebt|*r en de yrOnin r// van den He r V.d. Me--' werden na eerst
c.-at door handleeggeplundcrd te zijn ten behoeve van de Duitse bY
granaten in brand gestoken en totaal verwoest. De cchtgenote van den
b e^n.
Ev
'cb.b : belt OmU jcr cvi.cc.-
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111. Waa Dints dag Oostvoorne ■'- at a?-c'bob c der Duitse terreur, Donderdag moeat Rhoon het ontgelden. Vo? c.--.- verkrec" i/nJ icht'ngoi* was
er een draad van het electrisch net gebroken. Een DeMe- i j '■ t: :br, die
deze aanraakte, blecf natuurlijk dood. Conclusie der D^tse autoriteitenfy/. : Sabotage! Als repressaille werden daarop 7 burgers opgepakt
en doodgeschoteu op de plaats van het "misdrijf". He . 'c"in er kregen
ongeveer 10 minuten tijd om het nodigste uit de woningen te halen.
Daarna werden deze door brand verwoest.
IV. Donde r'c
12 0c to c
s morgens ongeveer half negen werd Oud.' zwa' r getroffen. Ten gevolge van e^n bombardement door geB i;e.j
allieerde vliegtuigen werd een woonhuia verwoest en endge andere gebouwen beschadigd. Ac t Imr c s vonden de dood, terwi. jl enkelen lichte
verwondingen opliepen. Op dezelfde morgan werd ook Nee. O/rvi^lork-Haven
gebombardeerd. Hier vielen evenwel geen slachtoffers onder ere burgerbe voJ c dc dag werden enige bure'gers in
bevolking to betreuren. Oo
de Hoe so c. W
■" van beschietingen door vliegtuigen het slachtoffer.
V.
Zr-tfcJ a 7 Oct ; c <»ri;Aj»b 'hJi D"^Cor.ear en ■:'.■- te Rotterdam gevorderd
voor de Deeit^e We°i" cbt. bet verplegend rersoneel werd gedwongen te
-c gedoken.
blijven. Ie Osr&wovid gj^tux,^ U het i., ''':■■■■ >:a "'
"
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ATTENTIE!

LAATSTEWAARSCHUWING AAN PRIJSOPDRIJVERS!

Bocren,

', \ Jcma- c
venters worden voor de laatck-ren,
ste maal gewaarSchuwd, geen levensmiddelen tegen zwarte prijzen

tea cc

;

verkopen en de belangrijke voedingsmiddelen, zolang die regelmatig
gedistribueerd worden, niet buiten de distributie om in de handel te
brengen. Hem, die van de nood zijner medeburgers nu nog misbruik maakt
om zich te verrijken, wachten krachtdadige straffen van de zijde der
ia?-tre». Zegt het voort!
Vorretaor
Uit 0' V-- ' f .' ■ Oct. 1044.
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IS HET MET TREURIG, , . 't er

700

vrijwilligers orkwamen, toen de Dirit-

sers 300 personen vroegen voor het opblazen der havenwerken? Hot loon
dat aanvankelijk ear gegrav*
07 / 6.-- was vastgesteld, bedroog
later / 55 .--
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STORM OVER NEDERLAND

In Apoldr.rj.rn moesten de -Uuitscbers 8000 man hebben om

verdedigingswerkon aan te leggen. De opkomst was...-8 man! 1 M
Rupresailles zijn genomen en de Duitschers hebben willekeurige menschen op straat daodgcschoten.
Zicdaar
een bericht uit 1 "De vrije p-.rs" van 6 Oct. jl. Het bericht
spree, duidclijkc taal.NedcGlanders
leggen geen. Duitsche vcr dedigingswerken aan. In Apeldeor 1 b- staat hicr©ver geen vcrschil van mcning
Wat zijn 8 op 8000?
Uw wa.ardering en svmpathio zulien dan ook wcl ultgaan naar de 7992
die de mood hadde
n d epr-vvplni geen gehoor te goven. ?oor deze
houding hobben zij z.. ah rjrccars naast de spoara.a.gmannen geplaatet en
Op hun manier de strijd aargebrndon v^or de bevrijding van »ns landk!
Of heeft Ob b-.a ebbing van uw gemeentc eon minder manlijke houding
aangenomon en mist gc daarom dermoid,om rechtstreeksuw waardering

uit te spreken ?

Of verlamt hot laatste deal van bovonstaand bericht uw tong, en zinkt
do mood v indb eeheoncn als go bedonkt dat dc strijd offers zou kunru n

vragen, ook van v?
Indordaad dit is eon strijd op lev on en dood en daarom , bedcnk wel,
als ooJE gij woidt opgeroepen voor weermachtswork is terzelfdor tijd
uw rol als toeschouwcr ten oinde*
Dan staat gij voor de keus : Dc strijd voor dc vrijhcid of dc slavernij van dc arbeid voor uw ovorhcarscher.
Ik wensch u'moed bij uw kcus en standvastigh.-id in uw bosluit,want
wcct wel

.

DEBEVRIJDING KOMT NA DEN STRIJD!!!
VAN DE FRONTEN
De frontlijn aan het Westfront heeft in dc afgeloopen week goon belangrijke e.eigiziging andcrgaan. larval jl wij Nederlanders in het nog
bezebec gebied, juiet zoo rljlcfaalzehd uitzian naar de groote geallicer
st'ormloop. V»ij wackten. star n s~ocds naar de plaatd vanwaar do bevrijding moeu boee;ag en ftchatton de gebeurtenissen vaak zeer vcr van
1

onzo grcnzon ; d;v*roi zc eaaaa.
In Sederland word m nog steeds alle posities versterkt.. Een fcrmc
aanval dringt thans do Dual, sobers tusschen de plaatsen Vierl ingsboek
en bbe.ase.7iC tegen do Maas. Axle brrggen in dit gebied zijn kapot gc■bombardoerd, zoodat dc situatle van doze troepen niet roosklcurig is.
Bij Arnhem zijn geallieerde jatrouill.es de rivier over geweest en
hebben de Duitsohe wocrstand beproefd'. In Zecladd wordt thans
in
de directe nabijheid van Breskcns gcvoobten en is Oostburg tot op
enkclu kia'js genaderd. 3.0('0 Duitsohers in dit gebied hebben zich
in de afgclopcn 2 dagen overgegoven - dit Irrnggehocfd nadert zijn
einde. Om het besit van Wocnsdrecht wordt nop. steeds hevig gevechten;
dc ecne togenaanval na de andere moeten de gcallicard.cn afslaan om
dczo plaats te behoudon.
Zou is de toostand in Nedorland. Vclan van onze bestc biu-gers laton
hun hoop op con spoedige bevrijding varen. Toch g< beurde er -frecl doze
week en is Duitschlands rositie met een gewcldigo vaart achteruit
gegaan. Want wat noodzaakt dit Ik-rrnvolk om nu de algeheolc mobilisatie van alle mannen tusschen J\t en bo jaar te gelasten? Waarom
worden zelfs de oorlogstuig-fabri;ken ontmand en zoo bet kon stilgelcgd om do mannen emit te g-bruikon voor dc. op te richten ':Volkssturm"? Doze instelling, die volgens opperbcul Himmler niet goed geoefend en niet goed uitgerust zal zijn, zal slechts bowjapend worden
met ouderwetsche gewercb on machine-goweren. En waarom zulien volgens
deze zelfdc duivclsche profeet dosnoods meisjes, vrouwen on oude mannen het Duitsche vaderland moeten verb
n?
De ring om de vesting Eurona trekt zich samen tot een ring om Duitochland. Zijn laatste bondgenoot, Hone;arije, heeft hem in de steak gelaten. Hongaren vechtcn thans tegen de Duitsohers, ondanks tegenr«e«ring en het feit, dat Boedapest nog in Duitsche handen is.
■

-den or, ;esloten Morten naaeren nun
eindej alle grote havensted.cn in dit gebied zijn in Russische handen
en reeds beginnen dc 4 groot-' legergroencn, die hier werden vastgehoud'
zich geree-d te maken om zich bij de andere macbtiga legers te voegen
door Stalin samengetrokken voor de grate storma.anval op Duitschland.
'stand schijnt in de Balkan verdwenen te zi jn
Alio georganiss-rd
de stcden on dorpen waehton slcchts op do geallieerde legers om eventueel Duitsche troepen in tc rekenen of in de nan to hakken.
Zoo wordt Luitacbland bedreigd door de ontze.ttr.ndo geallieerde legermachten in West, Oost en Zuid. Zij zulien het aan stukken scheuren,
hun heerwanneer het Duitsche yolk van rian is te blijven bukken voormaken.
Doer
sors. Zij lerijgan thans de wepeneri om biorr.en ccn oin.de te
zij het niet, zoo is do totalo ve^nietiging van geheel/ Duitschland t(
jhtenj de goeden zulien met d<
;aan, orndat zij zich n
hebben verzet.

Da ruira IOG.QGu in do

altiscl

-

"Den

''Grootvador, vertelt 0

Vad

aderlandgetrouwe. "

nog ems van da dagen, tocn de Duitschers hier
ting can ouden man aan. En
vol vi
tg verhael, maar bet rindc is toch bet

waren". lea-e kin
de oude begint.
mooist.
"J-, -dat waren s a.nnende dagen, m'n jongon, toon de groote worstoling
bij Arnhem werd gestreden". XI die saldaten gaven hun leven vocr onzf

vrijhgeid".
"En wat deed TJ toon, Grootvader?"
ij wachtten en deden onze plicht. Als bedelaars kwamen fle verslagen
Diritschers -in onze dorpen. Aan alios hadden ze gebrek. Eerst bidden
zij zkch stilletjes, maar toon begonnen ze alias van ons te vragen.
Ermcrs, pannen, dekens, ja op 't laatst kondan wij die sans-culotten
be
al aankleden. Maar clacht je, dat wij dat dedon? Onze eigen vijtoen riepen
anden klaar maken voor den oorlog? Nee hoor! En toon*
ze ons og om loopgraven te maken en putten. Om vandaar uit onze bevrij
ders te kunnen aanvallen. batuurlijk weigerden we. "Alle man van Neerlands atam, voelcn zich der Vaadrcn zon<~-n'' hebben wij gezongen. Wij
wilden go >n slaven zijn. Ook niet als do barbaren ons mci de dood
dreigden. Ze hebben goede vaderlwiders doodgeschoten; we hebben hun
huizen zien branden ...!
ze kondan het vuur in onze harten niet
doyen. Wij hebben doorgevochten! leder op z'n plants! Totdat
Grootvad
. ol rood, wit enble
es laj
was. Onze koningin
h je Grot
r, m'n zoon, kori zeggen:
"Hier ben ik, Majesteitl Uw bovelen heb ik niet gesaboteord. De barbaren hob ik niet gediend. Oranje beven!
lezer, U gllmlacbt om diet v. kaaeltk . -c r zegt U eens eerlijk: Wat
zn.lt gij zeggen tegen Uw kirderen en kleinklnderen?
Zult U moeten bekennen: "In de dagen van Oosterbeek was ik te laf om
m'n niicht te doen// Ik heb m'n earners ingelevord en mijn dekena on
mijn ondergoed. Ik neb me gau
Id, toen de Duitschers me riepen.
lb heb het graf gegraven voor mijn eigen bevrijders. Bij de gewelddaden der Duitschers heb ik staan sidderen van angst. Al mijn groote
woorden heb ik ingesliktl"? En toen do Koningin bwam heb ik geprobeerd
hard, te schreeuwen, meer 't klonk valsch. Ik hoor tot hot "machtclo
misselijk nageslacht der oude geuzen"!"
Maar genoeg over deze bgoode 1 Nederlanders. Tot slot een woord aan jou,
onbekende soldaat! Wij blijven op onze post. Wij doen ons bleine of
ons groote work. Wij kennen de vijand van -aaggezichi tot aangezicbt.
Some beeft onr, hart, em het lot van die ons lief zijn. Dan horcn wij
bet woord: "Vrocst niets Ik help U!
" In deze dagen lerren wij ons

...

■

volkslied verstaan:
"Dat 1b: toch vro om mag b1 i jven .
Uw dienaar t'
r stand;
De tyae nnie verarijven,
Die mij mijn hart doorwondt."

BINNENLANDSCH NIEUWS.
Maandag 16 October. Men meldt ons uit Oud-Bcijerland:
1 burgers hebben aan de vriendelijke oproej tot inlevering van
ondergoed voor de Duitsche Weermaoht gehoor gcgeven en hun hemd en
broekje op heb Distributie-kantoor bezorgd.
Als blijk van erksntelijkheid ward, daarop een vordering van 500 man
bebend gemaaktom voor _
rmaoht to s
a. Het gemeentepersoneel
mot de burgemeester verdwcnen toen cob'
in het tooneal en de burgarij ging spitton. Als :i
.";:;.!
■rd tool cb woning van dan burgmoestcr afgestookt. Het seorctarie wordt nu door de imitatie-ambten;
van Mussert bemand. De "heeren" moeten rob.ter zonder bevolkingsregisto:
etc. werken, daar dit door "leelijki
wdieven" werd
omen.

No

%s

STORM OVER

DE

KOERIER

28 October 1944

NEDERLAND.
23 October werd te Amsterdam do Gastano-

Or

agent Oeisohl&ger door eenige van zijn ondergesohikten vorr.locrd.Na
het vertatan van ee.n Duitsche auto in de B-aethovcnstraat bij de Apollolaan werd hij door dc nog i.nziia.enhn doodgi schoteh.
biettemiu werd door de S.S. tor plaatse een geheel
blok huizen in brand ge st oken, nadat d«. bertoncrs er uit gcjaagd waren.
ePaarua werden 29 politicko gave:
a naar d< pleats v^.n de moord
go brack t-, abdaar in groepjos vnn 5 aan . ikaar gcbonden en vervolgens
groep na grocp in 't opanbnrr doo.dg schoten. Tot slot van dit drama
worden 30 mannolijke bewon r*
c
"d,bctgeon bij de bevolking dc;
indruk moast wakbe. n,dat 0
zij v rno-.ad zouden word eh.
;i
I
floor d< S.S, voorgesteld als zou do
Gestapo-agent door .t^rroristen \ rmqord zijn,waarop deze tcrroristen
als repressaill'a a "■ piaatst warden gofusillcerd.
der lend echo Regeering heeft haar afsehuw van
doze moordpartij vi
rob a .n de daders gewaarsohuwd dat zij al
hbbt n scbuldig gemaakt, hetzij als beveldcgenen,die zich hi
voerdeT of uitvoerd.r van deze of dergclijke misdadcn,zal wet-n te
vinden en niet real aetei voor zij hun. goreohtt straf xh hebben
ontvangen.
:
Wij virion ons bij dit bericht stark aangegrepen
door het lot van onze Amstordamscbe burgers en het bescf, dat wij als
woorloze slavoii aan deze beul.n zijn ov :rgelevcrd doet onze ta.nd.cn
■

knarsen.

De laatste urcn voor onze bevrijding zijn voor velen
onmenscheli'jk zwaar.
Dr dierlijkr wroedhcid van de in hot nauw gedreven
Duitschers vervult ons rm t afsehuw en varbijstoring.
Win voolt niet c n groote scbaamto in zich opkomen
als hij hoort en ziet doze en dergolijke gruweldadan,bedreven door
loiders on burgers van ". .n ,r
ant - iaa ohriatelijk yolk ?
be khrfjpt zijn vuisten niet samch bij doze laffe
op
moord
onsohuldigt slachteffcrs on wic zou
maar neen,
laat one hart niet ovcrlopcn van haat en wrankgevoelens.
Wie v;
ecu zich nog Nedcrlander durven noemen
als ook wij ons aan znlk. misd^dbh t< buiteh zouden gaan ?
Orze r grin
It nndrukkclijk verklaard,dat de
straf niet uit zal blijv
,ia r laten wij hopen en bidden,dat God
ons moge bewaren vooi hat bognan van zulke onmcnsohclijke gruwclan
als ons armc vclJ
mo< t ondergaan,
.derland.rs, de strijd is zwaar en verschrikkclijk
maar zij is onontkocmbaar.
Dc vrijheid is ons een te- kostclijk historisch bezit,zonder deze kan onze goest niet ad;: men.
Zij vraagt Uw kracht m off-rbere idb'id. Laat haat
noch angst Uw hart ben- erschen, maar blijft moedig.cn onbovreesdb
Velen braohten re .ds hun offer in Amsterdam en ciders, maar het
geldt ook voor U :
van'ons

,

■

DE BEVRIJDING KOMT NA DEN STRIJD!
VAN DE FRONTEN.

Wat wij vorige week vormoeddcn,hecft zich in den. loop
dozer week duidelijb .r afgcte. kcnd. Het is nog niet het groote offensief dat we te zi-.n krgen, doch de prlkken in het opgeblazen duitsche
lichaara warden zoo hevig,dat dc Duitschers langs het geheclc He dorland s'chc front to rugtrekkon. Zc ontruimden Onheusd.cn, Podewaard,
ScboondijkOjßrcskens (met hot fort Prins Eredcrik),Groede, Boxtcl,
s'Fertogenbosohjßilland, Vught on Oostburg. Een aardig lijste plaatsen
dat do Duitsohers to denken geoft.Want bovendien worden Tilburg en
Bergen ep Zoom direct bedrolgdj in. eorstgenot mdc stad wordt reeds
gcvochten, slecnts enkele kmls schcidden dc gcallieerdi logcrs van
8.0.Z00m. Dc Kroekkrakdam is geheel veroverd: flcfinitie.f zitten
c- t
10.000 Duitschers op Z.Beveland en Walcboren van bun hoofdmaobrfc i<r,sneden. Ze mogen probeercn do Oostorscholde, d bred: ft.romon

-

o
c

.

tusschen Zealand on Zuid-Holland over te stoken.Maar do Engclsche
luchtmacht zal hen wcten to vindon: wat water zeggen wil wctcn do
gevluchtc vrienden uit Prankrijk.
Naast deze, nog op brperkte schaal uitgevoorde offcnsictoen,is or thans een luchtoffensief gaande,dat stad na stad
veel to
Industrie na Industrie voor goed uitschakelt.Essen, dat reeds
kg.
aan
lijden ha.d,ontving doze week in 48 uur tijd 8-g- millioon
bommon franco thuis: dc Krupp-fabrieken kregen ze to verwerken.ln
totaal werden op deze stad gedu^rende deze oorlog 50 millioon kg.
afgeworpen; dat" is eon treih van 5000 wagons van 10 ton!En dit is
slechts een enkcl docl.Dc afgclorcn 2 dagen alleen zochtcn 4^#C
bommenwerpers en jagcrs hun doelon in Duitschland, van Noord tot
Zuid on van Oost tot West. Geen enkel vijandclijkc jager werd ontDe toevoerlijncn achter de Duitsche fronton worden totaal
moct!
kapot gcbombardeerd, precicn zooals dit gebeurdo na de landing in
Normandic. Dat de groote. doorbraak ook hier spoedig komt !
Aan het ovcrige deal van hot W- front is_hct nog
rustig,daarentegcn geeft het 0- en Z-front groote verschuivmgen te
zien en allan ten goede. De Russen zijn begonncn met dc bevrijding van Noorwcgch; de ecrsto Noorschc haven Kirkenes is vcrcverc
Meer Zuidelijk wordt in Oost-Pruison stad na stad tegen zeer hevige
wecrstand in, ovcrwelgigd.O.a. werd &oldop,een kruispunt van spoorwegen ingenomen. Nog zuid,lijkcr is de Russische opmarsch het gewcldigst in Tjccho-Slowakyc-en Hongarije. Geheel Ruthenie is bevrijd,van
uit N.0.-richting naderen dc Russen, soms met een snelheid van 40 km.
In Grickcnland werden
per dag de hoofdstad van Hongarije.Budapest*
lamia en Larissa veroverd - do Duitschers zijn,volgens persoorrcspondenten, bezig Saloniki te ontruimen door de lucht. In Jugo-Slavie
is de grootstc havcn,Ragusa veroverd.
Begint dc lawino der Duitsche incenstorting in be#<

weffing

to komen?

Maar dc grootste gebeurtcnis van doze oorlog, wel
ver van ons land on toch zoo belangrijk voor ons land, hebben wij II
nog niot genoomd. Dat is dc gowcldige zoeslag, die tusschen de Amerikaansche en Japansche vloten gclcvord werd bij de eilandengrocp
dc Pilippijncn.

Scdert Japansch vcrraderli. jke overval#t op ons mooio
Indi9,waarbij het zijn ma.cht vestigdc tot bij Australi'e, is met
stukjes en beetjesin zijn groote vestingengordel door de geallieerde
vloot een gat ge.hakt. Vie. Salomons oilanden, Nicuw Guinea, Bismarckarchipel en Mariannon is thans ccn sprang van 2200 km. gemaakt en
zijn Amerikaansche troepen aan wal gegaan op een der groote oilanden
der Pilippijnen-groep, teltc, daaTna ook op Samar.Bij alio vorige
operaties ontweck de Japansche vloot steeds de Amerikaansche en
hield zich veilig verborgen aohtcr de
oilanden
tusschen Achter-Indie* en Nicuw-Guinea. Doch nu ging dit niot meer.
Door do landing op deze eilanden wordt hot mogelijk^ dat Amerikaansche
vliegtuigen de zeevaart tusschen. Malakka, Ned. Indie en hot Japansche
Rijk vcrstorcn,zoo niet geheel onmogclijk maken. De gchcclc Jap.
slagvloot stoomdc daarom op on viel in 3 formatJes dc goalieardc
vloten aan. Ton Z. van Formosa, ton N. en ten Z. van de Pilippijncn
vond hot treffen plaats,waarbij alio 3 de Jap. eskadcrs danig werden
gehavond. Na het tot zinken brcngon van 2 vliegtuigmocdcrschcpon,
1 slagschip, 5 groote kruiscrs en verscheidene torpedojagers en
hot zwaar beschadigen van nog 18 kapitale oorlogsschcpen,achtten
de Jappcn het raadzaam het hazenpad te kiczen. Dc Amcrikanen zitten
hen thans op de hielen on hakken wat ziij hakken kunnen op de rcstecrende smaldcelen.Volgens schatting is 2/3 der Jap. slagvloot
voorlopig buiten gevecht gesteld, Dit wil zeggen, dat de Jappcn or
thans slechtor aan toe zijn dan dc Amcrikanen na dc slagcn bij
Midway en Pacrl Harbour.
Dit
veel goods voor dc spocdige
bevrijding van ons Ned. Indie.

verschillende/i

bolooft^seer

GEHOORZAAMHEID.
Dat hot nationa^l-sooialisme do doodsvijand is
van Kerk
Christendoaiiia ons vele rer lea. gelerd. De Duitsche verdrukkcrs lcidon one terug naar de nacht van b. idendOffl en onmenschelijkhcid. bij bedroigen d< vri^heid der Jerk en bvJ.ctten haar Dienaren
hot "woord Gods onbelcmmord t: eprcken.
De Kerk,die bet baningschag van Jczus Christus
over deze woreld proclamocrt,heeft dan ook dc laatste jaron niet
gozwcgen,maar gctuigd .Hot is de dure ro"ping vrn do Kerk en van ioder
Christen in do goiioorzaarnbeid r a Christ! I.* t volherdcn, Ook in do
t,n

e'indwordteling.

Elko dienat aan deze heidensche hcirscharon moat

worden geweigo'rd.

Hot is t. betreuren,dat de kerk in vele dorpen
ci
et beggst i.e.
i v-\ r l'. ;j( rrjet spreckt, als haar leden in
govaar en in crnst:k.o gevaatonsconflietan zijn,is els een waakhond
die niot blaft,w ar.e. r ', te woordeivtar bet erf betr.edt.
i:.-<^r 't is de laatste woken no-, erger geworden.
Vole Chrbatenen, \k.o. predikanten en leidinggavonde personen, bobbin al bun vrcegorc uitlatingen varloochend er dienen
den viie.rd van b rb en yolk dqer hot afataan van dehens en klaren
het graven van y jrdcdigifcgsw.erkcn, bet vi rvo^rer. vrn transporter, en
zoomeor. Het is -lies verloochcning v n hetgeen de Kerk nu vier
jeer her ft gbtuigd.
waarom doct men dat? Uit a.ngst. Men becwijkt
voor dc vaak niot -e< ,ns uitgosproken drcigomenten. Om der willc van
bezit, gczin cf eigen ieven wordt men slaaf van dell Verdrukker. Och,
wie zijn eigen b
V rt kent,begrijpt dear y:el lots van. Haar wecst
dan cerl.ijk ! U doct verkeerd
uit angaa !
Ugzo/idigt
Ergerlijk is het ophangon van allerlei ultvluchten.
lee i €
lie zich bij dc '..rate oproep veer wear-■
machtswerk vrijwilllg grat meld ai zegcl
IV ben door geweid gcdwongen"

zwijgt, nu de nood

,

,

,

,

4±JExgkrifleiEJa«
kan mijn gezin

latan.

"

,

mijn z

"

xxfudwi Een onder

aof mijn Gemecnto

zegt: !l Ik
tocb niet in de stock

.41 die Christcnen, die zoo verstoppertje spelen
"echter hun Chr. goloof, at Zlon do lb ik tot een
Dit is
. , eg Die all* ire ebb heeft.
verloochenen v-.± d( I )
Toen hot vroogor sohooT, ~r-ed i o 'of parti j gold, is
er gesproken van Christaa bboni gaeiral over elk levensterrein, is or

gezongen:

"

Dclf vrouw er kinderen »t gr^f,
Necra goed en blood ons r.f ...
En nu ?

"

Doze re go Is zijn niet ir.gegevcn door lust tot

critick. Ticntallen, zooivci oudcrrn -Is jougaron vbelcn zich alleen
gcle.tcn als Christcnbclijdcrs, Er is lets e-aee gcspio.agun In hun
harten. Hun bittcre woorden zijn de u:'t.ing vr.n ten
ze
voelen, als d; leidcrs van bet Chri :tcnvolk ree.-n iter . ■■; Jan Publiek
flat hot zoo gevaarlijk is" en dat " die illegal
cs alios
■

m de war sturon!

Ondor de. iongeren zijn er, die doze jarcn ved

hebben nagedacht. Veel. h-

rd

.

2< bogj.nnon te versta^n, dot hot Evangelic oischt:
overgave
volkomen
en gchoorz—mhcid ! Blind in dc toekomst, ziende
in hot gobod !

Ala ze in de weg van do minste weerstnnd hun
leven willen redden,klonk het hun tegen:" Die zijn lpven zal willen
behouden, dio zal hot vorliozan."
ik ndc in de wag dor gehobrzaamheid, niet als
helden, maar door genndc gcdwongen. hebben zij ondcrvonden: B God is
ons een Eoovlucht en Starlet c !
In d\. weg van con nieuwo gehoorzn.amheid aan
.
Christus, don Heer van Kerk o.n were, id li,-t bet behoud van ons valk p
Ook nu !!
■

"

4.

BINNENLANDS NIEUWS.

24 Oct. ward omstrecks 12 uur Dordrecht
gebombardoord. Vele troffcrs werden grpla.atst on opslagplag-tsen on
door de 8...W. in beslng genomen gebouwon. De Duitschers deden een
hostelling van 200 doodkistcn !!?
Onder de gesneuvoldcn bevondai zich ook 2 genoraols,
Hclaas warden ook eenige tiectallen burgers gpdood.
Bovon Rotterd,am"waren door de P.A.F- vlugsehriften
ultgastrooid. De D. autoritciten hebben d- " rop over-1 wachtpostan
verdekt opgestcld, die opdracht h<-ddn, burgers die dezo pamflcttcn
opraaptoh ,noer te schxten.
Jk.t kostte c nigc pcrsonen het leven.
Di^-d'a'

■'

■

Verantwoording. S.I.V. ''Tromp" P 38,- en P 43,- "
LAATSTE NIEUWS.

Na sl-Hertogenboscß nu ook Tilburg geheel van D.
bevrijd.' Ook zijn d
lice-dc lagers Bergen op Zoom binncn gerukt. Via dc dam, die Z.Bovolond met het vastoland verbindt zijn
de Canadeezen opgerukt tot ever hot kanaal door Z.Bevelamd en staan
nu op minder dan'lo KE van de troepen, die gcland zijn in de buurt

van Hoedckcnskerko.

DEN MOF ZELF SPITTEN.
"Als de Duitschers menschen oproepen om voor hen te spitten en te
graven en militaire versterkingswerken aan te Ic^en, dan geeft ruim
% van de opgeroepenen een deze opdracht gehoorl
banneer men met de revolver op, de borst gedwongen wordt, dan staat
men'daar als ongewapend burger hatuurlijk machteloos tegenover. Maar
dat is vrijwel rtooit het geval. ken itrijgt een oproep en op volkomen
LAAT

schaapachtige wijzc geven do meeste menschen d°er gehoor aan. WaproK
meldt U zich in zo'n geval n.ert eiek? Waarom ga-at U niet op reis?
em stunrt U geen
Firom gooit U den oproep niet in de vuilnisbak?
IT
dat
U
b
niet weten, dat Uw dag.
verhinderd I
bericht,
lijksche work te belangrijk is? Vgaarora fcegt U hiet eenvoudig 'barst!"?
Bent U bang voor de gevolgen? Wer elijh, bet rleice dab U daarmee
neemt is nog geen tiehde van hot risico, dat de soldoten van onze
bendgenooten op hot slagveld loopen.
De vernietiging van de Duitsche legers staat vlak voor de dour. r/oe
kunt U het tegenover Uzelf on tegenover Uw omgeving verantwoorden,
I U op het laatste moment nee handlangersdiensten ann den Duibscher
:; bewijzcn?
Als de Mof spitten wil. laat bern dat d^n rer zelf doen. Een Nederbander, die voor hem in do modbsr gaat kruipan, zonder dnortoe letter*
lijk gedwongen to zijn, is een druiloor'.'.
Dit schreef "Het Parool' 1 or 1Q Juli 1944. Vi'ij zijn nu 3* maand ouder.
De toestand aan de fronten heeft eon buitengewone wijziging endergaan.
De vorhoudingon in het binnenland zijn verscherpt. Duizenden geallieerde soldaten hebben het ieven gelaten bij de bevrijding van ?ederlandsch grondgebied. Duizenden Nederlanders zijn vermpord door do
Gestapo-beulen. Maar dc houdfng van den "denrsne e-Noderlender''?
Door hot gehele lend zijn tienduizejiden Nederlanders bezig stellingen
te bouwan, waeorop de bevrijders zich to plotter moeten loopen.
doct GIJ?
■-"

1

REGEERINGSMEDEDEELING. Do regeering heeft den burgerre esters uitdrukkelijk verboden mcde te werken aan bet vorderen van dekens en kleeren
van de burgerbevolking ten behoove van de Duitsche Weermacht.
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STORM OVER NEDERLAND.

Daar was, zo vertelt het verhaal, een schipper in do storm en zijn scheepje dreigde verloren te gaan in het geweld van wind en golven; en met het
schip de lading en de schipper. In grote nood zette de schipper een dccl
van de lading over boord, maar wat hij als ballast meende te kunnen lossen
bleek de mondvoorraad en bet onmishare drinkwater te zijn.
Wel gaat nu zijn scheepje lichter over de golven, maar de schipper versmacht.
In de storm, die over ons land woedt, voelen wij als de schipper in zijn
boot vaak de angst ons hart samenknijpen. Zo aangrijpend kan die angst
zonder bedenken alles willen offerer om in veiligvoor velen worden, dat
heid te komen.
Ze schuwen vaak de strijd reeds, voor ze gestreden hebben.
Ze capituleren, vbbr hun kracht verbruikt is. Ze missen de moed en kennen
geen vertrouwen, moch in eigen kiacht, roch in de macht van hun Schepper.
offeren hun ziel in da hoop hun lijf te sparen. Wat is voor hen de vri;}heid, als heb. gaat om hun huis? Wat verzet rich hun geweten, als ze in hen
vrees het concentrabiekamp reeds open zien staan?
In hun haast om het gevaar te ontkomen, zien ze geen varschil "kisser de
llast, die. zij in het lever meedrsgcn en de waardevolle lading. En als .
eer de lading over boord gegaan is- en de s.ehipper met niets dan ballast
achterblijft, dan besluipen hem do wroeging en de schaamte,.
Pan blijkt de behouden thuiskomst van z'n glans beroofd en de fiere schipper van vocrhe.en. is niet meer dan een gebogen - gebroken mens. Hij tracbtte
en. D» e-trijd waa hem slechts
sijn leven be .behoude:
bedrcigingfen
ovearvinning
de gedachte aan de
is niet in hem opgekomen.
een
van
strijd
de
is
voor
eon
onbevreesd
en trouw oor onmisMaar in*'t lawaai
kenbaar de belofte te bebuisteren van de vrijheid. bet is een ernstig gel.iid, maar toch vervult het ons hart met blij vertrouwenAanvaardt dan de moeiten en zorgen in de vaste ov^rtuiging, dat
"DE'BE'/RIJDING KOMT bA DE STRIJD"
VAN DE FRONTEN
Vrijdag. De strijd, welke in Zeeland en- Brabant woeat, vergt thans zoveel
van onze aandacht, dat alles batten dit front ternauwernood onze oelangstelling opwokt. Hoe kan het ook. anders! Onze gehele streek is in de afgelopen week oorlogszone geworden. Onze wegen zijn gebruikt door terugtrek-

kende Duitse legers, onze schuren ni jn gevuld met Duitse legerauto's, onze
huizen zijn weer in beslag genomen door het Herrn-volk
dat als lafaardszioh tussen de burgerbevolking verscbuilt. Wijh' komen midden in de.strijd.
Behalve s Hertogenbosch zijn nu ook Tilburg, Breda, Pcesendaal en Bergen
op Zoom bevrijd. Het Duitse leger trekt zich terug or Macs en Hollandsch
Diep, doch achterhoede-troepen bieden nag verwoede ,+"egenstand bij het riviertje de Mark or. bet de hoofdmacht -mogeli jk te maken zich te redden over
de Moerdljkbrug en het veer Willar.stad
Numansdorp. Bij Keizersveer .is de
as door de geallieerden bereikt
de brug over deze rivier is .door de
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Duitsers opgeblazen.

-

-

grootste vorderingen werden in Zeeland bevoohten en de openstelling van
haven van. Antwerp'en na.dert. Geheel Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland
c rdan bevrijd.; op Walcheren landden Commando-troepen en Mariniers bij
Westkapelle en Vlissingen. Eerstgenoemde landingstroepen staan sbeehts'
3 km van Vlissingen; de stad zelf is voor het grootste dccl reeds in geallieerde harden en' de zware Duitse batterijen tussen deze 2 plaatsen zwijgen!
I):
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Domburg is omsingeld. Bij de Sloe-dsm-wordt hwig-'TgevK>ch-t?eflr-<m--wanneer
ook dit Z.O. dccl van Walcheren zal zijn bevrijd, zulien de mijnenve-gers"'

de Wester-Schelde zuiveren. Do volgeladen vrachtschepen zulien deEngelse
havens verlaten en gretig zulien de armen der reusachtige kranen in Antwerpen hun last grijpen en hun aarideel leveren in de bevrijding van ons
Ne derland.
Ten Z.O. van Aken is een nieuw offensief ingezet door Amerikaanse legers
en enige dorpen zijn veroverd. Aan het overige West-front is het nog steeds
het opbouwen der stri jdmachten voor het komen de offensief.
Aan het Oostelijk front is de strijd hevig in het uiterste Noorden en
Zuiden. Noord-Pinland is geheel gezuiverd van Duitse troepen, in het Zuiden neemt de spanning omtrent het lot van Boedapest, de Hongaarse hoofdstad, toe. Na een tankslag van,verscheidene dagen is ook hier de Duitse
verdediging in elkaar gevallen en staan de Russen thans nog slechts + 40
km van genoemde stdd. In Joego-Slavic zijn bijna alle havens aan de Adriatische Zee in handen der troepen van Maarschalk Tito, gevallen. Salonika
is bevrijd.
Het Italiaanse front bracht weinig verandering. Hat buitengewoon. slechte
weer schijnt er alle operaties onmogelijk te maken.
In de Pacific zijn tijdens de gewoldige lucht- an zeesiagen, zoals tahans
bekend werd, 62 Japanse schepen tot zinken gebracht of zwaar beschadigddoch ook de Amerikanen hebben aan,diverse schepen beschadiging opgelopen.
De eilanden Leite en Samar van de Pillippijnen-groep zijn thans zo-goed
als geheel in Amerikaanse handen.
Naast deze vele fronte-n begint zich een nieuw front in Europa af te tekenen
Spaanse vrijheidstrijders hebben eenige dorpen in de Pyrenee'en in Spanje
bezet. Ze komen uit Prankrijk, goed uitgerust. Dictator Pranco staat er
slecht£ voor. Het nog kieine groepje Spaanse mannen heeft Engeland., Amerika en Rusland als steun; waar he en moet Pranco zich wenden?
Zo worden over de gehele wereld iedes week, iedeie dag duizenden bevrijd
van de verstikkende tanden van het fascisme. Ook wij zijn aan de beurt.
de overwinning
Laten wij in de komende storm slechts flinke burgers zijn
waardig.

-

-

nood-dorp, 2 November 1944
Beste Jan,
Langs ons huis snorren de Duitse auto's. Eindeloze rijen. Ze gaan-de weg
terug. lanuit Brabant naderen de bevrijders. " Als ik ze zo zie vluchten,
denk ik aan de Meidagen. Week je nog wel, hoe we met tranen in de ogen
onze Hollandse jongens zagen terugtrekken?
Er is de laatste we ken veel gebeurd in ons dorp. Een paa r maa 1 hebben we.
hier die terugtrekkende benden op bezoek gehad. Van alles hebben ze gesbolen: paarden, wagens, koeien, schapen, kleren enz. De laatste week blijven ze hier nan gen. Bij de brug moeten tankvallen en loopgraven gemaskt
worden. Zelf graven doen de her en natuurlijk niet. .Dat mogen de Hollanders
doen! Op het Gemeentehuis zorgen ze voor de spit-brief jes^. Je broer Henk.
kreeg crook al gauw een. "Als je niet komt, schieten we je Vader dcod!",

_

zei de landverrader, die het bracht.
We hebben er een moeilijke avond door gehad. Moeder en ik hebben gedacht
aan Evert, die in Amersfoort zit, omdat hij onderduikers aan. bonnen hielp.
Een aan jou, die dienst hebt genomen bij het leger der gezochten. Eventjes
heb ik geaarzeld. Henk nu ook nog weg? Voor zo'n paar daagjes-graven?_..Toen
zijn wij de weg gegaan, die we julltbihe altijd hebben gewezen.
En we hebben gezongen:
"Daar God mijn schild en hulp wil wezen
.
Wat zal een nietig mens mij doen?"
Henk is weggegaan. Ik moest me op 't Gemeentehuis verantwoorden. Ze.hebben
me bedreigd. Maar er is verder nog niets gebeurd.

-

-
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Je moest hier de mensen c ens kunnen horen. Begin September was alles Oran- .
Ze wilden mcc naar DuiSsland met de Engelsen. Ze waren a zo dapje Boven!
per! En nu? Ze vliegen voor den Duitser! Zingende gaan ze naar de tankvallen.
Als je ze een krantje geeft zggen ze: "Wel aardig, maar die illegale heethoofden sxuren alles in de war!" En Gerritsen, je weet wel, dat Gemeentede oorlog!
raadslid, zei tegen me: "Die opruier s. willen een mooi baantje na gaf?
Herinner je je nog, dat Evert altijd een bonkaart aan zijn zoon
Soms schaam ik me Nederlander te zijn, als ik dat geknoei aanzie. Elkaar
aanbrengen, als er een vergeten wordt bij het spitten.
VaderS wijzen hun jongen de deur, omdat hij geen slaaf wil zijn. .
Maar gelukkig zijn er nog getrouwen.
Beste jongen, ik ben trots op jou. En dankbaar, dat jij God vreest en niet
de mehsengevaar. Je M o eder en ik weten het. Blijf je plicht
Je beht alle uren

"

doen!
Avonturiers zijn' jullie niet allenjaal. In je brief lazen we je verlangen
naar huis. Hou vol!
Er wordt voor jullie, stille strijders ye.el gebeden.
De Zon der Vrijheid staat aan de. kiml
God sterke jullie alien.
Hartelijke groeten van je
Vader en Moeder.

SPREKEN IS ZILVER.....
Er wordt nogal eens door buitenst a anders het hoofd geschud over de" "on voor'-"
zichtigheid der ondergrondse werkars.
Niemand, die een beetje op debhoogte is, zal ontkennen, dat sommigen zo
aan het gevaar zijn gewocn egeraakt, dat ze het -niet meer altijd zien, wanneer het er-is; dat andereh de b.egr ijpeli jke, maar daarom.niet minder afkeurenswaardige gewoente hebben, om zo nu en dan hun hart'uit te storten
voor vriend of. familielid, over alles wat hen is overkomen.
In deze dirigen schuilt een bui.tengewoon gevaar en groot is het aantal
slachtoffers, dat daardoor is gevallenMaar toch zijn dit niet de grootste gevaren voor de illegale werkers. Het
grootste gevaar schuilt in hen, die nog nooit iets gepresteerd hebben, die
steeds maar de kat uit.de boom hebben gekeken en die desondanks toch zeggen
o zo veel te weten"; die vertellen, dat Jan hard werkt of dat Piet er wel
achter zal zitten als er lets gebeurd is; die je predes kunnen vertellen,
waarom buurman. van twee hoog is gepakt (hoewel de S.D. geheel het spoor
bijster is)
Het grootste gevaar schuilt in hen, aan wie de oorlog geen windeieren heeft
gelegd, die nogal eens "iets in hot zwart deden" of die een beetje "voor den
Duitser waren", maar die nu graag met een schone lijst de wapenstilstand
willen tegernoet treden en die nu voor de "spoorwegmannen" aan het werk zijn
geslagen of die nu een K.P.-tje oprichten resp. er zich bij willen aansluiten "voor straks als de Mof weg is".
Zij alien zijn het g r o t c gevaar. Door hen krijgt de S.D. een
kans. Daarom, burgers, hoedt U voor hen. Wanneer ge iets wilt doen, zoekt
dan contact met de oude organisat.ies.
Ondergrondse werkers, hoedt U voor hen. Geen nieuwe contacten leggen met
het einde van de oorlog in het zicht en wanneer men onverhoopt toch ddartoe
moot overgaan, dan alleen na grondige informatics.
En vorder zwijgen, zwijgen.
Bij ieder mens le eft het verlangen om zijn work gewaardeerd te zien. Een
illegaal werker moet er aan ge-wennen, dat zijn werk niet gewaardeerd wordt,
omdat het niet beke.nd is, of althans niet bekend mag zijn. Misschien teomt er
na de oorlog een tijd, dat men ons werk op de juiste waarde zal schatten,
misschien ook niet

.
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Het doet crook heel weinig toe. Niet daarom hebben wij gevochten .
streden omdat het onze plicht was. Maar niet minder zwaar is de plicht van
het zwijgen.
Dat wij in dezen dan ook plichtsgetrouw zijn!

VERANTWOORDINGEN :

OZO

f 136.50;
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f 50

De Moffen zijn weer behoorlijk actief. Er gaat geen dag yocrbij, of men
krijgt uit de een of andere plaats berichten over vordering van fietsen,
auto's, benzine, paarden, wagens, ja wat niet al. Het destijds zo machtige
Duitse leger is een berooide bende geworden* Wanneer men ziet hoe ze zich
inspannen om enkele liters "ondergedoken" benzine machtig te worden of een
versleten fiets soms nog met "Pitto"-banden, dan moet men zich inspannen
om niet te lachen. Maar al is het soms komisch, we mogen toch de ernst van
het geval niet vergeten. Het komt eenvoudig daarop neer, dat het laatste
restje onzer bezittingen door de vijand ge stolen of vernield wordt.
Hier is dan ook uiterst verzet geboden. En dat niet in de eerste plaats
omdat het voor onszelf schadelijk is, dat er ons iets ontnomen wordt, maar
vooral ook, omdat onze volkskracht er nog meer door wordt aangetast en de
vijand wordt gesteund.
Daarom, verbergb zoveel mogeli jk! Laat U niet intimideren door bedreiging
met doodschieten, maar houdt vol
dat U niets hebt!
Het Vaderland vraagt dit van U.
Poet Uw plicht.

,

UIT HET DIEPST VAN MIJN HART.

Ik snak naar een dag, vol van rood, wit en blauW,
Met een zier van Oranje er boven,.
Ik snak naar 't Wilhelmus met zijn hou en zijn trouw,
Waarin elke HOLLANDER kan geloven.
Ik snak naar een echt, rond-Hollandse krant,
Die haar mening weer ronduit kan schrijven,
Ik snak weer naar daden in de Hollandse trant,
Ik, die NEDEkIAMDIR ben en wil blijven.
Ik snak naar het uur, dat het valse geluid
Van dien val sen profeet zal verstommem.
En 't geweld van die vrees'lijke stem wordt gestuit
En geen rag er zich meer voor zal krommen.
Ik snak naar de dag, dat het vuigste verraad
Door het laagste geboefte bedreven,
Aan de galgen dan boet zijn onhollandse daad
En zijn laatste uur zal bel even.
Ik snak rear het uur, dat de stad Rotterdam,
De "cultuurdaad" zal worden gewroken,
Die dat duivels gebroed tegen haar ondernam
En haar puinhopen nu nog doet roken.
Ik snak naar de dag, dat de laatste Germaan,
Zonder Sieg, zonder Heil, naar zijn Heimat zal. gaan
En zijn vunzige vlag ; die ons land thans besmeurt,
Als een vunzig -zu.il door de goot wordt gesleurd.
Ik snak naar die dag, dat hij kome heel gauw,
Ik snak naar een land vol van rood, wit en blauw.

DE KOERIER
11 November 1944.
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STORM OVER NEDERLAND.
land teistert, zijn vriend en vijand dooreen als
schipbreukelingen, overal verspreid en aangespoeld. Zo komt het voor,
illegale werkers en Duitse soldaten wonen, eten en slapen in hetrjjJ.lfde huis. Zo ook schrijven Duitse soldaten hun brieven naar huis
&jxn dezelfde tafel, waaraan de redacteur van "DE KOERIER" z'n hoofd" -tikel in elkaar zet.na enige dagen samen leven in hetzelfde huis ontstaat een geDan
sprek tussen genoemden redacteur en een Duits officier.
De officier is een 'goede Duitser', d.w.z. een man, die voor alles
Duitser is en vecht voor z'n land en yolk. Ook de Nederlander heeft
zich het lot van z'n yolk aangetrokken en vecht voor de bevrijding.
Als het gesprek enige tijd gelopen heeft, betuigt de Duitser zijn
spijt over de z.i. tragische noodzakelijkheid, dat zij in het begin
van de oorlog als vijanden in bevriend Nederland binnen moesten vallen
en hij zegt, dat de Duitser nooit de vijand van den Nederlander gewe^st is en het ook nu niet zijn wil.
En dan antwoordt de Nederlander hem, die zich nog veel vroegere Duitse
vrienden herinnert en bewondering en eerbied heeft gekend voor Duitser
van groot formaat voor hun wijsheid, hun weten en bun kunst:
'bij Nederlanders zouden niets liever willen dan goede vrienden zijn
n het Duitse yolk en van elke andere natie. Als wij slechts de stem
van ons hart zouden volgen, zouden wij tegen iedere Duitser, die zich
als een wellevend. mens in ons land en ons huis gedroeg zeggen: Zet II
aan onze tafel en eet met ons en wij zouden hem als gast beschouwen.
Wat zal er echter in mijn zua^er omgaan, wanneer zij wect, dat ik U al
vriend behandel? Haar man is voor twee jaar door Duitse S:S. gearrestoerd en sedert 8 maandon heeft zij niets meer van hem gehoord. Hij
wilde geen vliegtuigen maken voor de Duitsers, waarmee z'n eigen landgenoten beschoten zouden
Wat zou mijn moeder mijzeggen? Een van haer zoons heeft drie maanden
in een concentratie-kamp door moeten brengen. Hij is nooit verhoord
en weet nog niet, waaraan hij het verdiend heeft. Hij kwam meer dood
dan levend thuis en vond
moeder door angst en zorg vermagerd en
uitgeput.
Kan ik verder mijn beste vriend en zijn vrouw nog in de ogen zien,
wanneer ik Uw vriendschap aerveiard? Beiden zijn door de Duitse S.S.
opgebracht, omdat zij zich het lot van e«a Joodse' medeburgers hadden
aangetrokken. Na enige weken hebben de kinderen hun moeder teruggekregen, maar hun vader kennen ze eigenlijk niet meer en zulien ze hem
ooit weerzien?
Als je tegen mij zegt, wij willen vrienden zijn en als ik uit eigen
ervaring weet, dat abdanks alles wat gebeurd is er nog veel Duitsers
moetenzijn, die het hart op de rechte plaats dragen, dan ben ik geneigi
ja te zeggen en mijn hand zou willen toeslaan.
Dan zie ik echter direct weer al het lijden van mijn yolk en dan weet
ik ook weer dat nog steeds Ned-erlandse soldaten tegenover de Duitse
staan; dan sehreeuwt mijn geweten: Neen! Nu nietl Nog niet!
Dan moet ik mijn bederlandse welwillendheid en goedmoedigheid het
zwijgen opleggen
dan weet ik weer, dat wij voorlopig slechts obverzoenlijk te strijden hebben en dan kan ik alleen nog maar hopen, dat
als de strijd ten einde gestreden is en wij bevrijd weer adem halen
ook het Duitse yolk een menselijker karakter toont en de "mensen" in
Duitsland iets proberen in te lossen van de schuld, die de Duitse beulen op hun yolk hebben geladen.
Als de strijd gestreden is
wanneer U geen wapens en geen uniform
meer draagt
misschien dan, maar nu?
NEEN !!!!"
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Russische legers.
In Joego-Slavio en de overig* nog door Buitsc troepen bezatte del
der Balkan gaan d« opruimingswerkzaamheden voort. Stad na stad valt
de geallieerden in handen.
In het Verre Oost
og L"evt.he nog hevig gevoohten, Wet 4 divi-.-;.-.
v-j
oies trachteu tie Hi
v:
je van dit eiland in hanlein
houden.
Er zijn weer he.vige bombar
den te
t. n uitgevoerd door vliole forten, o.m. was Singapore deze war}- hot cc ":.
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HITLER SPRAK.....
bibber ontbrak dee, week cc- zijn rede.be horn i ter hordenking van do
rnislyikte putch vein 1923.
wij, nog even volgon, wat hij do
vohigo keron zei:
1930. Ik'heb Goering opdracht gegeven de oorlog voor de duur van 5 jaar
-"' voor te boreiden, doeb ik go?oof niot, dat het zo lang zal duren.
1940. vßngeland mag bet nog eons pro^beren voet te zetten op het Euro-
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I^aaro

vasteland.
1941. Hot.Rmssiache leger telt niet meer
peso

mcc en is niet meer in staat
to
horstellen.
zich
1942. Stalingrad zal in onze handen valient
1943. Wij heble n de oorlog ver button onze .rmjkea- enzen wet'en te h.ouden.
,
.
Zwljgen als can. mof.
????
1944.
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"WIJ LEBBEN EEN KONING!"
Dc nood is groot. Oote op onze eilanden. Wij zijn in do frontlijn gekomen. Bommen vallen eg onze dorpen. Plunderende benden trekken langs
onze wegen. Vijanden gedragen zich in owe huiz^n als eigenaars. Maar
dit is niet onzo grootste need.
;e bevolking is zo radaloos en redeloos, omdat ere alio voile kerk
eae able. C-iristalijkheid ten spijt, niet meer leeft uit bet Koningschap Gods over deze werelb.
In rusbiger tijden zijn voor dat Kbningscl eg Gods in Jezus Cbristus
grote woordon gosproken. Toen de nood aan de man kwam, hebben we een
/"root deal van ons leven voor onszelf preserve rd. In de wordteling
tegen hot heidense geweld a
zi'* c- eituleerden we els ons bezi.t of
onze vrijheid gevaar liep. Vier j: er lang probeerden wij to redden wat
er to redder, viol. Desnoods ten kosto van een goed gee-ebon. Desnoods
met vcrloochening
God. 'od. En nu? eat blijft or over van or^c
wijze beleid? be
wij onze bezittingen veilig gesteld on ens leven
gered met al hot
schipper?
Onze nood is rre- Ler dan ooit. En nog tobban velen maar voort. Ze kruipen voor den tyran. b,
o gen voor here. Ze trekken van huis tot huis
uit angst voor a.
. . bouwen schui
lers
En van do kerb en haar prediking verwachten ze dan; rust. Zo willen
baar gesterkt wordon in hun zondige levenshouding. Do Ckristelijke
godsdienst i.s hun ecu schuiikelder. In han vrcm lijdelijirheid moeten
ze van de bolijdenis van Gods Koningsckap niets hebben.
Wee de prediking, die daaraen tot
! Wee dan voorganger, die dit
vol
,
mond prast!
at Una de bevrijding wear rnstig
hunt doorga.an met Uw holla phasen. Do voosheid van voter grate woorder
:
is bpenbaar geworden. Dc n
. Maar do verontrusten zulien
b zwijger. De Ilork, di
verstaat., zal 'juist in de
nood prediken bet Koningschap Gods cci Zijn gercchtigheid.
In die weg zulien alio din .gen ons worden ';eefro'r'ervc:}. Buigend onder
dat Regiment,
we rus tig lev
en good over aan been, Die regeert.
God vrezend, zijn we niet bang voor mchsen.
Wij geloven en belijden, dai Jezus Christus gesteld Is tot "Overste
i do Koningen der aarde." Ons is
-d .a wij hebben bet gehoord
met vreugde'
dat "Hem gegeven is alle gezag
macht in hemel
Per]
en op aarde". Daarom erl ;nnen «ij, dat
;erocpcn is het Koningschap v.an Christus over heel hot leven uit teroepen en ton voorstaan
van de wereld t
nd.i *on, dat geen gebied van het menselijk be,an zich strafe
e n aan de gre^p van Zijn geweldige
en liefderijke k jt
be. bijn hee.rschappij is hot tegendeel van able
tyrannic, kij bevrijdt ait alle gebonc
n in de gcdloze formaties
van deze wereld.
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AMERIKA.
De Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten hebben toteen schitterendi overwinning van President Roof
be id .
Iloewel de Republikeinse Partij een felle vcr
ings-campagne heeft
aevoerd, ret een zeer geziene candidaat, is toob Roosevelt met overgrote meerderheid herkozen. Hoewel ook bij een Republikeinse overwinning dc voortzettin
de. oorlog verzekerd was, is bet toch zeer bemoedigend voor al ek. geallii
a in hot bijzonder voor Nederland,
yolk
dab het Ameri
nse
za als con ecnheid staat achter zijn Presidei
Een President, die steeds blijk geeft een groot vriend van Nederland
te zijn.

_4Eden

de Engel.se

mini cc!

.- van

buitcnlands' zee

h, heeft geantwoord

heeft gezonden aan alle gerin a voor Nederlan:! het recht v'oorbchoudt
allieerd. rcgoringon,
op een gedeelto vac: iruisiscb gebied ter vergoeding yen de onmetfai
richt. In zijn
sohadc, die de Duitsers in Nederland hebben
b r ohtvaardig is en
ide d. minister, dat : a. dergelijla
" Is
rogering z.f met all* kracht zal stcimen.

de nota, di

r'ogering

I nds<
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r 1918. W
11 be
b is vandaag acs en bwirti ; jaar
] i.jk front in Europa
aan het a
an terug n

.

nblij

ir

g

dat bet eindc van zo'

bekendt

—

1944.

n, dat de vijandelijkheden

gestaakt. Onze ;ecdachb..r
eyr,
we^ror. aan do cerste wcreldoorlog
yd jLoers werden op dat moment,
;c wor
ling en onmotelijkc ellondc
iv er zich van ons meester iriaben, wanneca
g.e o
Lopen was. T!7clk een
.Weg alle moeiton on zcrgan! Aan dc kci

bc-li
zoud
.
wij nu
ont spanning Zpu bet cc- - ;
; on distribui
a-laceEn toch
h zoud
ei.j nu niet zo'n vreoe wens n als in 1918. Dan houden wij
liever vol!
Lj willen
alleen dt oorlog ";inren, maar 00k...
vrede. Het Hit] rdom moet vernietigd wor&cn, en dit is niet gob. are
als wij aa.n Duitslands arena n staan. Lit is eerst aan bereikt, wanneer de geallieerde tanks ir, het hartjc van Berlijn tot rust komen en
het laatste sehot ho. ft wecrklonken in d- bole n van Berchtesgaden. Dit
. be wcton bat, eh tech
wij zulien doorzal offers van ons \is
vechten! Een blie in d; 1
ons land, aoals die vandaag is,
4:
rt one, da volhond
rdt nc
. indien wij niat binnen"t we er can wereldkrijg in nog gewel
vorm tc zien willen krij'

■

n.
bis wij one

rea'liserer in welke

be Vaderland zich
toostand one |
j be];]
nu bevii
met bange vre r ■;--■'. Als een afgri jselijke
abort
ek
draak
ellend en het lead zich op oas. Krampachtig moeten
irij \eo'i:-i<y om b
zc bezittingen. Fen voor een redelijk
in
tc denken roofzucht heeft zich van het Duitse leger meess niet
' "■■
ter gemaakt. Met b]
ogen en graaiende klauwen, als van een
het device v«
ad laar
-are
pogen zij zich aan onze goederer
vergrijpen, zo, d
som;
Lj er
dcloos onder worden. Yn toch....
wij vechten door!
Onder deze omstandigheden is het dikwijls nodig, dat wij al onze
rgic vergarcn or- uit dc dicpe doprcssic tc
eren, waarin wij
Dan
goraakt.
zijn
moeten wij ons root alle kracbt, die in ons is, verzetten te -en onverschj
k", die zicl aan ons opdringt. Wij moeten
ons dan weer bewust worden vai
grot< do^l, dat" ons voor ogen
staat: Het bevechten van de vrcdo, eel-, voor ons nageslacht.
<
Indien wij ons hi
;evoelen, don krijgen
onze doffe ogen weer glans. Den kan er weer actic van ons uitgaan.
beuren wij elkander op in onze moeili;
on warden wij aan- "
gespoord tot volhouden. Dan gaan c ■■,-. gedachten uit naar dc tallozen,
die in gevai
o, concentratir.kampen, voor het vuurpelrton en op
slagveld
het
'■cv-n li
--ocr deze zaak. "-;ij mogen geen verraad
;
Lj nem
hen plegei .
enen van hen over en met de tanden
:-]g
aLj
voo
0] elkaar
mijlpaal voorbi'j, totdat het eindts,
doel is I
b. la J- aae. macbtigc bondgenoten hebben v '
ot recht
aan na/, zijde. Wat kan ens dan nog ncrrdrukken? Immors niets! Want
wij strijdan door, Lot wij een volledige, rechtvaardige vredc. hebben
ochten!
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STORM OVERNEDERLAND.

Geachte lezers, mijn -verhael zal U so langzamerhsnd als een bekend
eentonig geluid voorkomen. be is bet - wij kunnen het niet weerleggen.
Wij banner er echter cob niet? aan visranderen, want nog steeds woedt
de storm voort in onverminderde kracht. Overal richbte zij sobade aan
en overal vrbeg zij haar slacntoffers. Haar harde wreedheid heeft ons
op de duur geV-oelloos gemaakt. Wij z'ijn ie eerste sebrik te boven gekomen en er moet nu ar iets heel bijkonders gebeuren, wil de harde
huid van onze menselijke gcvoeligheid het begeven. Wij zijn verhard heb is geen winst, maar het is een ojimiskenbare realiteit. Zonder deze
hardheid zouden velen in de storm zi£h niet staande kunnen houden en
vergaan;. due-.-. bet moet!
Abs Nederlanders kenuen wij alien bet steer c J^re van den Stoordzeevisser en als U hem in gedachten pbaatst naast de Zondagschooljuffrouw
uit Uw.jeugd-, dan zal hij in haar ge£r-l schap een wat stugge, stroeve
indruk maken. Neem het hem eens kwaSijk. Da Noordzee is niet altijd zo
liefelijk als de sfeer en Uw Zonde:-^to:y was. bij - de schipper - mag
dan een wat harde, rtfwe kerel gewordUn zijn in z'n voortdurende strijd
met de elementen, hij is ook de stodb* oijverzettelijko vechter - de
mpedige onverschrokken zeeman. Wij Ikschouwen hem daarcm mat trots als
aen der onzen.
Wij weten het; best: In "de strijd wortofc de moed beproefd en be wil ge;;aaald, rranr td
ran wii'hom steads wear to ontlorer.
Nij beseffen, dat van geen nan een schipper groeit bij st'il '^ar alleen.
Ook voor ons - voor Uen voer mij - kan deze tijd wins* brengen naast
alle zorgen en nood. In ons rustige wereldje be eft da storm reeds danig
hula gehouden, Hoe zulien wij er deer komen? Rumen wij niet een veilige
plek vinden ergens in de luwte?
Ik begrijp Uw nood. Angst en vermoeidheid hebben Uw wwerstand gesloopt.
De storm houdt maar aan en kent geen pardon! Wat is eerf mens in zo'n

*

lawaai?

We kennen alien prize mementen ear;
zwakheid, maar/ beste vriend, laat het
dan ook slechts een moment zijn.
verantwoordelijkheid vocr Neerlands' zaak, die dok do Uwe en de Onze
mijne is, cist onze tegenwoordighoid
aan dek
op de brug
midden in. het geweld.
Denkt nog eons aan Uw jeugd, hoe gij die stoere, onversaagde zeevaarders
vissers on redders
boot vere-erd sis bet voorbeeld van mannelijkc
ar.echt en zelfbewustheid. Hopenlijk heeft bet levett V nag nice zo &e-knauwd, dat gij nog bunt bewonderen, wat werkelijk a-eoae is. En wilt
go als voorbeeld, als
bo--vast, een revs onder deze eeerken?

-

der'zee

Aanschouw den belt, der Staten rechterhand,
Dee Reddei van 't vervallen Vaderlandt,
Die in een jaar twee grot" Koninkr jjken

Tpt.driemaal toe do trotse vlag doet strijken:^ .
ro< r der vloot, dan arm daar Godt i<xcc streeg
Door hern herleeft de Vrijheid en be Vree.
&ij weet het reeds. Het was de Held onzer Gouden Eeuw, waarvan doze
-"egels eetuigon en zo gij een woord verlangt van be grote Zeeuw zelf van do man, die moed en vatrtberadenheld
paarde aan een gevoelige geloVlgft geest? Luisterb dan en lea!
zijn woord IT et^rken:
1b
Is beter voor t Vaderland t& stervvn-, dan ale smfrelinen rond'
lopand n>e'.e„.e.-■

Hel

.ten

orooj

dee; pig^^Te*
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VANDEFRONTEN.
Vrijdag. De eerste grote offenseievpn aan het Westell jk front zijn in do
1-ipp dezer wee 1:: loagekomen. Zes geallieerde legers JSiebemken over ear
frontlengba van 6po km van Venlo tax aan dr Jura op de Duitse stollingen
en behalan overal terreinwinst.
In Nederland is Dinsdag het 2d< Brits* leger deaanval begonnen ,va.nuit
da keel (Weertj in d< richting van Venlo yn Roermand. O.m. we.r*en de
plantsen Leveroy, Ke^therzen, Baexem, Gra them en Dink bevrddd. Haelen
en born werden re a>: gepasseerd en Rcermo - was
ravond tot oy 2 km
a- bereikt. De Duitsen
in deze sector bee Wwsrten van de Maas
weinig
snstand;
s der broep<
reeds over de rivier. Aan. do
oosteiijk< >eVei eel
tebben de Duitsers sterke stellingen; het terovertrek]
rain .leant zich veel betei voo3 zwaar
aal, zodat hot
der rivier geen "
aal. zijn.
"■
:i
ben Noorden van Ale en la het
- Amerikaanse leger- gistermorgen 11 gear
- iste Amerikaanse leger 7 hwartber later
en in de omgeving re
yd. Van eers
3e aanvc] b
"
:ht werd sinds be verovering
van Brest niets meer vernom ; le Duitsers nelddon sleohts hier en das
ide Lfdel'ingen,
leg rmaobt hen wel
'
tikje gab verrasst "
l^h-e^e hebben reeds enige dorpen veroverd
g e R o er; hei effo
a staan +.7 r
ana dear aanvallen
1200 Amerikaahs bommemwer] res, die do ben a ell ter Het" front en een
pjjna eveugre!R.A.E.-bomrnenwerpers, aba gesohutsopstel"gen en doeben een be I front bonbardee]
-.t 3c!c Amerik*
la b., "- -■ pr verscheidehe forten vernog
rd en
een 4 ki bred< corridor scheidt be Noordelijke en
Lde-lijke legers van elkaar, die cm de stad zijn beengetrokken. De
■ae'-e;
gjgrens (Saargebied) is hier bot or enkele km's genade-rd. Ebet 7de
.c er.ikaanaa: be ; ] ; aakt b« targrijke vorderingen ten Oosten van fiurevllle,
erwijl hot Iste France, leger
bnrukt in de vlakte van Belfort.
'c geallieerden staan tk3 km van de stad; zij hebben de laatste
n+s km yer 24 uur ber :
worm
rwijl al deze legers op r,
-grens be:uken, is bet No or d ':0b j"
<
1 van dit brent a
Nog, maar zo za] bet niet lang neer
■lijven. D haven van A
1
Dp het moment, waarop U dib least,
- oorlogsmateriaal awe
aarschirjpbLijk re-d^
van Will
'tad tot A
.
b Duji
azi-lichaara
t onder dc
-cc slage-; zulien de
:
..--. - Nederland in een ruk
I.li
ben moored:
c :b
let Oostelijk front heeft
_■■ vgrandering ondergaan. Alleen in Hon,
, ± s da Ib<e'""rse laagvlekte
ctrije zijn bol
dee]
bor hot grootste
in Russische handan. De hoofdstrijd wordt hier
evoord tussen de- rivierei
'an an
Don l,
an Boedapest. In de Balkan
.c
. de ho of d stad van Macedonia,
oo"-" trooper. van maarschalk biro bevrijd. be :>os; resterende Duitsers
en nu vluchten door h
bcrgl an 1; de spoorwegen in Joegoworden
3
rnatig
Lavie
gebombardeerd
liquid ate van de Duitse beBttirlg in de Balkan zet :. Lc
-net veer--:-.
a Italic zijn weervgoedt: vorderingen
t in do richting van Bologna
i Ravenna. Do rivier Montone is over een grebe breedte bereikt.
Forli
I veroverd'.
, de Filippijnen
Jappen bans gezii a versterkingen op het eilai
Vet
brongen.
kostte hen Dchter gevoelige verliezen aan schepen
jythe be
ensen an bracht hen geen opluchting op het siland zelf. Dear is de
arijd begonnen, om hun l.aatst- steunpuirt Ormoh; het ziot or naar uit, dat
!
lindfaze vang<je bev.rejc7.ing venr dit eiland is begonnen.
■

■
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GEHOORZAAMHEID OF RUSE?
aerae . . Wij : . le-n-evan orde en huiselijk3id. De gulden mid'ck'nweg hebben wij ] sf cc d uitersten aeb;
.;'
'
,"l-,;'e
prijs.
Het be,
nde lijkt oris veilig a ili<
Vela malen is le'lob
teid." Grote
h
it)
a
hebben echter
?en de ver:

Hollanders, zijn rustige

"■- :b
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levenshouding

-cc
held,
t3 vaal hel

a ]

lot
tiakc tij.di

a]
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el 'jl
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abet, wat er gebeurt,
an
; dea tijden. Oude w
ea heden. ir een
w c "a eve: ;
hoe
srl
niet,
b
].
Lets nieuws wordt eu*
het zijn zal. b, deze gi
Lga worstel
'
atreg
onder de mensen,
levenshoudin^, een nieuw lovenstjrpe
'■
in
Kei
'41
Doen
er der d
'er.
ans land binnenri
vereld onder
hier cci
ds
wij n
. vvolutie reworpen. Een fa rati eke veil
i n d e wo "
:evoiksxeven.
beg oh do verniotigin^ der :ra
nten van are
of
-matmsoh en volhard
-1 aal-socialisms zijn bwdebte
tn
in
'den
ons
menselij
p-snlijke ea,
le Christelijk
I and voort.
,
.. , t
bi meende, car op cc
g CCo :ird
'd naet cc.
■'---'v: van het be.,.recht en de geldende mensel:
Lgheden en^overeen"-a.'.er. te pratenviel. Hij dacht, da er dree 5]
komsten veel goeds t«
lon viel. bi;:n bezit zou zo wel gered. woraen.
rug!ia di
!
.
1""ah is bet vbrz'et gbtoren. Eerst uitslaiiterd nationa-al, i
-iijk pare c 1
frouster " Hoe wij d<
' g.
hot wezen d
n zijn? Door samen te
sn*te spreken over wij
daarcij onderDnaal-soc alistisch
. . Weinig steun hebben
v end en van ere. mere lei
>en smaib lljk ervare.n de burger] 1.-.
rs. a I
■'■
der Kerk. fear met
-de leiding der ker n het
:■ a.
svermoi

i
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uev be rem we ans ge--

! hebben ons verdiepi j -social! attache puolicaties.
bi.
bben w< den S.S..
bid, Ogen geaien: scberpo tegenstellii
n vijandl
1
den rustigen, b,
-. er. bee:, kender
b de meru
-,\.b ;
we zl
.
L-ond Jer Duitse n».atr<
"
Ldden.
0
n 0, d
" Vanzelf
:n bij de illegale pers. Arfieidsr be
crkelijke bnlp^an getroffe
-81 m arbeic
c
tol ,
.
van d
. Het
roeide. Do voedselvocrziening
Lkerswt
■nizendon n
a noodzakelijk. De vsrzetsactie rs
eve—
"itgegroeid bot .■ a naehtign or-panlsatie, die de stri;d op leven en
"od voert met de ye
'
i " ,>, geroeJ-1 die
ftie «icn
gevangen.
worsts Lii ;
i n a- velen gesneuveld en
on weet,
] wen en bezit in gevaar komen.
keert niet'l
daarvan de
;
n
Lad vi
geleerd i 1 deze jaren. In oi
j z c n.
IG]
I
m niet. Maar wij zijn tech ook niel
'
--mis boera te roc-pon,
>'s ult de^e laren
als de '■■rten en 3
le bengals grijpon. f
. ,
bedwalrae-n been holle woordon
ba'oee geb
.
:
noemen ons baantjes-jagers, avortwiers :
ithoofden; niamand on- I ontkennen, ea c er zulken onder ere aijn.
a niet zij gevon d(
v loidinga :i;' ei'jn yet be a ;
iat zich altijd onder het korcni bex'-indt.
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Zucht naar baantjes noch lust tot avontuur heeft ons
gehoorzaamheid.

_

"Dan dat ik God

gedreven. Alleen

dan he ere,
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"BURGERVADERS".

meermalen is er
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Strijen,
a weer eens \
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beet

ze<
sters. Ondai :es de v
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k Miinshoerenl

door

hun 03
var. den vij-adorn,
oaas legt

: g.

bra- dekens, "bndcrgoed, paarden
ellei ear;, bevolkingsregiste.r
" Andcr
' uit bun bevolkingsregis
verstickl - nnelijke peisonen van 17 -'40

,3

arte .
i
i«
:-'fV-b
re herzien. Daar is boa thans we]
;
laat voor. be zulien deze I
ook niet meer waarschuwen. Dab is
lig, daeur zij zelf maar 3] tc goed wcten, dab ze. verraad
l'ieg
ak en ban eigen burgers- Docb deze burgers
;. meer te verwachten van hun "goede" burgeillon wij er op wije
■

rs.

ij la bun vijand
'den, die uit angst maar d.- ai ote niet minder nauwa aan hun one.
met
. g.
. neon mogen ze niets
'"-■'■"
c doen, d
Lie cprocpei re' \
ken door een dozer heron goda^n
olkomen t-.. negeren en hen te/bo,
als handlangers vc^n den vijand.
■
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J- Begint er ir
:ccr 't'verblijf

van d<

-.are zich meld .
at ze nog even doorg&at,
on en die Icpi
'onten of lets dergogLijjks
oede, Vaderlanders!
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n&rij

.r art tr zien, voor
,-culotten hier ook al. vrouwelijke hvi
er is nag plaats! Als
) de hand er\3,v arigen straks legaa],
a- krans der ac als Gormaanse cultuurmonudo tied aist we.-a i gesleept. Wi ;st or TJw
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STORM OVER NEDERLAND.
Beste vrienden, het is niet voor bet eerst, dat Nederland een tijd
doormaakt, die op een bulderende, vernielende storm gelijkt.
Het is niet voor het eerst, dat ons yolk zucht onder de slavernij van
een vreemde overheerser.
Het is ook niet voor het eerst, dat de bevplking van Nederlands stederhonger lijdt. Nederlands historic is rijk aan zware tijden. Maar zijh
er veel moeilijke perioden geweest in de Geschiedenis van ons Vaderland - er is meer.
Het was niet voor het eerst - toen De Ruijtor z'n woord sprak, waarmce
wij vorige week ons vcrhaal besloten "Hot is boter voor het Vaderland
te sterven, dan als schelmen rondlopend, hetzelvo aan den vijand ten
prooi te laten" - dat een groot main van zijn onverwoestba^re trouw
aan het Vaderland getuigde, zomin als het fibt& ook voor het laatst war
dat deze trouw zich oponbaardc in woord en daad.
Wat is dat V a derland, waar zovelen zich voor gegeven hebben gedurenda
hun leven en in hun sterven? Wat is de inhoud, wat is de geweldige betekenis van dit begrip? En om nog duidelijker te zijn, wat betekent
het voor ons?
Het Vaderland is een begrip met een rijke, samengesteldc inhoud, die
wij hier niet geheel zulien- ontledcn, maar enkele kanten willen wij U
toch graag tonen.
Ons Vaderland is de bodem waarop en waarvan wij leven, waarop pn waarvan onze Vaders en Moeders geleefd hebben en waarop onze kinderen
zulien leven en werken. Aldus een historisch bezit en een historisehe
taak.
Ons Vaderland is ook het schone juweel, de prachtige tuin, waarin wij
onze ontspanning zoeken en vinden na ons work en in onze vacantie.
Maar het me est van al en het bclangrijkst zeker in een tijd als dc
onze: Ons Vaderland is dc sfecr, waarin wij Nederlanders leven, de
geostelijke atmosfeer geschapen door denken, werken en strijden van
onze voorvadcrcn en van ons. Dit is iets, dat boven de aarde zweeft,
maar dat toch zeer nauw met onze vaderlandse grond verbonden is.
Deze Nederlandse sfeer van vrijheid en verdraagzaamheid, van.durf en
ondernemingsgeost in arbeid on strijd spreekt het duidelijkst uit de
historic van ons land in de moeilijksto jaren. Het zijn de mannen en
vrouwen van formaat zo goed als het cenvoudige yolk, dat in de verschillende jaren van beproeving een zo bewonderenswaardige moed en
trouw aan de vaderlandse zaak toont, dat we ons steeds weer na lezing
en herlezing gesterkt, maar ook vaak beschaamd voelen.
Hun voorboold is onze sterkte. Hun daden schragen onze moed en mocht
hun onwankelbare trouw ons beschamen, laat dit"ons dan geen gevoel
van minderwaardigheid geven. Wij zijn niot minder dan zijn - wij mogej
niet minder zijn. Wij zijn loten van eenzelfde stam.
Dit legt ons een zware verantwoordelijkheid op de schoudcrs. Een verantwoordclijkhoid tegenover hen, die ons een voorbeeld waren en van
rj c zaak van hun hart
ons mogen verlangen, dat ons Vaderland
- bij
ons in goede handen is. Maar ook eon verantwoordelijkheid tegenover
onze tijdgonotcn.
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LAATSTE NIEUWS: Troepen van de 2de Franse tankdivisie onder generaal
Le Clair hebben het Westelljk dccl van Strartsburg bezet. Amerikaans
Super vliogendc forten hebben Tokio gebombardecrd.
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vertegenwoordigt een bepaald begrip, een bepaalde levenssfeer in Erropa, die zeker nu in doze tijd ve.n verruwing en ontkenning van eeuwencudo wear den niot verlcren mag gaan.
En niet in de laatste plaats een verantwoordelijkheid tegenover
nakomelingen, onze kinderen en de ongeborenen. Ook a.ij zulien in moon
vac
lijke ogenblikken hun steun zoeken ir de woorden en daden van hun OkZI.
ZIJ NIET TLLSbib'bSbElD DE GESCHIEDENIS VAN
en grooljvaders.

Nederland

onze^

JAREN UIT HANDEN LEGGEN!

VAN DE FRONTEN.
:b"i Geallioerden on Duitslands Westelijke bol
werken nadort haar hcogteruht. Met niets ortziende krachb slaon zij g
na gat in g 0 lie: a:' ear. hui tegenstander/.'Deze doat tcgenaanval na
tegeiraanval; met het enige resultaat, dat het here duizenden mannen ci
veel materiaai kost. In b.b.-Nederland is de Maas bijna overal berab 1
De geallicerden zijn V oa io tot eg enkele km,;s geaeaeeel. Maasbree wart
bevrijd, evenals Amerika, een pleats je aan dc spcorlijn Helmond-Venl<
dat door or D.ritsers bleek vorlaten te zijn. De hevigste gevechten vi
den echter plaats on Duits grondgebied. Var,a£ ebaaayk loopt heb front
Z.O. inde richting 'ran da steal Geilenkircben. hier slsan de gealliee:
legers or steeds heviger op las en vercvefen plaats ns plaats. O.M. -,
Eschweilen bezet dc crootste pleats rr' de verovering van Aken. Van i
grote hoofdweg Aken -"kr-aber ia re. de 15 km in geallieerde handen. D<
Amcrikanen zijn hier het hopggebergte door en komen nu in heuvellana.
De plaats Julioh is nu te- overe: c; deze' la zeer belmgrijk, daar zij
een schakol vermb in de verdediging van het Ruhrge.bi.ed
Andere Amerikaanse legers zijn na de bevrijding van Metz vender opgerukt en staan nu reeds aan de Duitse grans over can lengte van ruim Ikm. De opmars duurt nog voort. Sedert het begin.van ait offensief zij
hier 13.00 C Duitsers gevangen genomen, waaronder een generaal^ de cci
mandant van. Metz, die zwaar gewond in een ziekenhuis werd aangctroffc
De zwaarste slagen ht-bben de Duitsers echter moeten incasseren in do"
gozen. Daar is heb 1-ste Franso leger, na de .verovering van Belfort me
kracht doorgestoten er heeft zelfs reeds Miihlhausen bevrijd. Daarna
zwnkten deze legers af naar het Noorden en staan thans reeds voor do
poortenji van Colma'r, een stad, rufm 40 km vender. Andere geallieerde
legers veroverden Sa'rrebourg on Eaden-Viller en doorbraken hot front
de richting van Straits burg. De Siegfried-linie ia op haar slechte "pi
sen kapot, het front in de Vogezcn is in ontbinding! Duitslands neder!
komt nader.
Het Ocstelijk front gee ft nog niet veel ingrijpende wijzigingen te zl
Alleen in Hongarije, waar Tokay werd veroverd, is steeds vocruitgang
komt de hoofdst&d nu ook uit N.O. richting in de klem. Finland is nu
good als geheel van Duitse troepen gezuiverd en de Nocrse grens is bi.
ove ra 1 ber eikt.
In Italia nog steeds vordering, echter' langzaam. Nog 6 km scheiden a
Engclso troepen van Faehza, eon stad aan de hoofswag van Rimini naar
Bologna.
In het Verre Oosten zijn weer heVige luchtaanvallen gedaan mot supervliegende forten op JTapan. Do strijd op Leythe is nog hevig. Japanner
brengen nog versterkingen aan, dock l'ijden hier bij zftlke zware verli
dat zij dit op de burr niet vol zulien houden.
Hot oorlogsbeeld is in 't algemeen deze week zeer verbeierd. Dreitsla-r,-.krijgt zware klappeh. In veel neutrale len.den schrijft do peers over
"Hot leant ate Ge.allieerde offensief", alsof hat aan dc gang zijnde off-.
sief Duitsland sal vellen. Het zij zc!
Donderdag.
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SLAVENJACHT

Maandagavond zit het stadje zonder iicht, voor het eerst. 's Naohts, on-:
gevaer 3 uur gaan plotseling overal lichban aan; niomend komt waarschi
dat do verduistering niet in orde is. Half vijf klopt de buurman - razz
De mannen worden in scholcn verzameld. Aan zisken en anderen, die meren
niet weggevoerd te meet en worden, wordt geze.gd, dat or sen commissie koi
om hun geval te onderzoeken. De commissi: is echter nooit gearriveerd.
be wachten alien, do- eersten vanaf b uur ke morgans - het duurt tot 1C a
Daarna aantreden op het schoolplein - In rijen van drie, in stormsn
Somraigen met, velen zonder behoorlijke jassen of schooner. Huivering en
kou beginnen hun arboid aan de gevangen al-venAnderhalf uur wachten, daarna afmars door de stad naar de halto van dc
tram. Flinke Hollandse b „,ber-e rs prengen hun stadsgenoten naar het pie'je S. De tram rijdt langzaam door de verlaten spergebieden. Meer dan cci
uur staan de mannen in de tram opgepakt - stilte heerst, naast het Duit;
gewald.
In S wordt

het straatbesld normaal. Ze zien weer men sen vrij. lopen. Vrij
held! Een rilling gaat doer de mensenlichamen bij bee zien. van dit beeloi
en heb besef van hun eigen toe3tand, De tram stopt
de Duitse w&chtpcs'
lopen mot geweer in dc aanslag rond, bij ieder wagenstel een 10-tal pee
Boe hier uit? Hoc hier uit?
Sommigen denkan aan thuis, aan alien, die achterbleven en zijn opstandi
Anderen hebben hun toestand als onafwendbaar aarvaard en reopen ruwe gnV-£
pen aan vrouwon en rub. sj .c. Enkelen zinnon or vlucht! Vluoht, van tvs:
geroutineerde slavenvangare, bewapend met snelvurende wapens.
Uitstappen! De' tccht door do ste^d begirt. Voorop de commandant, rechts
en links ieder.e 20 meter een soldaat naast de troep. Hoe hieroiit to Iron
P-ij een bocht van een smal straatje yliogt een zenuwschok door het lij
van een der gevangenm.. Det is dc kansl Hij kijkt rechts
do soldaat
nog om d-.j hoebe, de linkerwachtpost zi.et hij niet. Nog eens gexeken, 'he
laat, to 1 art. Verwi.it stijgt naar zijn hoofd; het is vuurrood. Stommel
nooit meer zo'n bane! De tocht door de stad is echter- nog niet ten oh,',
Misschien, misschien !?....
Zijn zenuwen aijn gespanncn; do spanning wordt schier ondragelijk. Zo n
en dan trekken zijn gelaatssp/ieren. Hot marstempo is kalm
hij zw-eeb!
De troop gaat do stad uit. Zijn kans verkeken?
Keen, neen, dear weer eon bocht! Sne-1 neemt hij de situatie op. Hij bub" 1
zich, treedt uit het gelid, zet zijn voet op een hekje en morrelt aan zr'
schoenveter. "ZaJ. bet lukkan?", bonst het in zijn hersenen.
Do eerste wachtpost gaat vocrbij, de volgende posten eveneens. Sal de h
stoet van ruim du'izend mensen passeren? Gewonnen? Gelukt?
"Opschieten", zegt be laatste wacht, "vooruit!" Nu toch nog verloren?
Snel kijict hij op, Eh Tj ,.g inspanning van alle zelfbeheersing zegt hij:
"Man, ig hoor daar niet bij!" De Mof twijfelt, de troep loept door; bij
komt te ver achter. Hij vraagt niet roar papioren en gaat de creep acbt
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na.
Wat gaat or

allemaal in dien mens on: zelf weet hij het niet. Nog even :'
tot de troep om de bocht verdwenen is. Dan zet hij het op een
lopen
schuw, als een vervolgde hans ziet hij om en vlucht eon huis be
nen. Gered? Vrij? |
n & vobgt hem.
Daub aan den man, die her; zijn bar aanbood om hem ohgemerkt de stag uit
to brengen, dank aan den melkboer, die nam mel.k en nachtlogias aanbood,
dank aan den tuinder, zijn dochters, Zijn buurman, die hem onthanlden c
pannekoeken, uppelmoes an ;ebakken aardappelen, die hem niet wilden Ist
vertrekkon zonder een stevig naal bruina bonen. Dank ook aan de huilei
vrouwen, voor hun medeleven; aan nen, die met gevouwen handen en vast be;-m gezicht op nun manier hem kracht en stem wilden govern aan hen
die hem brood gaven aan het station. Danb aan alien, aan ledarc en d
de gevangenen sag wegvoeren. Want U alien toonde Uw onmacht, maar ook '

hi.i kalm,

-

wil!
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BEMOEDIGING.
Wij leven in een geweldige tijd! Een normale toestand, zeals <iie voor
10 Mci I°4o in ons land bestond, kunnen wij ons nauwelijks herinneren.
Toen sprnken wij over ons werk, over reizen, over toogdagen, over frets
tochten. En wat is nu hot gesprek vc.n de dag? In ons tegenwoordig leven
worsteleu wij om heelhuids door de oorlog te komen. Van onze evil, on.z<
stkracht wordt hot uitscrste gevergd. Steeds mooter /vij op onze need
zijn voor de ons omringende gevaren. En onze vijanden zetten steeds nee:
middelen in om ons willoos, moe en mif te maken.
L monsen vail en aan doze methods ten offer. Zirj laten de maatregelen
over zich heengaan als can lawine, lie nu cenmaal niot te ontlopen is.
Alleen bij een ontzattend schandelijke gewelddaad schrikken zij con oge
bl±K op, cloch zijn dan mo,, she 1 to verslagen om dc bes] iss..:.nde tegenzet
doen. Het is geen wonder, ea er zulien in deze ontzaglijke tijd do morse
die vroeger steeds zond cc ruggegraat leefden, steun vinden? Hat zijn kudieren, die moegesle'ord worden in de maed. stroom der heersende wereld!
Cok zij, die steeds de kop hebben opgestoken tot verzet, belevan in
dagen ook wel mom c-at en, waarin zij zich, Indian mogelijk, zcudon wilier
onttrekken aan onze tyrannen. Zij zijn dan genaigd he 4' hoofd la de scho
te leggen. Ale zij zich in die toestand laten r:^^n> koret Di 1 hon onwill
.-"■ urig hot verlangen op om vrij te wezen en van alle etrijd, die in ark
tblikken eke een "met het hoofd door de muur willen lopen" beschouwo
wordt, verlost te zijn. Tegen die gadechten moet canter gevochten worde
want onbewust zetten zij zi.ch vast on groeien aan tot een sterke hunker
om de zaak bier in de stack te baton en in bee bevrijde gebied te mogei
zijn. Wat is er mooter dan oner in zoveel gelukkiger en betera omstandi
boden te werken voor hun idcaal? Zij zien bij dergclijke overdenkingcr
niet anders dan het grote genot om zich vrij'en veriest te gevoelen.
Zij echter met do onvcrzettelijk wil - hun eigen - tot de nucht-ir
werkeiijkheid terugkeren, schudden zij deze overpeinzingen met een on 4.
vreden gevoel van zich af. Nooit gernken zij dnarmea vertrouwd en be
de lafheid, om zich, wanneer het er op aankcmt, i -n het strijdtoneel te
I rbekent voor ken hot aandeel, det in Yet vrije gebied
onttrekken.
algemene
hon aan do
strijd geleverd kan worden, vergeleken bij do hoog?
gewichtige ta \k, die zij hier hebben en hen hier nog wacht? En den zoud
,: -gt ontvlieden? Neon, zeggen zij, die de
zij als oan deserteur I
lust tct verzet in zich
weten, neen! Nu waten zij weer, wat hplicht is: Op nuv pest blijven en alio onmenselijke terreur ton spijt d<
ga-n op dezelfdc golflengte, ja zelfs nog overschakelen on do verstarkte
aender. Zo zulien zij toncn de hun toegewezen plaats waardig te zijn.

Als^

AANVULLING.
Een bericht in ons vorig nummer wees op de laakbare houding der nog ait
b: burge ma esters en loco-burgemeesters. Daarbij word de burgemeei
van Klaaswaal onz. niet genoemd. Dit was niet, omdat de Heer De Zeeuw
tons had gezicn dc Redactie van "De Koekrier" naar zijn hand te asbten

Ls door sommigen werd terondersteld, maar aenvoudig omdat er cr het
ogenblik, cat de copie van het vorig nummer were: gereed gemaakt geen 1
trouwbara gegevens bekend waren over cc houding van den Heer
i
be laatste w
Ku blijkt, dat ook burgemeester en ambtenaren van Klaaswaal cnz. zich
den schuldig maken. hii, hebben er dan ook absoluut g
dezoifdo eu\
bezwaar tegen deze mensen in dezelfde categoric onder te brengen
collega's van
iten. Ook zij zulien zich dan rover te zijn
tijd hebben te v.- rantwoorden.
Ton slotto nog dit. Wij stellen prijs op mededelingen en berichten uit
onze lezerskring, maar laat men zich er toch voor wachten, direct kw
trouw bij anderen, in dit geval de Redactie van "De Koerier" te veri
at. lion.

De'Zeeuw
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1 December 1944
STORM OVER

NEDERLAND.

De avond valt. De storm buldert om mijn huis. Vanuit mijn raam zie ik de
wolken jagen, donker en dreigend. Die veilige beslotenheid van mijn kamer
brengt mij in dankbare stemming.
Hoog in de lucht vecht een kleine troep kraaien tegen de felle wind. Wendend en kerend voeren ze hun strijd tegen het geweld. Een ogenblik vorderen ze,' dan weer worden ze teruggeslagen; maar ze houden aan, nu eens
hoog in de lucht dan weer schietend naar omlaag.
Met spanning volg ik do loop van de ongelijke kamp, De beslissing is er
echter eorder dan ik vreesdc. Een felle vlaag rukt het troepje uiteen on
smijt zeals vodden door de lucht. Als ik hs morgens langs de toren ga,
vind ik er twee, als holden gevallen in de strijd; de ovorigen zijn spoorloos verdwenen.
Deze overigcn waren de verstandigen. Toon, het hen te bar werd, hebben ze
de -windrichting aanvaa.rd en met eon handige zwaai wist en. ze zich. om to
gooicn. Nu zeilen ze voor dc wind, als vanzelf. Aan het waarom van de
strijd, die ze zo juist de rug toekeorden, denken ze niet meer. Hot gaat
hen nu voor do wind en wat maakt het ook eigenlijk uit in welke richting
je vliegt? Overal kan het geluk hen wachten. Waarom dan niet de weg van
de minste weerstand genomen?
Met grote snelheid schiet het land ondor hon weg en speurend gaan hun
ogen er over naar buit. Eon vliegende kraai heeft altijd wat!
Vliegen en eten is dus het parool!
Werken is voor do dommen en strijden voor de idealisten, maar wie z'n
verstand gebruikt en zijn belang kent, waait met do hecrsende wind mcc
en slaat z'n slag.
Waar is de draad van mijn vcrhaal? Waar waren mijn gedachten?
Stop!
Bij mijn mode-burgers?
Vergeef mij mijn verstrooidheid . Ik wilde.U slechts vertellen van de zwarte vagebondeii uit de lucht.

-

VAN DEFRONTEN.
meldt het .-.Hoofdkwsrtier van Generaal Eisenhower teraan alle sectoren, nu eens wat meer, dan wat minder. Of de Duitsers al hun krachten inspannen door geweldige tegenaanvallen te doen, of
ze hele streken ondermijnen, het water als verdediging gebruiken, niets
blijkt in staat de grootse plannen der Geallieerden in de war te sturen.
Integendeel, naast de thans woeden.de strijd, tekent zich weer eon nieuw
toekomstig aanvalsfront af. In het geheim zijn de Canadezen, die de Scheldemonding bevrijdden,.overgcbracht naar Nijmegen. Ten Oosten van deze stad
is de Nederlandse grens overschreden en staat de Canadese ploeg op Duits
gebied. Zij, die do angst zagen in de ogen der verslagen Moffon, die ons
gebied doortrokken," wcten, wat het woord "Canadees" .den Duitsers zegt I
In Nederland is nu zo goed .als hot gohele gebied ten Westen van de Maas
bevrijd; alleen con zeer klein troepje Duitsers tracht nog stend te horden tegenover Venlo. Momenteel zijn daar geen noemenswaardige gcvechtshandelingen.
Meer Zuidelijk, om de plaatsen Linden, Julich on Duron woedt de strijd
echter zeer hevig. Linden is veroverd, het riviettje de Roer is op verscheidene punten bereikt. Diiren word tot op enkele km's genadord. Ondanks
alles moet het Ruhrgebied boreikt worden. W at dit echter betekent, weet
het Hcrmvolk zelf het best.

Donderdag
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otste kolcnbekken buiten bcreik der Geallieerde kanonnen, dit kan ochter niet meer gezegd worden van Duitslands tweede kolenbekken, het Saargebied. Vanaf dc Luxemburgsc grens tot enige km's ten Westen van Saarbrucken is de grens van het Saargebied bereikt. De steden
Mcrzig, Saarlautern on Saarbrucken worden direct bedreigd. Vanuit de richting Straatsburg nadcrt een grote Geallieerde legermacht eveneens het
Baargebied. Hagenau werd veroverd, ongeveer halverwoge Straatsburg -.Karlsruhe
In do Vogezen is dc too stand nog niet -erg duidelijk. Zeker is, dat do
Franse legers hier geweldige-successon hebben bereikt door de pvervleugeling dor Bfeginot-linie. Thans wordt gome Id., dat zij bij het Rhonc-Ri jnkanaal en bij Mulhouse grote Duitse troepenmachton hebben omsingeld. Da
Duitsers taraehtcn over de Rijn te ontkomen; het weer werkte niet mcc, zodat luchtverkenning is uitgesloten. Wat or daarom van de 50.000 ingesloten
Duitsers is ontkomen, zulien de eorstvolgendo woken, misschien dagen ons
wel leren. Vast staat, dat reeds duizenden Moffen trachten te vluchten

nog iigt

..ujit
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naar Zwitserland.
De luchtmacht heeft vooral de laatste dagen, nu het weer is opgeklaard,
van zich doen sprc-ken. Aanvallen van 4000 vliegtuigen per etmaal is niot
bijzonder moor. Gisteren word 10 km 2van Essen in brand gebombardecrd;
olieraffihaderijen en verkeorsknooppunton achter de linies zijn nu do
dagelijkse doelen. In Holland zijn 8 hoofdkwartieren (o.a. het H.K. der
Sicherheitsdienst in Rotter dam) gebombardeerd.
De Russen zijn ten Noorden van de plaats, waar do Drove in de Donau stroomt,
n ever ear lengte van 40 km en hebben d c
laatstgenoemde rivior ov
plaatsen Bataszck, Mohacs en Pecs (Funfkirchen) veroverd. Het front heeft
zich daar, na verovering van ggO pla tsen, uitgebreid tot con lengte van
150 km. Waarheen zal deze machtige legergroep zich wenden? Naar het Noorden en Boedapest van achteren bedreigen, naar heb Noord-Westen, het vroegere Oostenrijk, of zal hot afzwenken naar het Zaid-Westen en de Duits
legers in Joego-Slavic afsnijdon?
De overige fronton in het Oosten zijn nog steeds in nest.
De Jappen doen hue best hu- prestige op het Filippijnen-eiland Leythe te
handhaven. Steeds worden er verstorkingen heon gestmird In totaal kostt c
hen dit reeds 25*000 man, die met hun schepen in de zeeen rondom ten onder ginger. In Japan begint men nu ook te weten wat luchtoorlog betekent:
reeds drie maal is deze week een grote luchtaanval gedaan door Vliegendc
Forten B 29, die geweldige brandon stichtton in Tokio.

.
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EEN VURIG VADERLANDER SPRAK
"Hier bon ik weer, en nog is 't oorlog, ja 't wordt nog steeds
met
is
er
meer
te
alles. Nirts
krijgen, voor alios moot jo^er op uit; net bon
ik om kolen uit geweest, ja, ik heb nog wel een paar mud, maar wat is dat
nu, ik wil liever voor de hole winter geborgen zijn. In dc kou zitten, een
verschrikking is 't. Of ik nog wat van razzia's gehoord heb? Nee, niet
meer, maar wel, dat wo straks zonder licht komen te zitten. Denk je eons
in, in ft donker te moeten huizen, de hole winter, want ik zie nog geen
eind hoor! keen, ik zie geen doorzicbt meer soms. Gra-^g nog thee
Nieuws heb ik niet gehoord, or schijnt niet veil tc gebeuren; bij do Rijn
vechten ze zb'n beetje, maar van hier hoor je niets, en daar moeten we *t
toch van hebben, wat U? So ms zit ik zo in de put en U weet, ik was altijd zo'n optimist. Waarom duurt »t hier zo lang, zo wetcn ginds toch hoe
wij 't hier hebben? .Aan alles is gebrek. Verleden week hebben we een konijn geslacht (10 pond, mooi he?) en wij hadden niet cons botcr genoeg om
net in tc braden. Wij hebben zelf toen wat mooter karnen. Ert^; he? Toen
hadden we Zondag woer eons wat. En zo probcer je er doorhecn te scharrelen.
Nee, van mijn zuster in de stad hob ik nog niets gehoord.
Ook op »t vce is be slag gelegd, 't wordt steeds erger. Ik ben helemaal niet
blooddorstig, van een snee in mijn vi'nger wordt ik al akelig maar als ik
zo'n boor was en ze gingen or mot al mijn vec vandoor en ib
con geweer
in m'n harden, dan weot ik nog niet, wet ik deed hoor.
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Ja, U lacht, maar ik Den zo verbitterd! Denk eens in, zodoende zitten we
straks he'lemaal zonder melk ook nog.
Nou, ik ga maar weer, 'we zulien maar hppen, dat ze mijn fiets niet vor-

deren. Niets is er mear veilig, je huis ncmen ze nog als ze daar zin in
hebben, gelukkig heb ik ze er nog steeds uit weten te houden; II weet, zoiets is mij wel toev&rtrouwd. Wat een tijd toch! Wie hafl ooit gedacht,
dat 't zo erg zou kunnen worden'hier? Wat zal ik blij zijn als de Tommies
hier zijn, al hoop ik, dat zl hier niet vechten, want dat is ook niet
alles. Altijd heb ik een hekel aan die Moffen gehad, maar' nu kan ik zo
niet meor zien! Sterkte hoor!"
De Ruyter, Tromp, v.d. Werff, ebbs .jullie. hole nageslacht zo
er trots op zijn

WAT ONS

was,

kon je

HEZIELT.

De burgerlijke wereld begrijpt niet, wat die illegalen bezielt. .Wat een
felle eritiek oefeneri die heothoofden!- Dat. ze voor onderduikers;?orgen,
nou ja. Dat is best- En zo'n nieuwskrant je. is ook wel -aard.igjg Maar verder
moeten ze don burger in zijn waarde laten. Die jongalui rekenen niet. met
:
,
do werkelijkheid.
:
.'.;:.;"'"
Als de bevrijding ddar is, wil de burger gerust. mcc doen aan,e.en.,verering
van den iliegale . Als. men.hem maar niet in de weg .loopt. We gaan dadclijk
wear verder, waar we Mci '40 zijn opgohouden-. : Jammer, dat do...regoring
met wie je toch langzamorhand .moot gaan rekenon, zo hard is-tegenover
goede burgers, die op hun post zijn gcbloven. Maar cbo burger heeft nog
connocties en hij hoopt do za-ak.zo nog te kunnen redden.
De bezettingstijd is geen intermezzo geweost, maar do grote vuurproef.
Wij, die doze jaren geleefd hebben en niet geslapen-, hebben het bijna volkomen fiasco dor burgers aanschouwd. Allen hebben we voor 1940 meegevierd
het carnaval der burgers. Op onze Oranjefecsten en cnze politieke verga-'
deringen hebben we ons zat gedronken -aan de grote-'-woorden onzer leiders.
En we hebben dezongcn: "Dies duldt ons land geen ;dwinglandij , waar vrij-'
heid eeuwen stond.
0f levend In de waan dor getrouwheid: "Met al hun
schonr woorden, met al hun stout geschreouw, zij zulien hot niet hebben,
do goden dozer eeuw."
Ruw zijn do maskers afgerukt in dezo jaren. DostOjewski, een der grote
verontrusten, heeft in zijn boeken den burger getekend, zoals -hij is.
Zelfgeeioegzaam, benepen, laf,- egoist is oh. De grote ontmaskering heeft ons
daarvan iets gotoond. En wie goed achter do schermon heeft gekeken, zal
zich na de bevrijding noet meer aan het. decor veerfy<yen. Ook niet als men
.
hot met teksten beschildert.
.
"Al die critiek is zo negatief"', zegt iemand. "Waar ir- dan jullie. program?"
De ver entrust err zijn geen parti j en hebben geen program. Zij zi jrb ook
geen idealisten, die dromon van sen paradijsachtig-nieuw-Nederland. Zij
hebben gezien do Kerk, die bleef staan, toen de burgerlijke wereld bezwoek. In dc ver'warring en de teleurstelling dezer jaren hebben zij het
Woord gehoord. Het Woord van Bclofto en Gebod. Van rust door gehoorzeemhoid. Hot Woord Gods, dat radicaal anders is, dan de stlchtelijke redenen
der verburgerlijkte Kerk, die als pijnstillende iniddelen'werken. Waarin
het Koningsehap van Jezus Christus over deze wereld wordt uitg-eroepen.
Wij hebben gozien, waartoe al het burgerlijk rekenen mot de werkelijkheid
voort. Simp'ele gehropzaatnheid aan het Woord brengt oris hot dichts bij dc
ware werkelijkheid. Heel zeker woten wij, dat vrn de goedheid van den
vromon of onvromon mens niets te wachten is. Zonder de erkenning van
Christus' heerschappij -en dat niet als leog gebaar, maar als levensdaad
treedt de totale verwildering in van dc Staat als rechtsorde en de Maatschappij als levend organise .
Dit wil geenszins zeggen, dat we opnieuw een scheidslijn gaan trekken
tussen Christolijke er niet-Christ cli jko Neder lenders Wij willen . streven
met aljs onze krachten naar een rechtvaardiger samenlcving, naar- een leven
in waaraohtigo mensolijkkeidb

-
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Rechtvaardighcid en humanitcit zijn in het Evangelio begrepen. Waar de
gehoorzaambeid aen do Gebodon vrn het Evangelic wordt gozocht, daar wordt
do zegen van een waarlijk humaan leven ontvan.gen, Al/ ons burgcrlijk geschipper en uitwijken voor dc "werkclijk^heid', is verraad aan het Evangelic.
Het Woord is geen "wissel op de eeuwigheid", zoe.ls die ons regelmatig
wordt gopresenteord vanaf »eel kansels. Het roept ons in het heden toe:
"Blijf dc aarde trouw, want jeVr komt can nieuwc hemel on een nicuwc aarde!"
Zo willon we werken voor de toekomst, omdat we geloven in dc toekomst van
JkZUs Car is tun.

CHURCHILL WOENSDAG IN HET LAGERHUIS.
Engel-nds birjd/r g« in de Gfe ellie<rdc o rloavoeri.ng is groter, dan in
elk ander land.
93 % der mannen is ingedecld bij bet leg^r, oorlogsindrstrio of lucht-

verdediging.

4-b millioen

ton scheepsruietc werd gebouwd, 11 2 millioen bruto reg. ton
ging verloren, 2GOO schepen.
35.000 b.anonnen werden gebouwd, 102.000 vliegtuigen en 25.000 tanks.
Een half millioen soid«ten-werden ge ond of £ eoocd, 176.000 gedood.
57*000 burgers erd.en door bombardementen aedood.
4 Je millioen huizen verrielo of beschadigd, d»v.z. 1 op 3.
Tot nu toe kostte de oorlog 25 milliard.pond.
40.000 soldo ten'zijn gedood, ewond of b'rirWsgevrngeh gemaakt bij de
vrijmaking der Schelde-roonding.
Grate Gee-lliocrd..- konvooien bereikon Ant-'f-reen,' dat ris haven van onschatbare bcteknis is voor onze oorlogvoaring.

DE PLAATS DER ILLEGALITEIT NA DE OORLOG.

Minister van Heuven Goedhart heeft in een artikel in een der Engelse bladen bovengenoemd onderwerp behandeld. Hij wijst-daarin op de moeilijkheden

die de door bepaalde politieke richtingen geleide verzetsgroepen zulien
hebben hun juiste positie te vinden na de oorlog.
Wij worden daar wel zeer bij be pa aid als. we-het verloop der gebeurtenissen
In Belgie volgen. Het is niet gemakkelijk om als vreemdeling de situatie
voiledig te doorgronden, maar de daden, waartoe de vroeger ondergrondse
beweging zich laat verleiden, zijn niet goed te praten door te wijzen op
de fouter der regering Pierlot.
Wij betreuren het, dat deze allerlei frotte en landsverrad.crlijke elementen rustig hun gang laat gaan, dat de volksvertegenwoordiging al evenmin
blijkt de omstandigheden te begrijpen, maar dat geeft dc leiders der verzetsbeweging niet het recht het yolk op te zetten tot massa-bijecnkomsten,
betogingen, proteststakingen, ja zclfs tot wapengeweld. Deze dingen kunnen
nooit het volksbolang dienen.
Gezien de mentalitoit der Noderlandse verzetsgroepen on do wilder regering
om recht te doen aan alien is er gegrondo hoop, dat wij voor dergelijke
uitspattingen gespaard blijven. Eon Nederlander is nu eonmaal een vijand

van onrust en geweld.
Toch bereiken ons berichten uit bevrijd gebied, die er op wijzen, dat ook
daar de bevolking het evenwicht verloren heeft. Dc staking te Eindhoven
ten einde de cis om meer voedsel kracht bij te zetten, terwijl het grootste
dccl van Nederland nog zucht onder de druk dcs vijands on enige uitlatingcn
uit do rede van Prof. Gerbrandy voor de microfoon van "Horrijzend Nederland", waarin hij wijst op net gevaar van niet gerechtvaardigde arrestaties enz. wijzen in die richting.
Wij hopen in eon volgend artikel te wijzen op de houding die o.i. de
z.g.n. illegaliteit heeft aan tc nemen.
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STORb 'OVER bEDEKLAbD.
b. In 64zetNederland rijst de nood
De herfst loopt ten einde. De winter
v,
ILeltjes van onze stadsschooiertjes
Regen en kou spotten met de
zonder jas. De rode neuzen in de blauwvale snuiten spreken van nachten en
dagen in kou en ellende van gebrek aan dekens en brandstof; van het gemis
van het onmisbare. En de Mof zegt: Krieg ist KTieg!
Het voedsel raakt op. De honger grijrst in wreed sarcasme met onze opstandigheid als kinderen vergeefs vragenM>m brood, terwijl hun de ondervoeding
van het gezicht te lezen is. Maar de Mof zegt: Krieg ist Krieg!
Onze bezittingen worden vernield en w^ggesleept. Armoede klopt aan de deu r
Waarmeo zal straks do boer z'n yolk moeten voeden als zijn land onder water staat en zijn bee-ston zijn geslacht? Hoe zulien fabrikanten on arbeiders ons land van het allernodigste voorzien als hun fabrieken opgeblazen
of hun machines weggevoerd zijn? De Mof zegt: krieg ist Krieg!
De hoop verflauwt. De angst scherpt zijn klauwen on grijpt reeds hier en
daar een zwak hart. De bevrijding hoeft ons roods toegelachfcn en sommigen
voelen zich als heeft oan wispclturige vrij star met hen. gespceld. Ze zijn
bedrogen, hun vertrouwen is gedeukt en de zo bogeerde vri jheid verder dan
"w.
Mgf zegt: Krieg ist Krieg!
ooit. .t : >c en bj ©nzt
Slikt dan Uw klacht in ondanks alle nood en als gij or
\ .
grootste
nog
nood te lenigen. Wij zijn
niet aan b
probeert iets van dc
eind, van de beproeving, maar ook niet aan het eind van enze kracht. Wat
in deze strijd van ons gevraagd wordt is niet meer en niot zwaarder dan
van onze soldaten gecist wordt
is zeifs nog aanmerkelijk licheter dan
eertijds in do grote vrijheidsstrijd van onze steden Haarlem, Alkmaar en
Leiden w erd gcvraagd.
De Mof zegt: Krieg ist Krieg!
Eens zal het hem heugen als zijn woorden op hemzelf terugslaan!
Z'n krachten nemen af. Z'n steden en industrieen ligge.n in puin. De druk
van zijn vijanden wordt aan alle leant en starker en zal hem zeer binnenkort
overweldigen. Als dan zijn land verwoest, zijn mannen gesneuveld, zijn
vrouwen en kinderen omgekomen zijn, dan mag het hem berouwen, dat hij op
onze nood geen andcr commemtaar wist als
Krieg ist Krieg!

-
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VAN DE FRONTEN
Donderdag.

De krijgsverrichtingen in Nederland zijn in do afgelopen week

geweost. Na de opruiming van de laatste bruggehoofden ten
Westen van do Maas bij Venlo is or door het Geallieerde opperbevel weinig
moor gemeld. Te meer echter heeft het Duitse opperbevel bchocfte gehad,
om hot opblazcn dor Rijndijk aan do lage oevcr ton Z5 van Arnhem, waardoor een dccl dor Betuwe ruim 30 cm onder water kwam, met de nodige bombarie aan te kondigen on te herlialen. Door deze manoeuvre zijn do Canadozen voor hot water teruggemoeten. Toen echter de Moffen de- enigszins moeilijke toe stand, waarin de Canadezen waren geraakt, wilden uitbuiton en eon
aanval inzetten, werden zij met bebloede koppen teruggeslagen. Dc pessimist zit in de pint
hoe lang zal het in Holland nog duren? Echter, wijst
deze daad niet naar een zeker komend offensief uit die hook? Lijkt het
niet op de grote Duitse offensieveri bij Caen, voor de Geallieerden voldoende reserves eadden gekwei eb om hun offensief te beginnen?
tamolijk rustig

,

-

2

-

,«,-„.

j,

..

,.

.

r .,r ,

7
p,-,^

Wosteli^k front is de activiteit echter

groot. Xonder

rust, zondfer rrododogen wordt er gebombardeerd en govochten. bonder stilstand, meter voor meter wordt de. Siegfried-linie afgebrokkeld en omvarid. De strijd aan het rivh rtjc de Roer is heb hevigst in de nabij- .
held veil de plaats Jul-ich. Dc stad Duren wordt steeds meer genaderd. Vooral ten Zuiden van deze plaats zijn verschillende dorpen veroverd.
Het Saargebied is nu geheel strijdtoneel. De vorderingen aan doze sector,
een front van ruim 10b km breed, zijn In de efgelopen 4 weken ruim 900
steden en dorpen bevrijd, gcmiddeld 65 km afgelegd, wat dus neerkomt op
een oppervlakte van 6500 km2..
-- "
. Veel kolenmijnen en hoogovens zijn reeds in Amerikaans bezit, bwee darde
dccl dor stad Saargemunde is verovercT. De. Amerikanen rukken op naar Saarbrucken. Deze stad, een zeer belangrijk Industrie- centrum, is door de
Amerikaanse artillerie beschoten, dagen lang, met 30 zware projectielen
per minuut. De stad staat dan ook in"brand en zal de Duitse oorlogvoering
weinig sac ea. meer geven. In totaal zijn nu oberhet riviertje de Saar
reeds 6 bruggehoofden op de
fk oever gevormd.. Een groot dccl van
##

_

_

Lotharingen is bevrijd
Bij Metz heeft zich ocn a
beared:e omsingelde forten overgegev'en. De
bezetting van St. Quentin, 600 boffieberen en manschappen, hebben zich
overgegeven. De opdracht van bee, rrobc- Fuhrer om te vecbten tot den laatston man hebben zij in dc wind gestae
Tussen Straatsburg en Mulhouse trekken de Duitsers terug achter Colmar
naar de Rijn.
In Italic werd deze week Ravenna veroverd, c c plaats, die door do Duitsers word gebruikt ®.(hs basis voor motortorpodoboten. Thans wordt aan de
grote weg van Kirrini naar Bologna ook Faenza bedreigd. De weg van Faenza
naar Imola, de volgende vesting in de richting van Bologna, llgt onder
gca 11i c oi' d vuur.
Do Russen # hebben deze week weer van zich doen spreken in eongarije. Zij
zijn in een week tijd 160 km gevorderd, groter snelheid dan ooit bereikt
werd/tf ia de veldtochten in Frankrijk en polen. Het Balaton (Platten) m<=
is van dc Noordelijke tot de Zuideflffr.lke pu^pt bjjpa t..reiki. Boeaapeet is
-hting'tot op 50 km genaderd. In Westelijkc richting
\
v/in betidOostenrijkse
grens
de
is
75 km, Weehcn nog slechts 190 km ver. En naar het
Z.O. wordt de opmars in Joego-Slavic voortgezet en komen de Duitsers daar
steeds meer in gedrang. Zelfs Duitsland ge eft too, dat de- situatie in Hongarije nog niet gored is.
Behalvo enige bombar dementen is er dez
bet front in hot Verre
nieuws.
Enige
Oosten niet veel
fa bricks steden in Japan zijn door Super
Vliegon.de Porter, gebombardeerd. Do strijd op Lcytbe duurt voort on verloopt teen nadcle der Jappen.
NOG EENS "BURGERVADERS".
Deze wwek kregen wij cere
be steerde tegen de door D

'get

in
her -

en, waarin de

schrijver hovig pro-

I
omen board ir ; tegenover de Burgemeesters en area.re ambtenari
scbe Waard,
De schrijver vraagt in zijn arti
arom in De Koerier van 13 November
1944 alleen de Purgomeesters van het Oostelijb <h 1 van de Hoeksche Waard
worden genoemd in verbena met het vorderc-n van piaarden, kleding, en mensen. Voorts gaat de schrijver ontzetiend te kee-r tegen don schrijver van
het bewuste artikel, omdat hij het aandurft de burgemsesters aan te valien,
die naar zijn zeggen, midden in heb goweld aan deb gebleven zijn. Die
burgemeesters, zegt hij, staan middm in de branding van de tijd op de
brug, helpend waar ze kunnen, troostend, opbeurend,
gend voor daklozen,
edringend op
.enschapszin, enz., enz. In bet algemeon zijn zij volgens
hem de wrijfpaal, en hot zou veel gemakbelijker zijn om onder te duiken
en de verantwoordelijkheid tc ontvluchten. Maar, zegt hij, dat doet aan de
hole toestand immcrs niets af. D c vorderingen van. mens n, paarden enz.
gaan boch door, of do burgemeester ,
let of niet. Hij vorwijst dan naar
r do mensen van de straat opgepikt zijn.
Rotterdam on andere stede
Aan het slot vein zijn artikel verzoekt hij, took op te houden met stoker
on ondermijnen en 'andere,
stok tussen de benen be steken en geen. zondebokkon te zocken, daar do trek van den burgemeester en ambtenaar toch
al zo moe :e: ijk is.

-

,: ']Een lid van de ondergrondse".
klap op do vaurpijl, sohrik*
Toen wij* dat pamflet gelezen hadden, keken wij elkaer eens aan. ,;Ik won,
dat al onze leden zo waren", zei ik "Ja", zei mijn collega, "dat is tenminste eon ke-rel, die durft. Hij gaat door nek vuur voor de burgemeesters
en ambtenaren. Je eon haast zeggen, dat hijzelf burgemeester of gemeentoambtenaar is". "Ja", zei ik weer, "en e'a, die ontzettend bonauwd voor
b moot en humaan om te helpen, waar men
zijn 'baantje is. bob is or/': I
ta-tuurlijk, denboer van zijn vec af te
kan, d.w.z. de schrijver bedo
rgoed, enz. Bovendtien, bar troostend door
helpen, de burgers van hun
- bars on vrouwen oy be beuron, waarvan
gemecnte
rondtrekken.e
de
; n ie MpflTen hebt uitgeleverd door inzago in
je de zoncn en de manner
fet een heel mooie taak zijn".
het Bevolkingsregister t<
oh praten; her is echMaar lezors, we burner, hierover eens evert sarc.
g mensen in Nederland zijn, die zo*n vlugscbrift d«
ter treurig, dat a
in
durven
de ondergrondse durwereld
sturen en zich d
.■"
strijd van al deze jaren
ven noemen. Die mensen hebben de onder
naakt.
niet m
Dat kan niet, want een verzetter enhrijft en denkt niet
;
op die wijze. Dab is weer bee gemarchandeer van c n koc-pman., dat zitten
tussen twe< ruren en dat gczegde "aba wij niet meowerken, krijgen dc
Duitsers het toon wel". Kijk maar ntfnr Rotterdam. En dan dee bode aan heb
eind, om hen tochvocral met rust to laten en niet aan te vallen, want
de publieke opinio mocht tegen hen ecus veranderen. Dat zou bun baan'tji
na de oorlog wel eens kunnen kesten. keen lezers, wij weton ook wel, d
\ L) doorgaat, oak al doen
;en (di
do Mof met zijn razzia's en vord-.
; at hier niet om een rekende burgemecsters ere ambtenaren niot mac. I
hier om c a principe. Om
som, waarvan we de uibkomst berekenon. Heb
op
je
bent voor of tegen de Moffen. Je «erkt
een strijd
leven en dood on
. E( . tussenweg is or niet. Dat zitt
met ze mac, of je werkt ze
tussen twee vuren doer die heren zichzelf aan. Voor iemand, die er een
1 niet moeilijk.
vast standpunt op nahoudt, is dat he
a;
-.'
:.l
ti-en, "-.
nog nooit naar be Radio gcluisterd be eft. Anders bad hij al verscheidene
malen kunnen boron, dat net niet alleen onze wil is, dat er te
iwerkt
posters
Engeland
wettige
wordt. maar dat onze
aan alle bur/gee
regering in
oden heeft om net te worbeh aan vordering
en ank'tenarc-.'-. ton str<
]
van den vijand Of nu de Motion met of zander
arrestaties enz. tei
meer
medewerking
ler niets ter zake.
een, dc
onze.
c Ncderl;
Als duizenden ambtenaren
Spoorwegen iy het allereerste
bevel van de: Nederlands
rleggen en nun betrekkihg
-c ool< vroui en n kinderen)
er aan geven (zij zijn ee'.-dan heeft niemand het rec]
'lie van zijn baantje te schipperen
■

'

met den vijand.
De ambtenaren moeten nibb (:
. ■. -'": zij zich schoon
sen, door op het
allerlaatste moment onder be duikenj
keer aan een vord
ring heeft mecgewerk't en men duikt bij de elfde keer, dam blijven de feiten toch bestaan. Wij geloven dan ook niot, dat er genoogen me
a omen
za] worden, als er b.v. c
belo Zondag gewerkt is aan eon lijst van
personen tussen 17 on 40 jaar, zoals jl. Zondag ergons in be Hoeksche
■

-

■

Waard.

Om nog even antwoord te geven,op de vraag, waaron
in do Oost-Hoeksche Waard genoemd zijn, willen wij even wijzep cit,
dat er in de West-Hoe sche Waard geen burgemeest r
er is. pet kereltj
uit Heinenoord kan men toch geen burg*
ber noemen,

Twee echtc ondergrondse werkers, of
zoals het grote publiek ens noemt:
Twee hoethoofden.
WAAROM!!!

Er is bij de soldaten van de Duitse Weermacht een grebe oorlogsmoeheid te
bespeureh. Allen verlangen naar de vrede. Het lokkende baeld vrn weer r
"Dc Heimat" terug, wenkt en lacht, leder, dit met ben
komt
g bij bob constateren
weet dit zeer goed.
g vra<
: zicr
ear: dit feit: Hoe ia dan ]
facrmac]
verklaren?

-

-
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Ik zal "" r beren dit ir bet kort te ont.
pr
is er in
tgd de gevolgen'van een c.v.
p< : De Duitse
an sooi t naeh
strijd,
ag.
di
de rederk
in de huidi/
Paarvan is ook elke
- be Id op vol Deze nederlaag nu roept vcor-e
Ldaat ove '
versohrikking. Deportatie naar Sil
heb afstaon
bee ge!
I
lean
"verblaren
vi'jander
van
en het verrichten
Lerstan aan
;e angst. Daarnaast is de Duitse'propaganda er in go. 3
b ernia diepe
;en de Bols^ewistische,-Plutocratisch.e en Joodse tegenstanders in
haal
bet leven te roepen en
houden- Zij scbiep 'een beeld van een
rir "social'e rechtvaardibeid" zou heersen. De
groot Germaans Europa,
;< nhouden en no- rale- .
vijandcn nu, v/ill-e
b
is d.
se so-ldaat zich vastgrijpt aan
in
Smepvekakm
"een
gen
geheim wagon". Dit. zal bet voor
iets
hoe-:- is
vein J
>rlog in een slag verandcren.- Dit
Duitsland on
van veel soldaten voor een
,' cataachl
verlan
vult. In eon gesprek over koctjes en kalfjes tussen.;. den
b vocr. Dat doze laatste. zonder I epaal.ee
ii an c
scb
'
dc
oorlog nog niot verloren. Wij hebben
eg zei; "Bultslan haeft

9/olkc 5
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Dit ter i.llu.s.trat
Er zijn. daarnaast

:

re dinger

-:

hun houding- mode bcpalen.
a
in
:
n
van een s.chuld aan can -"
ooral
Ear,
h br<
op het sis
vail"
vader. Ike; laatste zou c.
or zoi hui
nis onteerd wordeni
capitulatie niet toe-laten
:f
apt
De vraa.g: "W^arc i vecht de b
nog? is dan ook m.i. alio en te
me'
hcu.dt
t boveng.enocm.de. Daaruit zijn
verklaren, iridicn men. rokening
eel duidelijk deze beofdf act or en to licbtcn: vr as,
c en hoop. Zal-dit
op de been houden tegen haar overmachtige tegenstan.

discipline on

"
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'

aracb

nsheid, van

it.
rjebe-

vloed
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Duits

d ep Ingevreten vrees vocr de 'S3 zal niet geringe msoldat
kop de bui ;
; hebben.
Red.

TOESPRAAK VAN

HAM. DE KONINGIN.

Le Koningin heeft ep 28 Nov. jl. een rede gehoudee vocr Radio Oral
Wij zijn thans in
hold onze lezers era vol
verslag hiervan

te geven. Ze .

'

■

'

is:

"Landgenoten. Ik wi] kel .voord tot U richten in deze bange tijd,
waarin wij wa
vrijding van ons a
c band, een tijd, waarir
de nood zo 1
en in groten getale worden weggevoerd
ia, d
en de vernielir cc ..a verwoestingen afmetingen hebben aangenomen, als geen
van ana zich ooaa heeft bare n voorstellen.
- r woord tor 11. die nog zuoht onder de hiel van den
In de eerst"
onderdrukker en in het bijzonder. tot onze spoorwegmannen, die met ware
zelfopoffering en mob terzijdestelling van alle gedaehten aan persoonlijka
belangen en die hun
prachtig nun vaderlandse plicht hebben"
Gij
heat
een vcorbot id gesteld v<
gedaan.
Dzih'd volhouden, zoals wirj
dit gezien bobber bij on:
ran. het verzet en nog iedere dag zien.
een volhouden dat een stem :
zal blirjvt
c-r ons gehele yolk in deze
dorkere tijd, die- eh- aitersi
1 van zijn saamborighoid en
arming
nauwe onderlinge
working,
Landgenoten in het bezette vaderland. Gij weet bo-,: groot V'rtrouwen Ik in
de woeraeand van on;
.be yolk stol. Werkt alien ( nsgezind samen gelijk
' helpen.
Steunt
slkandcr
tot au toe.
en blijft cli
grote ontberingen zi ;ae ons bekend. Voor U wordt alles in het werk genvoer, aa Uw bevrijding, van voedsel en verdere besteld voor age
nodi
len. Wij Leschikken over voorraden, doe
moeilijkbeid is deze
"radon bij ~: te rengen na c - verwoesting an v
yen vrijw-c]
alle middcl<
i vervoer in West-Europa, da moodwilbig-- vernielingen
a,pen van materiaal uit ons land'door den vijand en de eisen van
hat
■

de oorl eg"o<er'

it is onze varlge hoop, al deze mo el 11 "Jkheden tc pinner, overwlnnen.
Thans richt Ik Mij tot U alien, die bevrijd zijt, en wel in de eerste
plaats rob onze dappere jonge mannen, die thans z-ijde aan zijde modestrijden als oorlogvoerendon met onze bondgenoten. U komt een woord van lof en
dank toe voor Uw aandeel in de oorlogvocring en de voortreffelijke wijze,
waarop Gij Uw taak vervult onder uiterst moeilijke omstandigheden. Het is
Mij steeds opnieuw een voldoening te vernemen hoezeer onze bondgenoten
prijs stellen op Uw diensten.
Landgenoten, Gij zult U kunnen voorstellen wat het voor Mij betekent, weer
met U in rechtstreckse verbinding getreden te zijn na 4 jaar van U tc- zijn
afgesneden. Ik dank U alien kartelijk voor de boodschappen, die Ik van U
ontving en voor alio blijken van mcdeleven, die Gij Mij gaaft'en die Mij
zozeer hebben verblijd.
Gij zult U kunnen voorstellen hoezeer Ik gedeeld heb in Uw blijde ontroering op beet tijdstip Uwer bevrijding, can bevrijding waartoo Gij zelf in
zo hoge mate hobt bijgedragen. Hoe bntembaar en onstuinig zouden Uw en
Mijn vreugde geweest zijn. indien niet de gedachte, die ons nimmer loslaat,
aan onze landgenoten die zo bitter moeten lijden order de druk van den
.bezetter, deze vreugde temperdi
Ook bevrijd Nederland bent nog zijn moeiten en zorgen, gevolg van de nog
steeds woedendo wereldoorlo
In de e.orste plaats wend Ik Mij tot U, bewoners yon Walcheren en Westalles kwijt zijt
Zeeuwsch-Vlaandoren, die land en veg en haardsteden,
togen
de binnenstromende golven, Zeolands geduchte en
en nu worstelt
oude vijand. Ondanks het onheil, dat U getroffen heeft, Ik wet het, laat
Gij de moed niet zakken en boraemt Gij nu reeds, hoe de ramp te boven te
komen. Alles wordt in het work gesteld om de materialen tc verkrijgen
teneinde spoedig een krachtig begin te kunnen me ken met het herstel van
dijken en de drooglegging van het land.
Waleheren, Wost-Zeouwsch-Vlaznderen; zij zulien horrijzen!

.

' nr-'n
>paw.ear
TV ki i tot &< he-wort >.r;
Met n-iet rnind'T- rli;
getoietorde steden en dorpen over wier levers en over wier woningen de
verschrikking van. de oorbog is gegaan. Het Vaderland bewondert U voor Uw
standvastigheid en onverschrokkenheib.
Zodra de harde eisen der oorlogvoering dit zulien veroorloven, zulien Uw,
belangen dc voile aandacht krijgen.
Het is Mij bekend, hoe tal vrn streken lijden door gebrek aan middelen
yen vervoer, waardoor zelfs het weinige voedsel en die materialen, welke
nog aanwezig zijn, niet vervoerd kunnen worden; dab zijn moeilijkheden,
die echter, naar Ik hoop en vertrouw, mear en mear zulien afnemen. Ook
vergeet Ik niet de velen, zowel in de steden als op het platte land, die
tengcvolge van de vornielingen aan hue woningen aan wetr en wind zijn
blootgesteld en reeds daardoor harde maanden tegemoet g'";n.
Waar de noden vein ons yolk. zo hoog gestegen zijn doe Ik een beroep op onze
mijnwcrkers, die reeds zulk goed wejrk geda^n hebben, om voort te gaan met
him algchele toowijding en ijver te leggen in hun belangrijke tank, waardoor hun kameraden in andere bedrijven aan het werk kunnen gaan en die
goederen voortbrengen, dio toe "■■■ erste levensbehoeften van ons land behorcn, waardoor tevens de. bee' ran yen de voedselbereiding worden opgeheven en de kouele uit de: woningen van veel verkleumde landgenoten kan worden geweerd. Want overal waar gewerkt kan worden, is aanpakken de leuze .
lie wil niet besluiten zonder de huismocders te gedenken, aan wie letterlijk alles ontbreekt voor htk; instendhouden van haar huishouden. Mijn gedachten zijn voortdurend met haar op alles bedacht wat haar lot kan verlichten.
Ik weet en hoop, dat zij de hulp hebben van onze landbouwers, wie Ik zou
willen toeroepen: Helpt voor zovcr.Gij leant, voortdurend met al Uw vermogen en helpt opnieuw!
Dab ieder van U doordrongen zij, dat onze kr-acht om deze grote beproeving
te boven te komen gelegen Is in onze wil. en in onze sae-mhorigheid en in
onze samenwerking; dan zulien wij ook daerin ovorwinnaars zijn.
De ure der bevrijding zal komen.
Love hot Vaderland!"
■
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DE PLAATS DER

IL EGALITEITNA DE OORLOG

In ons vorig nummer wezen we op de moeilijkheden ia bevrijd gebied. die,
met als aanleidlng honger en koude, als diepere oorzaak hebben, de veran3erde mentaliteit der bevolking. Nu is er echter, mdier wij goed ingelicht
zijn. geen sprake van, dab hier', evenals in Belgi'e, de verzetsgroepen dez 3
actio leiden.
Dit is een verblijdend versohijnsel, want net is o.i. niet haar taak, ja
aelfs niet geoorloofd on. op doze wijze invloed net te oefenen op de gang
van zaken. Wij hopeu en vertrouwen, dat op een aeidere manier de gelegenheid
zal worden opengesteld, haar- ewer., te later horen.
De medadelingen, die Mm. Gerbrandy op de laatstgehouden persconferenbie
n.eeft godaan, versterken ons in dat vertrouwen.
Maar daarnaast, of liever misschien in de eerste plaats, zien we voor de
illegaliteit en in het bijzonder de illegale pars een andere tea.
'
Evenals zij in be af gel open jaren e<
;e invloed heeft kunnen uitrer den bezetter, zo verwachten wij
egi
oefenen op de houding der
covengronds
"eneeni
roeping zal verstaan en steunend
ook, dat ze, na.
luit) zal trachten het yolk de
op bet wettig gezag (wat
weg te wijzen deer c i eh os ' n c- -der oorlog.
Dit zal waar schij nil jk zwaarder on moeil'irber zijn, dan het illegaal werken
tijdens de bezetting. Het yolk verlangt rust, bestaanszekerheid, voedsel,
kledbag, onderdak.
Heb zal aiet gamakkelijk zijn het te doen beseffen. Dat de ellende van -i-i
jaar besetting en een grenzeloze verweesting niet in enige jaren kan worden uitgewist en hersteld.
Maar al is het dan niet gamakkelijk. hot zal toch moeten, want alleen wanneer het piibliek da moeilijkheden leert zien, alleen dan is een rustige op-

-

bouw mogelijk.
Leert het dat niet, dan krijgen we. een herha ling van het geen Holgie
ogenblik meernaakt, al of niet onder leiding da:" verzetsbaweging.
UITI DE REDE VAN

MINISTER

op

het

GERBRANDT

Minister Gerbrandy he,-ft cc- can persconferentie, walks in Brabant werd gehouden verschillenda panten an na-corlogs bestuursbeleid besproken,
Hij zeide, hia:e i .- Nederland een geheel ander slag mensen be hebben aangetroffen, ban welke hij ' ; r
ile'den verliet. De geestesgesteldheid is
De
regering
totaal veranderd.
zou, zebra het Nederlands grondgebied bevrijd
is, aftreder tn b.b] sprak de hoop uit, dat H.M. de Koningin een aerste minister zou kunnen benoemen, die tezamen met de bevolking da be'zettingstijd
heeft meegemaakt. Da r heeft het yolk recht op, meende hij. Wat bctrefb de
volksvertegenwoerdiging is het in de eerste plaats in strijd met de grondwet, maar nas- hij echbe , zal het ook ongewenst zij:: de Tweede Kamer bijeen te roepen in bee- samenstolling van '.age.
In strijd met be grondwet, omdj c oe zj.tt.ingstljd van d-:; in '9'3 7 gekozen
kamerleden voorbij is
niet is tcegestaan. Ongewenst, omdat de toen gekczenen niet moor
la -robk echter zich hebben en vooral de grote groep jcngaran,
beelden on eon frisse geest,
voor
grootste
toen
het
dccl rog
ziesgerechtigc ,vas.
De wijze van semenstelling van een nieuwe (tij
ea' Tweede barer was nog
niet definitief, maar de voorlopig* plannen waren met de vertegenwoordigers
der verzetsbeweging in het Zuiden van Nederland besproken on door dozen"
1--

-

toegejuicht.

Met do samsnstelling der bijzcndere : eobtbanken te Middelburg 's Hertoge-n-bosch, Maastricht en Breda wordt een aanvang gemaakt, waarbijaan de verzetsbeweging grote invlced zal worden toegekend. 'Dee'- invloed strekt zich
oek uit over de beoordellng der verdachten.
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Saarbrucken heeft heer grootste hevigheid bereikt.
mind'

i

60 km van de Oostenrijkse grans.

De koerier
lb Deceeeber 194 4

Nr '»1
NEDERLAND.
OVER
STORM

In mirjn art ike 1 van vorige week be,re;ffende be noodtoestand in bezet Nederland heb ik mi^n sarcasne de vrirje tetigel gelaten. M'n verwi^t aan den Mof
die niet anders weet dan "Rrieg ist Krieg" was op zirjn plaats en heeft altad.
gemene instemming
;indheid onder onze lezers verwondert mirj nioi. We zijn heb nu
Deze c
eenmaal1 over een andermans fouten en gebreken spoedig eens. Vooral als die
b.
''ander' reeds in een slechte reu_
:
let i) :icht in eigen tekortEen minder algemeen men
;
verbetering daarvan. Feb is dan
komingen en de bereidheid tot
ook niet in verwacbting van algemene instemming of succes, als ik waag de
n te wirjzen. En het is misschien
lezers van "Do Koerier" op onedab i
it helemaal a lie en durf komen, nnaerr
ook wel grotj
in deze aankrioop birj de rede van niemand minder bar oiize .Roieirgin, welke
rede U in one vorig nummer viridt afgedrukt. ZirJ besluit haar rede met de
'

ver mailing:

"Dat ieder van U doordrongen zirj, dat onze krachl or deze grote
roeving te boven bo komen gelegen is in onzo wil en in onze
ii ook daaren in onze
samenwerking; dan zrb
I.
in overrw
c:. in

Saamhorigheid

lirjf

en

ga,

samenwerking. daar gaat bet mirj om. En voor ik T'f nut(
moet ik ecrst orkennen, dab ik in deze rjaren van onze beproevii

ervarirger heb op

n en staaltrjei
rischapszin en opofferingsgezindb.3id heb gezien, die mirj als Nederlander met trots'vervullen. Maar
temperd door de ervaring, dat naast saomhorigdeze trots wordt ya k
ren tot de meest
heid ook bestaat do ongevoeligheid voor de nood van
vveerzinwekkende eigenbaat en afgunst toe.
Sn nu bedoel ik niex die Nederlanders, die zich door
te handel c.d.
ten koste van hun medeburgers verrijkten or zicb zo doende buiten de gemeenschapszin ge]
bben.. Drr:; zirjn immers weer de "eindererr 1, over
wier fouten wirj bet direct eens zirjn! Neen, bet gaat me cm Uen mij. Want
saamhorigheid order ons is nog o zo zwak en de samenwerking vaak ver
te zoeki n .
Wirj zirjn bereid, dat wat we te veel he bben, te ruilen voor dat wat we ook
nog wel zouden, krunnen gebruiken. Maar hoevelen zirjn bereid om gedreven door
saarahorigheid hen re h-lr^n, die niets te r '
hebben?
Wj rj hebben ons voorraadrji
voora]
op bet platteland en in de c or-pen - hebben nog voor
m \ edsel in huis. Maar hoevelen zirjn bereid
err op ten men, die de voorraad maar sneller
om een spoorweg \
doet slinken?
rj goed geklend; velen van ons hebben zelfs nog een flii
birj gaan nor'
1 mensen zijn bereid iets uit hun voile kleerkast
rderobe. Maar
af te
: aan hen, bio hot aiiemodigsto ;.-- kort bomen? Doch ik stop met
sappig gepraat.
dab
>

1

">

■
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is bekend:

Igevoede plattelander eon rakket levensmiddelen aan een
r
zou bezorgen.- Hot is nooit aangekomen, want birj nader
stadse
;
Lnzien kon h..; bet ook zelf wel gebrruiken!
hongerige kinderen uit de grote stad bet platteland aflopcn on door
bodor 1 eriders met een huis vol voodsel zondor botorham van de dour gestuurd
'

gezonds

ben mirjner vrienden in

eon dorp in de omtrek slechts met do grootste
voor een onderduiker wist te bemachtigen en dat er op last
de Duitse tfeemacht in hetzelfde dorp een helo wager vol rjassen werd
in- ol.e rerd!
Dal veel Nederl,
-s nog wit brood laten bakken, omdat ze blirjkbaar toch
tarws ?onoeg hebben, terwirjl hoogstens 5' km vender reeds suikerbieten wordcr gc goti
Dat bij do slavenjacht in onze steden mannen, die aanvankelirjk de dans wa>rongcn door buurvrouwen werden aangebracht, wier eigen man niet
st was!
zo geli

Daat
moerJ

oaar een stukrje van onze film "Goede Nederlanders", maar gcEn A
noeg. Deze voorbe
nt U zelf wel aanvullen. Laten we maar ineens croon, dat ook -ore onze 'boor hording nog wel een en ander, rja nog veel
te comrigercn valt.
?Ti;efc, bat wirj geen medelijdei zouden kennen mot onze stedelingen. Veel gekken zirjn or vol van., Je zou zeggon, dat de saamhorigheid dan toch wel
neon is. Maar wat zirjn woorden voor eon logo maag - voor eon verkicumd
lichaam - voor een opgerjaagde dakloze? Alleen sentimele gevoelens riohtcn
niets uit, kunnen be nood niet lenigen. Is bozo saamhorigheid echt, dan
moot zo ook vruchten afwerpen, dan zal ze moor zijn dor medelijden in woordadon volgen, dan zal ze groeien tot'samenwerken
n, bar. zull
samenli.jden.
nodiK
tot
en zo
Pas als we "onze naasten liofhobben als onszelf" hebben we do vermaning van onze Koningin verstaan on zullen we ook
in d.it lijdon pverwinnen.
VANDE FRONTEN.
De weken,

die voor ons liggen, deze donkere dagen voor Ferstmis
de soraberste, die onze generatie moot doorworstelen. Even
1-4, eiln
hebben we geleefd in do -rewoldige blijdschap hot komende Ferstfeest in eon
bevrijd Ib.berl
eeren, even hebben we het verlossende gevocl gehad
niet mci c te lever onder Duitse tyrannic.
iweldige
lis
i L ing der Geallieerden, waardoor het gehele
verd
in Prahkrijk en Bclgie in elkaar stortte, bleken
Duitse
er te
chten over on de zware hindernis van onze groto rivioren
in een sprong te nemcn Do pogingen der Duitsers om de verschillende brugdie zib :
ten ft'esten en Zuiden der grote rivieren hadden,
;
houdcn en als storings-tea sis te gebruiken tegcn Geallieerde planron, zirjn
ukt. ]
gehele rivier-linic zirjn zij teruggejaagd in
rlirjn.
ns beleven wirj be- periode van voorbereiding voor
richting va
00l
bcvrirjding,
onze
bi^d van spanning en wachten wachten!
:
In de
et Pederlendse frort riots te melden. De
het
in
overstn
e,r Betuwe is wel iets lager doch hot
waterstand
terrein blijft natuurlijk onbruikbaar voor militaire
r brondpunten goweest van hevige strirjd.
De omstrekeri van Aken
Langzame vooruil
Geallieerden, geweldige verliezen or steeds "s'crader Duitsers. Do belangrijke stad Diiren is than? tot
terugtre*
kbirj genaderd; slochts een dorpje scheidt d( hevige strirjdende Amerikavan be stad Een. nieuwe aanval is door deze legergroep ingozot raar
bui r:on, ir
ric
n het plaatsrje Monschau.
Do vordcringen ir bet Saargebied zirjn het belangrirjkst in bob Zuidelirjk
j
Sarregemines. Vanuit de Siegfrindlinie spannen do
"
weldig in om iedere vooruitgang be Geallieerden t c
Lc
Donderdag.

we]

-

doeleinden.'

'

■
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Zecr good* vordering is gemaakt in de Boven-Elzas, in dc richting dor Pfalz
en van Karlsruhe. Vanuit hot vcroverde Hagenau is in 8 uur tiid een sprong
gemaakt van 12 km. Y;isscmburg is bereikt. Ook bier eel echtcr zeer hard
gevochtcn mocten warden; deze doorgang war reeds in dc Prans-Duitse oorlog
hot toneel van do heftigste cavalcrie-charges. Do Rim is nu van Straatsburg tot vlakbirj Lauterberg bereikt, tcrwirjl ver aohtcr dit frqrft bet laateto fort van Metz, eon van do b2 forten, Joanne a'Arc, zich hecft overgegeven. bwb leden van het Nazi-yolk stapten met do witte vlag voorop hot gouge nkainp binnon.

De strijd om Boeda],est nadert haar hoogtopunt. Vanuit hot Noorden is de
stad overvleugeld; Waitzen is veroverd aan do grote Donau-bocbt on IpolySag is bereikt. Doze legorgroep valt bevig aan en dringt op naar do vlakto
van Bratislawa(Pressburg), de weg naar Weencn. Do Rusriscbo logons staan
thans in een cirkel op ongeveer 10 be: om de stad, mot alleen een uitgang
in Wostelijke richting. Een Rongaarse vertegenwoordiger dor Duitsgezinde
schirjnregering heeft de Hongaren vcrtcld, dat hoi; toeb niet opgaat do Duitsers hun hoofdstad to laten verdedigen. Hadden de Hongaren dit maar geweten,
toon zirj^in Rusland vochten!
In Italic is het riviertrje Lamoni ton Zuidon van Paenza boor hot achtste
leger overgotrokkon. Do Duitse troepen hebben hiorzoorr grote aanvallen ge-

lanccerd.

Dc toestand in Griekenland is moeilirjk. Zie hiorover hot laatste artil-el
in dit blab.
Op Leythe is do haven- Ormok veroverd. Heden meldd< hel Geallieercle Oprerbevel, dat weer 3 volgel? ien troopentransportschopen mot mar en muis waren
vergaan. Run commandant bli
i Let op dc hoogtc van het verlies vpyi Ormok
te zirjn en wildo do haven binnehvaren.
r melden wirj U vordcringen aan alio fronton, alleen het front ir onze
omgeving is nog verstard. Doch eon dor grootste manor dczer tiid, President
Roosevelt, zegdo ons spoedige stern toe. Do haven van Antwerpen is nu volop in gcbruik. Er wordt hard gewerkt. De toekomst li.ibt ro mbor, doch dc
bevrirjding komt!

ONS

GELD.

Sinds de 'ore' van den vijand zijn de geldmiddelen overdadig gaan vloeien.
Do zakenmensen zijn er "bovenop" gekomen.
Millioer.en werden uitgegeven voor kostbare on vaak zinlozo verdedigingswerken. De Nederlandse soldaat word met / 2.1c per week afgescheopt, een
Duitse kost ons hot 10- tot 20-voudige.
Grote gebieden werden onder water gezet, de schadc wordt betaald. Duizenden
huizen worden afgebroken, de eigenaars ontvangen hun geld.
logisch"
Duitsland vecht ook voor ons aa.n het Oostfront; hot is dus "volkomen
dat wi.j do nodige millioenen opbrengen voor doze "gewaardecrdc!l hulp.
In 1940 had ons land con clearing-saldo in hct bctalingsvcrkeer met Duitsland van rond 500 millioen gulden. Host van Tonningen maakte zich tolk van
alio "wcldenkende" Nederlanders door dit saldo te schrapnen, torn Duitsland
ons in bescherming nam. Al dezc manipulaties met nog vee] ongenoemde hebben
gezorgd voor can leeggestolen en vernield land en fabelacbtige hoeveelheden
bankpapier.
Do bezitters van dit papier houden zich thans bezig met de vraag rat men
cr na de oorlog me< kan docn.
an tot het neroen van drastische ma--tWanneer onze regering niet zou o
regelen, kunnen wij er niets race doen. Z zwarte bandel sou steeds weliger
gaan tieren, met als gevolg, dat het grootste del van ons vol* zich niet
van het allernoodzakelirjkste kan voorzien. Voor het nemen van krasse roaatregelen staan de regering verschillende wegen open.
DEVALUATTE tot b.v. de helft (gesteld dat dit voldoende zou zijn) betekent,
Dat de bankbilrjetten-lawine bo helft van zijn kracht verliest. Het grote
voordeol van deze maatregel is, dat iederecn bijdraagt aan do schade en ortduiko n onm o geli jk is .
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Een nadeel is, dat de kleine geldbelegger, die op zijn oude dag van spaarcontcn meet leven, zwaar gedupe-rrd wordt, doordat ook deze categoric over
veel contanten beschikt (afgeloste hypotheken, uitgclote obligaties). Een
ander nadeel is, dat de zwarte handelaar en weermachtswerken-aannemer
slechts een dccl van hun onrechtmatig verkregen bezit verliezen.
OMWISSELING VAN ONS GELD verschaft inzicht in ieders bezit. De gelegenheid
bestaat om het huidige bezit.te vcrgelirjken met dat van 1939. Hoffingen
en godwongen leningen zijn dan mogelijk. Een nadeol is, dat ontduikingen
op grote schaal zullen plaats hebben. Vooral de zwarte handelaar zal zich
in deze vindingrijk tonen.
EEN COMBINATIEVAN DEVALUATIEEN GELDOMWISSELING heeft het voordeel, dat
iedereen iets bijdraagt aan de gezondmaking van ons geldwezen, terwijl
corrc-cties kunnen wordon aangobracht voor degenen, die te weinig of te
zwaar worden getroffen.
Wirj hebben niet de pretentie .in dit kleine bcstek dit zo moeilijke nationale probleem te hebben opgelost. Het is slechts een poging onze lezers
enig begrip bij te brengen voor een ramp, die do viiand over ons heeft
gcbracht.
Onze regering ziet zich voor pijnlijko maatregelen gesteld.

"Nederlander
EEN VOORGEHOUDEN SPIEGEL.
In het bevrijde Griekenland woedt een volledigo burgeroorlog tussen regeringsgezinde en communistisch-getinte oud-partisanen. Deze laatsten zijn
de z.g. Elas-troepen van de E.A.M.-beweging. De aanvankelijke gcreserveordheid van de Engelsen is via de fase: Ingrijpen naar beide zijde'n, gewijzigd
in eon verdedigend-aanvallende houding tegenover dc communistische'groopen.
Over het gehele land roeren zich gewapende benden. Duizenden oud-verzetters
trekken, tegen de bevelen van den Britsen opperbevelhebbcr in, Athene binnen. Inmiddels begonncn de Elas-trb-: pen een aanval op het centrum der hoofdstad, waar dc regering Papandrejoe zetelt, die gcsteund wordt.door eigen
en Britse troepen. Slechts met behulp van tanks kon deze aanval afgeslagen
worden. In piraeus, de voorhavcn van Athene, konden de Britse troepen zich
evenwel handhaven. Geallieerde versterkingen zijn aan land gebracht. In
Saloniki braken uitgebreide stakingen uit.
Om tot con oplossing te komen vlogen gen. Alexander on de Engelse minister
voor het Middenoosten naar Athene. Van de opstendelingen (men vergeve ons
het woord) cist de Engelse opperbevelhebber, dat zij Attica, waar Athene
en de Piraeus op liggen, ontruiiren; do wegtrekkende troepen moeten de wapons afgeven. Tot,Donderdagmorgen jl. haaden de commuristen nog geon antwoord gegeven. Voor alles wilden zij hot aftreden van den minister-president. (Zoals bekend word, is Papandrejoe's besluit van vorige week tot heengaan vcrnic.tigd door het veto van Churchill). Een radio-zendstation, dat
in handen is van.Elas, houdt niet op eon stroom van do mee-st grove beledigingen te richten aan het adres van de Griekse on Engelse regeringen.
Dit zijn de belangnjksto, bekende feiten. Momenteel hordt de Geallieerde
wereld zich bezig met de gronden y en deze dramatischr troebclon Biina algeipeen wordt het optreden van de communistische partiion afgekeurd al is
dc bcreidheid tot eon willen-begrijpen groot.
Dat er met de bevrijding van eon land binnenlandse spanningen ontstaan is
begrijpelijk, ja mag een gezond verschijnsel genoerod worden. Do nationaalsocialistische dom.per heeft de geestelijke spanning onder de geknechte volken van Europa ten top gevoerd. De wegname van deze druk
veroorzaakt een
geweldige mm.rlijke reactie, die tot ontstellend heilloze gevolgen zal leiden, mdien - evcnals in Griekenland - er nationaal-socialist ische methoden
tot rechtsverkrijgmg worden aangewend. Daarom moot tegen dit onechtelijk
kind der democratic fel worden opgetreden.
Do ''Punch", het befaamde Engelse spotblad, bevat doze week eon sprekende
caricatuur. Vrouwe Vrijheid, getooid met do lauwerkrans, houdt in de
hand de stembus, torwijl de rechterhand waarschuwend wordt opgeheven. linker"Ik
breng U een stembus, goon granaten", zo luidt hot onderschrift. Churchills
verklarmg was in deze geest gesteld. Indordaad is doze uitspreak democrat
tisch. Doch of het bevredigt?

'
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KERSTFEEST 1944.
En de Engel zeide tot hen: "Weest niet bevreesd,
want zie ik verkondig U grote blijdschap, die
heel het yolk zal ten dccl vallen; U is heden

de Heiland geboren, namelijk Christus de Heere,
in de stad van David."
Lucas 2 : 10 en 11.

"'T LIEP TEGEN HET NIEUWE JAAR."
Zullen wij nog Kerstfeest vieren in deze stikdonkere nacht van onmenselijkheid, hast en verwoesting? Zullen wij ons koesteren bij zacht-rode liohtjes
en sentimentele liedjes, terwijl ons yolk sterft van honger en kou en onze
harten hard en zwart zijn geworden?
Of zullen wij ons in deze ellende troosten met: "Ons werd de Nieuwe Mens
geboren''? Wij heb ben immers de meed niet meer te geloven: "Morgen gaat het
beter". Het fiasco is al te duidelijk geweest. Maar temidden van het geschreeuw en het lawaai der vernietiging wordt ons toegeroep en: "K"omt, wilt
U spoeden naar Bethlehem!"'.
Hoort de boodochap van Christus' korast in onze grote nood. Het is geen romantisch gebeuren, maar een gaan tot lijden en vernedering.
Het Evangelic vertelt ons van een machtig wereldrijk en een klein onderdrukt yolk. Augustus beveelt de inschrijving en Herodes, de moordenaar,
voert ze uit. 'We zien Jozef gaan naar Bethlehem met Maria, wier ure nabij
is. Geen plaats is er voor deze armen in het stadje. Ze komen in de stal
terecht.

Terwijl de wereld en de Kerk slaapt, slaat het Uur Gods.

Jezus

wordt

ge-

boren en in de kribbe gelegd.
Hier geen romantiek, maar trieste werkelijkheid. Gods Zoon arm geworden.
Alleen het geloof ziet hier de heerlijkheid.
verkondigt niet en aanbidt niet. God
want dat was Israel
Maar de Kerk
Engelen
zingen het "Ere zij God." Zij
zelf laat de Boodschap uitroepen en
zingen van de Vrede in de nacht, do vernietigde virjandschap van eeuwen t. sen God en mensen. Voor die geloven tot broost en licht.
Er van ve.r komen de wijzen dm den Koning der Joden te aanbidden.
De tijdcn zijn vervuld! god met ons! De Tockcmst is open! "Vreest niet, ik
verkondig U grote blijdschap!".
Hoort U het rechtelozen en verachten? Over 11, gebondenen in de hopeloosheid
der wereld, Wbrdt de Vriiheid uitgeroepen! Zwervers door de nacht, hier is
het Licht der Wereld!
Vermoeide tobbers, Uwordt geroepen tot het Eecst van kirderen en kinderlijke mensen.
Schoorvoetend komen ze nader, die deze laatste weken gekreund hebben: "Hoe
zal ik U ontvanigen?"
2
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Met nun bevende steamen zingen ze: "Nu sijt wellekoine, Jesu, lieve Heer"'
En in een snik eindigen ze: "Kyrieleis! Erbarm U Heer!".
Erbarm U, Koning der gerechtigheid, over onze slapendc. Kerk,. over ons

stervende

yolk.

In 't midden van de nacht en midden door de nacht gaan we als kinderen
den nieuwgeboren Koning groeten en knielen voor de kleine voeten van 't

Kind, waarvoor Herodes vreest.
Wij samen gaan naar Bethlehem, zwervers en beroofden, vrijheidstrijders

en ontrechten.
"Wij hebben een Koning!" In voile glorie staat Zijn Rijk te komen. En de
tekenen Zijner heerschappij strooit Hij } ons tot troost, in deze overgangstijd. Augustus heerst niet eeuwig en Herodes zal zeker omkomen.
"Gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om Uwentwil
is arm geworden!"
11 Loopt tegen het Hieiiwe Jaar!
"Komt, laten wirj aanbidden dien Koning!".
STORM OVER

NEDERLAND.

In de weken, die achter ons liggen, ginger we zwaar gebukt order het woest
geweld van de storm, die ons land teistert. Elke week werd de druk zwaarder en het leven moeilijker.
Oorlog, geweld, honger, kou, deportatie, levensangst, dit alles is de inDe rauwe werkelijkheid.
houd, die onze _eest vervult.
En in deze werkelijkheid
Kerstfeest.
De blijde boodschap, de vredesboodschap, de liefdesboodschap. Het mysteric.
Wie geheel beheerst wordt door angst en zorg zal deze boodschap voorbij
gaan. Onze geest is beperkt. Kunnen naast eikaar daarin leven, deze gruwelijke werkelijkheid en dit blijde mysterie?
Velen van U
ik weet het
kennen niet, of niet meer, hot blijde geloof
Christen
in
van den
het Kerstevangelie.
Het zijn de onverschilligen, de gedesillusioneerden. Velen van hen zijn
geknauwd door de vele stormvlagen, die hun leven verscheurd hebben. Zij
hebben zoveel wreedheid, smart en rechteloosheid ondervonden en gezien, dat
zij aan vrede op deze aarde en Gods welbehagen in de mensen niet meer geloven kunnen.
Het zijn ook de moderne heidenen
ik bedoel nu niet de propagandisten
nieuw
Gerraaans heidendom
van een
wier jeugd zonder enige of noemenswaardige aanraking met Kerk en Christendom verllep en die ondanks een ernstige
open levenshouding de naam Gods slechts met schroom uitspreken. In hun vaak
eenzijdig verstandelijke geest worseelen twijfel en geloof om de waarheid.
Het zijn ook de beklagenswaardigen, wier geloof niet meer is dan een kille
het enig waardevolle
verloren en
vormendienst. Zij hebben het wezen
bedekken hun armoede met een leeg omhulsel.
Maar ondanks dit alles is het toch weer Kerstfeest.
Elk jaar wordt de Kerstboodschap de wereld ingezonden, elk jaar in <_ezelfde
wereld, onder dezelfde rnensen, onder steeds weer nieuwe omstandigheden. Dit
jaar lijken de omstandigheden in de wereld en onder de rnensen ongunstiger
dan ooit. Wat zullen we ons dan nu illusies maken?
Goede of kwade dagen krunnen echter de komst van het Kerstfeest niet beinvloeden. Het komt ieder jaar weer. Het vraagt niet veel. Het vraagt slechts
geloofd te worden.-Het vraagt eigenlljk alles. Het vraagt de overgave van
den mens met heel zijn hart, met heel zijn verstand.
En als steeds zal het ook nu weer zijn. De eenvoudigen van geest
dat
kunnen ook grote geleerden, harde werkers en vooraanstaande figuren zijn
zullen het verstaan. Mogen velen, ondanks storm en geweld, ondanks leed en
smart, angst en rouw, horen en bewareh de blijde Kerstboodschap.
Gesterkt zullen we dan weer verder gaan, wetende, dat we moeten arbeiden
en strijden, zo hard we kunnen, maar ook overtuigd, dat we mogen en moeten
vertrouwen op een macht groter dan alle machten, die zich groot maken in
de troebelen van deze wereld. Uit dit eenvoudig geloof hebben apostelen,
martelaren, heiligen en gewone stervelingen geleefd. In dit vertrouwen
hebben zij hun lever kunnen overgeven aan hogere leidirg.
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Nooit heeft echter dit laatste betekend werkeloos toezien. Wie z'n leven
overgeeft, krijgt het als een opdracht terug. Deze opdracht is dan het
nog enig belangrijke en hij zal zijn weg gaar zonder eon macht ter wereld
dit zal kunnen beletten.
FRONTEN.
DE
VAN

Het door de Duitsers met 14 divisies, waaronder verscheidene
tankdivisies, ingezette offensief, heeft in de eerste aanloop hen niet
onbeduidende successen gebracht. Met grote hoeveelheden tanks en vliegtuigen ze&ten zij hun aanval in over een 75 km lang front, van ten Zuiden
van Aken tot de Zuid-luxernburgse grers. Aanvankelijk was de geallieerde
legerleiding verrast. De linie, waarlangs dit offensief plaats vindt, was
zeer zwak verdedigd. Doch thans zijn reeds op enkele plaatsen de aanvalswiggen gestopt. Het stadje Monschau, dat eerst verloren ging, is weer herbverd. Meer Zuidelijk zijn be Duitsers diep in Belgie doorgedrongen. Malmedy veroverden zij en deze morgen meldden geallieerde correspondenten,
dat er een zeer grote tankslag gaande is ten Noord-Westen van het plaatsje
Stavelot. Er worden aan beide zijden grote verliezen geleden. Nog meer
Zuidelijk, in Noord-Luxemburg, is,de toestand gesrannen. De geallieerde
legerleiding geeft geen communique's uit over de situatie, zodat ook voor
ons het geheel onoverziehtelijk blijft. Ten Westen van Trier zijn de Duitsers 10 km in Luxemburg doorgedrongen.
Het geweldig slechte vliegwoer der laatste dagen speelt de geallieerde
luchtmacht parten. Bij de aanvarg van"het offensief verloor de Duitse
luchtmacht van 400 aanvallende vliegtuigen er ruim 140. Tijdens de dikke
mist, die thans overal hangt, kan de geallieerde
de lucht
zich niet laten gelden. Waarschijnlijk zal dan ook dc eorstvolgende dagen
het Duitse offensief nog wel enig terrein blijven winner, totdat het weer
het mogelijk zal maken, dat door de lcuhtmacht doeltreffend wordt inge-

Donderdag.

cvermacht'in

grepen.

De geallieerde legerleiding schijnt de toestand over het algemeen thans
meester te zijn. Het doel van dit Duitse. offensief zal hoofdzakelijk wel
zijn het oorlogsmoede Duitse yolk weer even een tikje vertrouwen te geven

in haar Weermacht.
De strijd in-het Saargebied is geluwd tot enige schermutselingen in de
buurt van Saargemines. In de richting van Karlsruhe zijn de Amerikanen'
dieper in de Siegfriedlinie doorgedrongen. Tussen Straatsburg en Mulhouse
valt over het gevechtsfront niets bijzonders te melden.
Na de verovering van'Paenza nadert het Bste leger in Italic thans Bologna.
Het weer is zeer verbeterd. De 15de Aroerikaanse luchtmacht heeft deze week
dagelijks ruim 1000 bornm'enwerpers uitgestuurd, een-bewijs van wat er in
Italic gereed gomaakt wordt voor de laatste bestorming van Duitsland uit
West, Zuid en Obst.
Het front in Zuid-Oost-Europa loopt thans vanaf'de Dukla-pas in Zuid-Westelijke richting door Slowakije tot aan'lpoly-Sag, daarna buigt het Zuidelijk om Boedapest, waarna het weer Westelijk in de richting van het Flattenmeer loopt, om dan weer Zuidelijk tot aan de Drave gaatT In Joego-Slavie
is geen frontlijn aan te wijzen. De Duitsers hebben zich hier on daar nog
stevig genesteld en het verjagen van deze, meestal ge'isoleorde troeper,
kost veel tijd en krachtsinspanning van Maarschalk Tito's troepen.
In Griekenland is de situatie wel erigszins verbeterd. Toch fcunnen hier
nog veel raoeilijkheden uit voortkomen. Ook in Engeland is echter eon krachtige stroming om deze strubteling uit de wereld. te helpen, zonder aan prestige-kwesties te denken. zodat we wel kunnen verwachten, dat hier in de
eerstvolgende dagen een oplbssing zal worden gevonden.
In het Verre Oosten is de strijd op Leyte geeindigd door het ophouden van
iedere georganiseerde Japanse tegenstand, en hebben do Amerikanen reeds
de sprong gewaagd naar het volgende eiland in deze groep Mindanao.

VERANTWOORDING:

AL / 39-50
Holland / 10.-Pitto / 10--GB / 25.--
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ONZE MEESTER.
Wat is dat lang geleden, dat ik bij U in de klas zat, Meester. Maar Uw vertellingen uit de Vaderlandse Geschiedenis ben ik niet vergeten. Het was
het mooiste uur van heel de week, als U ons meevoerde naar vroeger tijden.
U kon zo mooi vertellen. We beleefden de worstelstrijd van onze vaderen
opnieuw. Nog zie ik sommige taferelen voor me. Luther op de Rijksdag te
Worms. Alleen tegen over de machtigen der aarde: "Hier sta ik, ik kan niet
anders!". Nog zie ik de martelaren gaan naar de brandstapels, trouw tot
in de dood.
Met U, Meester, trokken we in 1563 het verdrukte Va der land binnen: "Nu of
nooit! Overwinnen of sterven!" Met U stonden we op de wallen van Haarlem
en streden tegen de Spanjaarden.
Oud-Holland zwierf strijdend en overwinnen d over de wereldzeeen. Coen,
Tromp, De Ruyter, U deed ze voor one leven. "'t Sal waerachtig wel gaen."
We hebben de jaren der Pranse tyrannic meegemaakt en gejubeld, toen Napoleon op de Russische sneeuwvelden werd verslagen.
Wat waren we trots op de mannen van ons eigen dorp, die in 1813 weigerden
zich te la. ten wegvoeren door de Fran sen.
Liefde voor Oranje en ons goede land hebt U ons bijgebracht. Wat hebben we
daarvan gezongen:
"Alle man van Neerlands stam
Voelen zich der Vaad'ren zonen."

En in grote sierletters schreef U ons op het bord bij de Will em van Oranjeherdenking in 1935 de belofte door jong Nederland op het Delftse graf gedaan:

"Wij heffen hart en handen
Voor 't heil der NederlandenEn zweren vast de eed
Tot doodsbeproefde trouwe
Wilhelmus van Nassauwe
Met U te staan gereed."
Wat was U toen dapper, Meester. On Oranje-avonden, kon U zo prachtig uitroepen: "Als het meet, zullen we strijden tot de laatste druppel bloed!"
Toen ging U ons voor
En nu?
Nu bent U.vanmorgen bij ons aan de dour geweest, om die Duitse briefjes op
te halen. Moeder vroeg, of U ban een dienaar van den vijand was geworden
"Het moet, anders schieten ze je dood", zei U.
♦k Ben toen naar U toogegaan, Meester, en heb IJ gevraagd: "Durft U onze
eigen jongens en mannen verraden aan den onderdrukker?"
U hebt wat staan stamelen over Uw
dat niet alleen gelaten kon worden
"Hebben martelaars en Geuzen ook zulke uitvluchten gezocht, Meester?"
U bent verder gegaan met Uw verraad aan ons yolk: 'k heb U langs de huizen
zien gaan.
"Meester, voortaan zullen kinderogen U verwijtend aanzien. U hebt het vertrouwen van de jeugd verspeold. Vertelt U nooit meer van Oud-Holland! Leort
U nooit meer Oranje-lie deren voor later! Want in het Niwue Nederland hebben we niets aan praat jesmakers!" .
LAATSTE

NIEUWS:

Volgens de Engelse uitzending van de 8.8.C. hebben de .Amerikanen weer enkele dorpen in Belgie op de Duitsers horoverd.

Holland, Heer, kreeg Uwo gaven,
Holland leeft voor liefde en recht,
Holland, zal zijn afkomst staven,
Holland lijdt, tot Gij beslecht.
Holland, bidt met stil vertrouwen,
Hollands hart beukt immer aan,
Holland zal zijn le ed verstouwen,
Holland doden, 't zal niet gaan.

De koerier
29 December 1944-
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NEDERLAND.
OVER
STORM

Waard treffeb we
In een dagorder van de Ortskommandantur van de Hoekscheweek,
in eon van de
een bericht aan over de geberrtenissen van de laatste
dorpen. De schrijver maakt melding van eon vermakelijke geschiedenis, waarfij de gehele staf zich ten koste van de burgerij meer dan kostolijk geamuseerd heeft. Wat is er gebeurd?
tin bedoeld dorp hebben enig'' kwajongens de Duitse Dog in het donkcr op z n
eisto
'poot getrapt. Het edole dier, dat aanvankelijk goedaarbig leek, al toch
het alles voor zich op, was van zuivor ras, maar, zo men beweerde,
zeer vriendelijk in de omgang.
Maar nu hebben ze daar. de poppen aan hot dansen. In dolle woede heeft het
beledigde boost de muil opengesperd on eon angstaanjagond geluid laten
horen.- Het blaftc en gromdc on liot aijn tendon zien on ciato zijn woedc
door wraak te koelen. Kortom, het toonde z'n ware aard.
De bravo burgers zijn zich de stuipen goschrokkon en vorvloekcn do rekols,
die hen zo in de misere gobracht hebben. De schoolmcesters hebben alle
principes ten spijt den beledigde zonder dralen hu- dirnsten aangeboden
en veel vooraanstaanden in de gemeente hebben namens de burgerij een smoebbede tot zijne hoogheid gcricht on hem verzocbt zijn blooddorst mot mate
aan hun armzalig lichaarnsvocht te willen lesson.
Do Duitsers hebben zich wezenloos gelachen om de barge bloedcn. Ze hebben
de stakkerds nog ever tordegc aan 't schrikken gemaakt en ze toen gauw do
deur uitgewcrkt, orndat ze anders met z'n alien in een grote, lachstuip geIbleven waren.
Tot zever het W.M.-bericht.
het zo kwaad niet.
*Ye mogen nu eenmaa.l graag even spotten, al menen we
Zo'n vorhaal over de samenstclling van eon nieuw bovolkingsregister uit
het grootste dorp van do Hoeksche Waerd geloof je niet als het je als buitenstaander voor 't oerst verteld wordt en als het in wezen niet zo laf
en beschamend was, zouden wo er zelf ook hartelijk om lachen. Slechts in
eon verband warm wij or dan ook maar blij moo. Wij hobb- n II zo terloops
Doze film staat nog
al cons gesproken over onze film "Gocd.c Noderlanders
op stapel en genoemdc gebeurtenissen zijn een welkome aanvulling.
Maar nu in ernst.
Wij weten, dat men in Oud-Beijorland als ovoral riders naar de vrijheid
vorlangt en dat men algcmeon hoopt de br-vrijding tc belcven - liefst zo
sroodig mogelijk - liefst zonder offers. Dat is alios zeer monselijk.
Wrlj weten, dat men in de afgolopen jaren do illegale workers plaatselijk
on in 't algemcon is gaan waarderon - zo ongeveer als men do brandwecr
waardeert. Dat men dankbaar of varzelfsprebond bonkaarten en kosthuizen
voor manner, .en zonen, die: men licvor riot naar Duitsland zag vertrckker,
aannam on zelfs nog wel. bereid was enige guldens voor het goede doc;l te
offerer - natuurlijk onder strikte geheimhouding (zolang dc oorlog duurt).
Dat is a lie.maa 1 he o 1 moo i.
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Eii we tor. nu ecbfcer ook, dat men deze illegalc workers, die. eon dicf een
r
durfden noeiren, in allc toonaarden he eft vcrvloeki,' omdat ziri, of zo
zogt enkelc kwajongens. de bu.rgr.rij he eft opgewekt voor huir j'onge man.non 1.1 dc brc c be springeri; wel-fce opwekking tot dc onmen.se lirjke straf
load van eriige urer. va oeger bimr n <n voor enkele burgers enige
" n arres'ir.
2n. dat "is vc.rradorlirjkc lafheid .
burgers
van Qui Beijerland do illcga'ie vcrkers, d.w.z. de vrirjwilAla de
lit' va-ak 3 en 4 rjaar lang huh land en -volk hebb>n gediend, als
ligi
nieaa beschouwen , vocr hot zware, vuile of gevaarli jke werk zullen ze
nog c,E_c malcn .bc-drog i
aomen. Geen kruie¥*s^ maar pioniers en leaders .
aj ze van ons yolk in deze
strijd Als zodanig eist de verzetbeweging
niet van
dat hirj of zij zich aanmeld.t voor het utterly dst. ledere Eederlantfer als de omstandignaccEeE,,.]
iken zich 'oo> Nedea-lahder toont en dan een Nederland
t. -Er.i Eehoeven het gevaar niet te zceken, maar zoekt
one,
het
ie weg gaan. Dan wordt van 'jedereen verwacht,
de
vrijheidstrijd
dat a'.':
voor ons land en volk zal asnvaarden. Dit betekent re concret'o. dat i.':^or die een brief.1e in z'n bus vindt, waardoor .
■oep -n wordt voor gra'afwerk aah verdedigingswerken .geen andere
keus meer heeft dan deze uwe.eJ .Y.9.9J'. 0:t;> tegen de vriiheidstrijd van ons
volk. Dat betekeiit, dat ieder d,ie een oproep krijgt voor werk aan een
ten bate van de weermacht
nieuw bevolkingsregister voor z.'ii gem'eente
slechts de keus heeft: Tegenwerken of medewerken aan de deportatie van
een groot deel onzer bevbiking. Op hetzelf.de moment, dat we zo'n onroep M
in de bus vmden is het voor ieder van ons mobilisa'tie. We kunnen dan alleen nog kiezen aan welke kant we stridden willen .""Door de kant van den
virjand te kiezen, kunnen we voorlopig eigen leven en bezittingen sparen %
en allerlei onaangenaamheden en straffen bntlopen. Maar de verantwoordejkheid voor ons eigen volk n._onze__eiger fladen ontlopen~we-. nooft»
de mobilisatie zijn we soldatcn en elk~rechtgeaard Nederlander kiest
vri'rjheidstrirjd
de
met alle gevolgen van die. In onberedeneerde angst worden deze gevolgen vaak fantastlsch oyerdreven. Maar ook als.de strijd
slechtoffers vraagt is er geen taug Willen we de vrirjheid zonder schaamkunnen begroeteh., willen we de vrijheid verdienen, dan mogen we de
stririd en baar gevareh niet ontlopen.
ran Uw lafheid. Mannep van karakter spelen geen toeschouwer
ze
Laten zich niet bevrijden., maar bevriiden zichzelf.
■
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TERUGBLIK.

We zaten bij het flauwe 3Chijrise3 van een oliepitj.e. leder alleen met zijn
l!;;onren we te prateri: "We^t je nog wel?"
gedachten bo ma
"
c leefden terug in het voorbije jaar 1Q.44. Jaar van hoop en teleur- w
stelling
iaar van ". erbitterde strijd en eroeiende onderlinge
bold.
A
hoe
we
tobden
om'de wasserde stroom onderduikers een
Weet je nog wel,
rag je nieuwe gezicht<»n. Jongehs, die bang en
plaatsje te geven? Te]
verlegen bij je kwamen ow hair. Overmoeeigon, die het een prachtig avor.orben. Ook eon enkele, die uit diepe overtuiging weiggrde den Vijand- te b.ienen
Wat een zorg om ze alien onder te brengen or voor huh levensonderhoud te
I gerror ,\e rog, hoe Rauter met be nieuwe stamkaarten onze jorgers wilde vangpn.
Wat hebben wij iilegalen gevochten om deze aanslag te verijdelen. De orr '
ganisatie groeide.. Steeds meer X.P.'s werder er gevormd. Do yrijheidstrijders dederi de one overval na de andere.
Terroristen noemde de vijand de mannen, die bur lever inzetten voor de
"

jeugd

l! !

den voor

Uw kinderen, burgerman, die

nu Scheldt on die heethoof-

hoe die groene Jan Hagel-lui op ons werden losgelaten? Ze
Lur gemaakt met hum aanhoudingen en hui^zoekingen. Toen zirin
i.snes ons komen helpen- Buitengewoon werk is doer haar verricht. Veel
car verbc.ndenheid, vrouwer. van strako!
".,
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In die maanden vielen onze ka reraden. Ze werden gegrepen bij overvallen
op dist.ributiekantoren en op de Gemeentehuizen, op straten en stations.
Ontroerd hoorden we van hun gang naar Vught, Amersfoort, of ....de dood.
Weet je nog, hoe we dan stil bij elkaar zaten en praatten over hen, die

vielen?

Onze doden
Hollands d.oden!
leder heeft zo een makker gehad, die hem lief was als eon broeder. Nog zie
'k je voor me met je blije gezicht, nog hoor bk je bidden aan het begin
van ons werk. Een soldaat van Christus ben je geweest. Je bent nu Thuis,
zwerver. Wij vechten door.
We hebben de trom geroerd om de dromers wakker te dreunen. Ons he 1c yolk
mobiliseren in deze totale oorlog.

Maar de burger had de rust liever dan een goed geweten voor God en de

rnensen.

Weet je nog die morgen, dat de invasie kwaro? Wat een vreugd! Weken van geduldig wachten en alles klaar. maken voor het uur der vrijheid.,
Toen die prachtige Augustus-maand. Snel nad^rde het. De eorste dagen van
September vergeeen we nooit. Zeg, we^tje nog wel, dat wo op de avond van
"Breda" tegen elkaar zeiden: "Zou deze demonische vijand ons stilletjes
verlaten? bk Bob me altijd voorgesteld, dat hij verderf zaaiend zou onder-

gaan".

vergezicht der vrijheid week verder terng.
J^et
Woop gloorde: Arnhem. Deze verwachting verging?

Tot die Zondagmiddaig nieuwe
ook.

"Maar de heer van hierboven
Die alle ding regeort,
Die men altijd meet loven
En heeft het niet begoerd.

Wat daarna gevolgd is, ligt vers in ons gebeugen. Verwoesting, plundering,
moord, wegvoering. Honger, koude en duisternis voor duizender. JBn schier
nergens een streepje licht.
Velen weten, dat de vrijheid komen zal, maar se verwachten niet meer. En
uit duizenden roonden schreeuwt het gebed om Gods erbarmen met onze grote
nood.
Weet je nog wel, hoe de rnensen zich tegen ons keorden? Telkens weer. Beste
vrien.i, word niet hitter.
Ja, ze schelder ons voor beethoofden. En ze leuteren den vijand na: allemaal communisten!
Ja, 't is Jnreselijk, dat ze ons niet alleen in do weg lopen met hun praatjes, maar dat ze ons heel kalm verraden, als ze kunnen. Zo behandelt de
burger de zwoegers voor het Vaderland.
zit dezelfde man, die nu kruipt voor den vijand in eon Orarje-

comite"

Denk aan de anderen, die trouw bleven.
"enk aan de eenvoudige rnensen, die altijd bereid zijn ons, zwervers, op. te
nemen. Beste rnensen, goede Vadorlanders, dank voor alles.
Blij denken we aan rjullie trouw. Gedragen weten wo ons
veler gebed.
Veel hebben we dit jaar verloren.
Klagen willen we niet.
We zullen niet versagen.

gtLermoei

je niet met hen, kameraad!

We zullen niet zwijgen.
Maar spreken en strijden willen

Het jaar 1944 is voor bij.
Heere".

Jaar

,

or.dat we ons geroepen weten.
van ons falen en dwalen. "Erbarm II over
vie

ors,

"0 God, Die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgebruis,
Bowijs ook ons Uw trouw en macht
Wees ecuwig ons Tehuis."
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Nieuw-Beijerland is verrast met de komst van eon nicrvon burgemeoster. In
ons volgond nummer hoeor wo eon bescbrijving van zijn levensloop te gevon.

T
FRONTEN.
DE
VAN

1 Januari 1944 tuurden de Duitsers over de straat van K'ertjs
lang's de terugweg van' de oliebronncn van dc Kaukasus; 1 Januari 1944 wisten
zij, dat de industrie.-centra Charkow, Rostow, hot ijzergebied van Stalino
verloren waren; op 1 Januari 1944 lag Foskou ver buitcr het bereik van-.hun
Donderdag.

kanonrien en was hun omsingelingsring' om Leningrad verbroken, Top-r waren
ook Afrika verloren en Sicilie, was in Italic zelf de ecrste voet gezet op
het Europese vasteland door de groeiendo Geallieerde legers.
Toch gingen de Nazi's 1944 vol moed in! Want de grote, "ook door ben verwachte, slag in het Weston was uitgebleven: De invasie door de Verenigde
Volkeren. En de Heren in Berlijn zetten hun propaganda-machine aan het
werk! De grote ertsri jke g'ebieden van Eriwoi Rog in de Dnjepr-bocht zouden
gehouden worden; Roemenie leverde olio, voldocnde; Duitsland versterkte zijn
Westwall tot een onneombare muur; Hitlers intu'itie had de oorlog tot ver
buiten de grenzen van "Das Reich" weten te houden. Rome was behouden gebleven.- Kortom, hot Duitse yolk kon het nieuwe jaar mot vertrouwen teget#

moet zien.
Thans zijn wij aan het eind van'l944- Wat heeft dit jaar ons omtrent Hitlers
intuitie en Goebbels' propaganda-apparaat geleerd? II kert het antwoord.
Wat is er van "Ostland'', van Roemeense olio-, van de gehele Balkan, van Itavan do onneombare muur, de Atlantik-Wall?
lic en
bevrijdden
De Russen
gebieden, groter dan geheol Duitsland; Roemenie, Bulgarije, Griekenland on Finland zijn tegenstanders goworden! Italic is voor
3/4 dccl in Geallieerde handen; Prankrijk en Belgie vielen in een ruk na
de stormaanval op de vesting Eurora. "Laat ze maar komer", brulden
knechten, "pas wanneor er in Normandic eon beboorlijk Geallieord leger
staat, is het voor ons de moeito waard hen in zee te jagen".
a
Maar grote woorden hielden de Canad<.jsen, noch de Amerikanen, noch de Enge"
sen tegen en de invasie gelukte. En bracht de strijd op btiitse bodem! De
Russen staan op Pruisiach grondgebied eh naderen de rijksr-rrens vanuit hot
Zuiden! Piihrer, wat moet'U nu Uw yolk wijsmaken? Gii staat voor een zware
l
taak!
Het enthousiasme om zich als heersers over Europa to vest?gen is thans danig
geluwd. Het heeft plaats gemaakt voor een melancholische, oorlogsmoede houding van Duitslands soldaten en burgers. De kunstmatig gel weckte hoop op
redding door V-wapens daalde snel
do strijd bleef ten nadele van Duitsland
verlopen.
Maar even gelukte het de Nazi's het steeds meer neerzijgende hoofd van het
yolk op te beuren
het bezorgde het zelfs een boo.pvolle Kerstmis. Ruim 90
km waren de legers van Yon Rundstedt doorgedrongen in Belgie; zij naderden
do Maas bij Dinant op 6 km! .Thans is die hoop worn voor bij! De zich herstellende Amerikanen joegen de Duitsers terug tot 18 km van deze plaats.' De
Noordelijke flank is geheel tot stilstand gekomen; de Zuid.elijke wordt in-A
gedeukt en de in Bastogne omsingolde Amerikanen zijn weer door do Gealli- W
eerde hoofdmacht bereikt. Dit Duitse offensief, met het nu ver vooruitstcken
de front wordt gevaarlijk
voor de Duitsers!
4|
Terwijl Goebbelo alio aandacht op het tester tracht te vestigen, slaan cle^
Russen hun slag in het Zuidcn. Boedapest is omsingeld, de Duits-Hongaarse
verdediging is zolfo reeds in tweoen gesplitst. Reeds 13 voorstedon zijn
veroverd. In do bpssen■ten Weston van Boedapest en tussen de rivieren Ipel
en Gran worden geisoleerde groepjes Duitsers onschadolijk gemaakt. Weer'
gaat eon Europese hoofdstad.voor Hitler verloren!
Zo brokkelt de vesting af. Neen, 1944 was niet voordclig voor de dictatcren
in _mtropa.
Dit wil zeggen, dat het een goed jaar voor ors is geweest
voor ons, die
de
verlangen
vrijheid!
naar
Bijna
zo
.
was zij ons gebracht. En nu. zij'zo
dichtbij is, lijkt zij soms zo ver, zo onbereikbaar. Daarom zlcn wij eons
even terug en herinnerer ons wat er gebeurde. Dan d'ingt het zekere van
Duitslands spoedige nod.erl.aag tot ons door or vervult ons met spanning en
hoop!
1945 wordt voor ons yolk het jaar der bevrijding!

Goebbe^J

-

-

-

Het 3de Amerikaanse leger heeft exn t^ponaanval ingezet
tegen de Zuidelijke flank van het Duitse P-gor in Belgie. Verschlllendo
pla af"spies zijn reeds heroverd.
LAATSTE

NIEUWS:

De koerier
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Bij de aanvang van 1945 wensen Redactie en
technisch personeel alle medewerkers en
iezers een gezegend 1945- Moge de Here II
alien in dit ;jaar nabij zijn en U en de
Uwen de vervulling van Uw verlangens geven,
benevens een sroedige vrede.

JAARWISSELING.
Onder het rumoer der Duitse salvo's hebben we de jaarwisseling 1944

-

1945

beleefd.
on we meenden met recht
dat
Toen wij het jaar 1944 begonner, hoopter we
dit jaar ons de vrijheid en een rechtvaardige vrede zou brengen. Deze hoop
is beschaamd.
Nu staan we voor een nieuwe periode van 365 dagen. Zijn we nu ook zo zeker
van de overwinning als toen? De wetenschap, dat mensolijke berekeningen zo
heel dikwijls foutief blijken te zijn, maakt ons voorzichtig. We horen de
stem der massa. Velen, al te hard geslagen door verdrukking en oorlogsgeweld worden moedeloos. Zij zien geen einde mieo-r aan die stroom van ellende.
Hebben deze rnensen gelijk? Is onze toestand inderdaad zo, dat er geen redenen tot hoop meer zijn?
Integendeel! Hoe begrijpelijk deze mentaliteit ook vaak kan zijn, is er
geen reden om het hoofd te laten hanger.
Wij kunnen niet zeggen, of dit jaar de vrede zal brengen. Of voor ons spoedig de dag der vrijheid zal aanbreken. Doch dit weten we: Wij gaan.l94s in,
geborgen in de hoede dcs Heeren. Zijn hand leidt ons ook door de nuzo donkere toekomst heen. Evenals Hij hot afgelopen jaar Prankrijk, Belgie, JoegoSlavi'e en Griekenland de vrijheid hergaf, zo zal Hij het ook doen aan Nederland en de andere nog verdrukte voiken, maar or Zijn tijd.
Toch wordt van ons niet gevraagd een r> 'tig wachten tot die dag eenmaal zal
aanbreken. Alhoewel diep doordrongen van het feit, dat slechts door de Mogendheden dcs Heren Nederlands verlossing zal komen, zo weten we eveneens
heel zeker, dat in het Goehielijk plan onzer bevrijding ons gebed en ons werk
is opgenomen. Van ieder wordt geeist, niet af to wachten tot God het een^
doen zal, maar om te werken met een ijver, alsof alleen door onze hand de
overwinning kan worden bevdchton; ieder die bidden geloerd heeft, moet deze
strijd steunen door zijn voortdurend gebed.
Het is ook door deze geest bezield, dat wij de uitgave van "De Koerier" dit
jaar weer voortzetten. Wij hadden gehoopt dat het niet nodig zou zijn. Ook
onze hoop werd beschaamd- Nu gaan we vendor
indien de Hero ons bewaart
tot die dag, dat onze drieklour weer vrij in onze straten wappert.
Wij rekenen daarbij op de hulp en de steun van al onze lezers, zowel op geestelijk als op materieel gebied. Leest ons blad en neemt hot tor harte: graft
het zo vlug mogelijk door. Zo draagt ook gij bij tot d: v<-rsterking van onze
'volkskracht, tot een spoedige _Bchtvaardige vrede.

-
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VAN DE FRONTEN.
Gisteren heeft de Duitse luchtmacht een maximum inspanning gedaan dm de verloren gegane heerschappij in de lucht boven het WestelijK ironx,
300 vliegtruigen trachtten zij
speciaal boven Belgie, te herwinnen. Met 250
door te dringen tot Antwerpen er Brussel en bombardeerden enige vliegvelden.
De geheel grooto opgezette poging kwam hun te staan op een der grootste nederlagen in deze corlog. Zij verloren niet minder dan 193 toes-Ellen.
met meer dan
Als aagelijkse zending kwam de Geallieerde luchtmacht gisteren
AOOO vliegtuigen uit, waarvan or 25 niet terugkeerden. o,m. werd het Dortmu.rd'-Eemskanaal voor de 4de maal gebombaideerd, olieraffinaderijen bij Hannover, spoorwegemplacomenten bij Koblenz en andere doelen in West-Duitslanc.
Ook Duitse troepe no one entreaties langs de Maas en in de Betuwe.
In Belgie is het 3de Amerikaanse leger 3 km diep in de voornaamste steHingen
doorgedrongen en St Hubert toe op ovenveel km genaderd. Laroche en St Vite,
twee knooppunten van wegen achterr her Duitse front werden zwaar gebombardeerd.
Duitse troepen traohtten de wig naar Bastogne in te drukken en z> doende het
omoingelingsgevaar vanuir het Zuiden.af te wenden, Ook Duitse vliegtuigen
mengden zich hier in de strijd. In een week tijd, de verliezen van gisteren
-lot meegerekend, kostte het hun ruim 900 viiegmachines. In Luxemburg is
in Aiperikaans bezit.
Van de Hongaarse hoofdstad is de Westelijke stadshelft Boeda bijna geheel in
Russische handen; in Pest wordt verwoed gestreden. Duitse troepen steken gehele straten in brand om de Russen van hun lijf te houden. Pet laatste stadium der verovering s echter ingetreden; het doodschieten door de Moffen
van 2 Scvjet-officieren, die, door de witte vlag gedekt, de overgave der
stad eisten, zal de Russen wel verhinderen zachtmoedig tegen de resterende
Duitse tezetting op te treden. De nieuwe, in Boedapest gevormde, Hongaarse
regering, heeft gisteren Daitsland de oorlog verklaard.
In Athene heeft Generaal Scoby heden een laatste onderhoud met vertegenwoorv_m
digers der Elasv Verwerping der Geallieerde voorwaarden zal voortzetting
de aanval der Engelsen op d»5 Griekso greepen betekenen.
Geallieerde gevechtsvliegtuigen hebben gisteren een luchtaanval gedaan op
een Japans convooi ten Zuiden van Luzon
Dinsdagmorgen.

-

BURGEMEESTERS.

Nieuw-Be i'jer land werd verrast met de komst

een "nieuwen"burgemeester.
Maar nu moeten wij ons even verduidelijken, want de Heer Simonius was reeds
buTgemeester van de gemeente Leidschendam en is dus niet nieuw meer. U beg'eijpt, dat er een luchtje aan hem zit.
In de eerste plaats is hij lid van de H.S.B- Dat riekt al ergens naar. Maar
or is nog iets anders: OP "dolle Dinsdag". 5 September, heeft hij het hazenpad gekozen net als z'n kameraadje van Heinenoord en zoveel anderen.
Toen het echter na verloop van een dag of veertien tot hem doordrong, dat
het nog niet zo ver was, is hij weer teruggegaan naar Leidschendam, edoch....
zijn grote erU'kent de oude zegswijze: ,?Opgestaan, plaats je vergaan". Totplaatsje
al had
gernis moest hij constateren, dat een nieuw kameraadje zijn
bezet. Hij kreeg bovendien nog standjes. omdat hij zomaar weggelopen was.
va_

Wat nu?
In Nieuw-Beijerland was /ker nog een plaatsje vrij. De burgemeester daar was
o-rk weggegaan, maar toch heel anders dan Simonius, daar zou hij achter komen.
Maar om Leidschendam met z'n 25-000 inwoners te verlaten voor z_'n dorpje
als Nieuw-Beijerland, daar had hij weinig van terug. "Hebt U anders niet
voor mirj, moneer de Leider?" Neen anders was er niet- Na lang getalm is hij
dan toch maar weggegaan. Heel 't eind op de fiets- Een eind hoor, en wat
viol het tegen, toen hij er eenmaalwas. Geen ambtenaren, geen bevolkingsregister. Helemaal niets! De secretarie was Ortskommandantur geworden, de
sonrijfmachines hadden de Moffen meegepikt. Er was zelfs geen blaadje papier
of enveloppe meer te vinden.
Hij is de andere dag maar weer vertrokken cm eens te gaan praten in Den Haag
en een steiletje ambtenaren moe te brengen, want hij schijnt knap met zijn
harden in 't haar te zitten
Koewel hij de sde September wel oen beetje geschrokken is en nu z'n rokje
misschien nog tracht om to keren, blijft oppasscn de boodschap. Hij is en
Wij wensen hem een zeer korte ambtsperiode toe.
blijft een Nazi!

De koerier
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STORM OVER NEDERLAND.

In ,;Onze Meester" heeft "De Koerier" enige weken geleden de bijzondere aandacht van onze lezers gevraagd voor de onderwijzers van Oud-Beijerland en
hun houding in de strijd om de vrijheid. Waarom?
Waren zij lafhartiger dan de andere burgers van hun dorp? Neen. Waren wij
de enige groep, die bepaalde werkzaamheden voor de weermacht niet durfde
weigeren? Neen, ook dat niet. Veel ambtenaren en vrijwel alle burgers zijn
de laatste tijd tot,allerlel diensten.geprest en helaas meestal gehoorzaam
door de knieen geZakt. Allen hadden bijgedragen tot de schande van hun gemeente en waarschijnlijk tot schade van eigen mannen en zonen. Schade en
scharde moge hen leron.
Maar waarom dan die speciale belangstelling voor de schoolmeesters? Wel,
omdat we in "Onze Meester" altijd iets meer hebben willen zien dan in een
willekeurig andere. "Onze Meester" is opvoeder van zijn beroep. Opvoeding
van onze jeugd, karaktervorming van onze jonge generatie is zijn taak. Van
roeping wil ik in dit verband, gezien de jongste ervaringen, liever niet
spreken.
Om deze zo belangrijke plaats, die hij in onze volksgemeenschap inneemt,
verwa-b.ten
of verwaohtten?
we van hem een voorbeeldige houding. En daar
hebben we ock recht toe. De ouderen onder ons, omdat we nu en straks onze
kinderen aan hen moeten toevertrouwen en de jongeren, omdat we in onze moeilijke jaren van groei tot volwassene hem
den opvoeder onzer jeugd
als
voorbeeld en seoun 20 bitter nodig hebben.
Want opvovsden doet men helaas niet door preken alleen. Een karakter vormt
zich niet door woo_aen als daar geen daad achter staat. Niet wat "Onze Meester' zegp, maar wat hij doet en vooral wat hij doet en deed in de moeilijkste omstandigheden, waarm een mens kan geraken, zal straks van overwegende
invloed blijken te zijn, op de positie van "Onzen Meester" algs opvoeder
onzer jeugd
Het is dan ook geenszins uit ziicht tot critiek, dat we "Onze
Meester", die
het.toch al zo moeilijk heeft ook nog per "De Koerier" lastig
vallen. Het
is, omdat we in hem "OnzaiMeester" willen blijven zien. Juist van hem verwachten we karakter en gelukkig niet altijd tevergeefs. Verschillende onderwtjzers en onderwijzeressen hebben ons ook in dc.c moeilijke situatie
met in cc kou laten staan. l£aar, blirjkt ook hij geen ruggegraat te
bezitten,
blijkt ook Onze Meester" niets meer dan een gewoon mens, blijkt ook zi-bn
meeraerheid een illusie, wie zal dan onze jeugd een voorbeeld zijn?
Meester., ik had het woord liever vermeden, maar het kan toch niet zonder;
als je rje roeping verstaat, als je iets meer wilt zijn dan onderwijzer in
lezen, schrirjven, rekenen enz., als je de jeugd van Nederland in en na deze
001 log, waarm ze meer dan 00it aan zichzelf overgelaten, de
bouwstenen bijeen zoekt om zich een levensbeschouwing en een levensdoel te vormen als de
toekomst van ons yolk je ter harte gaat en je daarin'!6nze Meester" wilt
blijven dan weet jij als paedagoog, dat jij meer Nederlander moet ziin
deer een der anderen.
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jeugd ziet en hbort scftearp'. Vertrouwt en. ve'reert kinderlijk, maar critiseert enveroordee.lt onbarmhartig. "p -, .
Meester, zorg door moed. en karaktervastheid het vertrouwen van de jeugd te
behoud'enj niet tot-eigen glorie, maar tot hulp en houvast van de generatie,
die geen schuldige ..maar slechts slachtoffer is van deze woeste wereldbrand.
Het is veel en zwaar, wat wij van U vragen; meer, moediger, sterker te zijn
dan cc.a der.anderen, het cist- wellicht alle gemoedskrachten van U en de Uwen,
maar het kan en. mag niet met minder. ".Slechts als onze meesters hun roeping
tegenover ,de jeugd/van Nederland verfetaan, kan voor ons yolk weer een tijd
van geestelijke opbouw aanbreken, want naast veel materiele zullen er na de
oorlog ook veel geestelijke puinhopen blijken te bestaan, die van opvoeders
op alle terrein voile' toewijding vragen--:
Zij mogen niet tegenvallen!
Onze

FRONTEN.
DE
VAN
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Donderdag. De strijd aan het Westelijk front blijkt hoe langer hoe meer een
strijd te zijn om het initiatief. Na de verovering van Prankrijk, Belgie en
Nederland was het voor de Geallieerde legerleiding noodzakelijk geworden
haar legermachten te hergroeperen en het grote veroverde gebied eerst in orde te brengen voor de aanvoer der massa ls oorlogsmateriaal, nodig voor de
volgende stoten tegen het Duitse front. Dit had onvermijdelijk tot gevolg,
dat de aanvalskraclrt vermihderde, hetgeen de Duitse leiding, die niet te
kampen heeft met lange, door do strijd geleden aanvoerlijnen, doch daarentegen vlak bij haar grootste oorlogsindustrie Wrht, trachtte in haar voordeel te doen keren.
Het eerste grote offensief is dan ook van Duitse kant gekomen. Na een aanvankelijk succes is dit echter geheel verlopen en is thans het initiatief geheel overgegaan in Geallieerde handen. De diepe Duitse wig in het Westelijk
front, met als basis de lijn van Monschau in Duitsland tot Echternach in
Noord-Luxemburg en als spits Rochefort wordt thans van beide zijden ingedeukt.
Gisteren is het Iste Amerikaanse leger een grote aanval begonnen op de Noordelijke f?L.ank; in de Zuidelijke flank is een wig gedreven door het 3de Amerikaanse leger tot 8 km van Houffalize, welke steeds wordt verbreed. De gevechten zijn hevig in deze sector. Van Duitse zijde worden nog steeds versterkirgen aangevoerd. Vier infanterie- en vier pantserdivisies zijn gesignaleerd. Van de 900 ingezette Duitse tanks zijn er reeds ruim 400 buiten gevecht gesteld- Sedert het begin van dit Duitse tegenoffensief zijn er reeds
20,000 krijgsgevangenen in Geallieerde handen gevallen.
Tussen Rijn en Saar is de vijand op enkele plaatsen over scringe afstand in
de Amerikaanse limes doorgedrongen; het gebied ten Oosten van de grensrivier
de Dauber is .ontruimd..
Naast deze wisselende aanvallen, is nog het grote Geallieerde luchtoffensief.
In de afgelopeu 14 dagen werden niet minder dan 60.000 ton bommen op Duits
grondgebied geworpen tegen zeer kleine verliezen van Geallieerde zijde. Zo
stijgt de spanning tot de dag komt waaroo een der partijen zich sterk genoeg
Zal gevoelen om de laatste sprong naar de strot van zijn tegenstander te
wagen. Wiens keel echter dichtgeknepen zal werden is voor de Duitsers geen
vraagstuk meer. Want pas in 1945 zal Duitsland de krtacht gevoelen van het
Rode Leger der Sovjet Unie", aldus Stalin in zijn Nieuwjaars-boodschap tot
het Rrhssische yolk- Dit zegt de Duitsers veel!
De Hongaarse hoofdstad is voor het grootste dccl in Russische handen. In de
stad is het Universiteitsgebouw door de Russen omsingeld; in het Parlementsgebouw^ wordt om kamer na kamer gevochten. Alle- bruggen over de Donau hebben
de Duitsers in de lucht laten vliegen, Veel stadsdelen staan in brand. Een
Duits krijgsgevangene zei: "Wij hebben de stad niet gebouwd; wat er van Boedapest wordt, laat ons koud".
Ten N.W., van de hoofdstad zijn de Duitsers een groot tegenoffensief begonnen
met het doel de omsingelde bezetting to bevrijden, Het is hun gelukt enige
plaatsen te heroveren. Of hun doel. bereikt zal worden is echter zeer twijfelachtig, daar zij nog 45 km van de belegerde troepen afstaan.
Ook in Noord-Noorwegen hebben de Duitsers behcefte gehad alles te
vernielen,
wat hun als ras-wellustelingen in handen viel. Veel dorpen zijn totaal
nield, de huizen verbrand, het vee geroofd; het voedsel gestolen.
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e'orr Hevige geveohten,
langzame Geallieerde vooru.il
De toestand in Griekenland begint zich iets beter te later aei.rzi.er. Er is
nieuwe regering gevormd, welke aan enige "Elas"-eisen is tegemoetgekomen.
Athene is bijna geheel van troepen dezer groep gezuiverd.
Ir het Verre Oosten worden steeds hevige luchtaanvallen gedaan op Japan.
Heden word bericht, dat ook Formosa is aangevallen. Dat is het begir van
een actie om hot grote door Japan ye rover de gebied,- waarin ook ons Indie
ligt, van het mo.ederland af te snijden. Ook is bericht ontvangen, dat een
eel nieuwe Engelse oorlogs^ioot in Australia is aan
i. Japan krijgt,
nals zijn asgenober, zijn portie toegezonden-
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NABANGE JAREN.
Zij, die doze oorlog bewust doorleefden zagen in vreemde schrik er heilzame
ontwakirg de capitulatie van de zowel christelijke als niet-christelijke,
brrgorlijke wereld. Met brandehde schaamte denken b.ezulken terug aan alle
ijver, versrild aan de stichting of de instandhouding van de vele organisaties, cormte;s e»d. Wij waren gi oot in hot kleine en klein in het grote.
Eenzelfde huiver doortri.lt bevrijd Nederland. Begin November zond een veertigtal personen van diverse pluimage een manifest de wereld in, waarmee zij
tot samenwerking opriepen. Vele voor-oorlogse tegerstellirgen - vaak op de
spits gedreven -- zijr overwonnen; in onze volkshuishouding is eon algemeer
streven naar meer eenheid, Oude scbeidsli jnen zijn doorbroken of aohterhaald
zo zegt het manifest. Tegen deze achtergrond wordt de heroprichtirg van een
'.'Christeli jke" oranjeverehiging "beslist verwerpelijk" genoemd, daar dit
slechts onn'odige verdeeldheid in de hand werkt. In het algemeen wordt het
onti;jdig oprichten van organisaties c.d. ontraden, doch wanneer de omstandigheden dit veerisen (b.v, bij vakverenigingen)p dan moot het voorlopig "
karakter duidelijk tot uitdrukking worden gebraoht. Aangeraden wordt het
voeren van een gemeenschappelijke discussle ever politieke vernieuwing en

hergroepering van ons yolk.
Doze oprocp tot samenbundeling vertolkt veler gevoelens en verdient aller
strum Uit de yolgende twee feiten moge blbjk-oi. Dat deze gedachton ingang
vend en
De NO"., een R„K. boerenorganisatie, die in Sept. 1941 door Duitse dwang
was verdwenen, is teruggekeerdi Een van het hoofdbestuur uitgegane circuit ire dealt mcc. Dat de activiteit wordt hervat op bar
pt. '41, "... . en
.ordergvoorboho.Lel,..bat alios een voorlopig karakter draagt, tot nader
ricntlijnen zijn ontvangen, Typerend is dus do openheid on de reserve De
moge li.jkheid tot fusie mot andere organisaties wordt niet verworpen, terwijl
gewacht wordt op een verdere rijping d-.ev inzichtfrn en op de algehele-bevrijclmg van beberland<
Een comite uit de kring bar manifest-schrijvers adviseert de Nederlandse
regering om niet aanstonds na de vrijmaking van Nederland de volksvertegerwoordiging (de Staten en de gemeent era den) ir de ore- vorinen te herstellen
Beter ware het, dat do regering "raden" irstel.de . over wier samenstelling
gediscussieerd kan worden. pit advies, vrucht der politieke bezinning,
als roodmaatregel in een noodtoestand wel zeer aannemelijk. Aanvankeli'jk
wezen de regeringsbesluiten in de richting van herstel der oude ver'tegenWoordigende colleges, doch uit een perseonferentie, die minister Gerbram
had, blijkt, dat deze raad ter harte is genomen, Maar wel streeft de regering naar een zo spoedig mogelijke terugkeer rear democratische regeringsvormen, Zo achtte minister Burger (binnenlards-. za'ken) het ongewenst de
herinstelling van de gemeenteraden in de bevrijde gebieden tot later uit
stellen. Er moet echter een formula gevonden worden om zonder verkiezingen
te komen tot gemeenteraden, _amengesteld uit betrouwbare en deugdelijke ele
menten. (Dp haast der regering t.o.v de gemeenteraden schijnt volgens -per-p..
stemmen tegemoet te komen aan de behoofto der burgerij aan een "spree kbuis"
aandirect contact met den magistraat en het militair burgerlijk bestuur.
De houding der regering in dit advies vorstorkt te meer onze overtuiging in
de eensgezindheid van yolk on overheid. Do vcorzichtigheid, die de Nederland
se regering aan de dag legt bij het nemen van beslissingen^ gevoegd bji I
ontvankelijkheid voor stempm-n uit Nederland, belcven ons be besrarin^ van
moeilijkheden, zoals Belgio on Griekenland de.ze barren.
■
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Did der ex-illegalen een ge zonae
van herrijzend Nederland.
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WIJ VROUWEN

rier"

tot alien gooproken. Deze keer willen we een
ken or eons persoonlijk met onze vrouwen een praatje maken.

Tot
eelHex

onderhoud spontaan doorgeven aan onze manLcht. ligt toch ook voor one ter inzageot her.
nobij
i
rij<
vrouwen kunnen door in d<
wat
Li'jk bo seggen, omdat hot c
onze houdin;
root so
.- i
is, Wij vrouwen moeten
r err peel a zo good mogelijk verzorgen, of
de inwendige -erne vers
ie atrijden, omdat ook wij ir deze
ggen: ''Ja maar ik heb
strijd behoren pal
ard;' Dit is ook he legoor tijd voor illega 1 werk of iets
rgelij
ftist r
ben vijand, die ons alsnog
Tech kunnen we ye elite
J

i;

i1 slaan.

doer; ons gi
ij mensen aankloppen (b v. voor herbergza
d) door her welkom er 'rvangen te worden. Hier. hoort echter nog wat bij
en wel onze
tamheid. Wijvrouwen worden vaak beschuldigd, dat wo te
]
prat en.
wo "af sprekeri hiermee op te houden; de strijd is te errg, to fel. om anderen in gevaar te brengen- Mocht cor huisvrouw, vrierigoede kermis belang stellen in onzen gast, zegt haar dan vr'iendelijk,
het
daar geen tijd vooi is, baton we de persoren, die we hier c_" daar"
bar
aantreffen, waar ze niet "brr.i.s horeii. vergeten. Ontmceten we iemand, die
plicht in het belang van hen, die rich
hierover spreekt, wijs hen dan op
onze hoede toevertrouwen.
i
Uit ondervinking weten we, dat de voedsel.voorziening ors ook op het platte:, ve ei zcg geeft- Toch is het niet juist to zeggen: "Nog een opeter er
bij, d.fi...r- ban ik niet aan beginnehS Daar zijn we niet mcc klaar, daarmedo
ize plicht niet van ore afsehuiv-err Mochten deze mooilijkheden
kunnen
werkelijk de hoofdrol spelen, dan sullen we mot elkaar ook daarvoor een
,

'"'"

ossing vie. Per

c wilier we met U spreken over onze verdere herding in deze

volgendt
strj

HEGERINGSVERKLARING.
In verband reel de jongi
ing uit
■
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tregcl toe deportatie van de manlijke
;.. en Zuid-Hoiland er Utrecht in de leefo Cranio een verklaring afo.t:
opzet om alle manlijke
voeren naar Duitsland,, verklaart, dat
kan :
ritvcering van deze maatregel,

dander v
wordt a
bers van bedrijven
ng, hos gering ook.. verboden, daar het een directe aanslag
rracht borerore. Bovengenoemde medewerking wordt ale collaboratie

aan ie<
In
elk

id beschoi
-nig worden gestraft
Verder doet de regering een beroep op ieder om van de gelegenheid tec het
n de z-rg. Ausweise goer gecruik be maker, aang< zien de or' geleerd,
lat deze Ausweis-aanvrege een verkapte wijze v,
v.ii
reg
is.,
tie
we Ike straks door der vijand z -1 worden gebruikt, de wegeing vlotter te doon verlopen.
lentaar c/p deze verklaring is vrr
overbedig. be spreekt voor zichLf.
van ons persoonlijk geeist wordt,
t door/£._gevens te verstrekken voor het bevol
3tzij direct door molding bij het Arbeidsbureau.
been Auswerl i
gen, o
weet men mot aan zekgrenzende waarvooi in aanmerking komtdt ge-gra"eer lijstor samer te stellen
of
te v
an bevolk"
egisters of personeelslijsten.
■
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ARBEIDSINZET.
De nieuwste en tot dusver meest ingrijpende maatregel van onze bezetters
is wel de bepaling, dat alle manlijke Kederlanders en staatlozen, behorer.de
tot de lichtingen 1905 tot en met 1928, die thans hun woon- of vaste verblijfplaats hebben. in de provincies Koord- en zuid-Holland en Utrecht, worden verplicht te werken in het kader van de arbeidsinzet.
De insohakeling geschiedt door een bijzondere oproep, welke inmiddels is
verschenen. Van 5 t/m 8 Januari 1945 moeten alle mannen zich naar het arbeidsbureau begeven om zich aan te melden.
Wij vernamen, dat op de eerste rneldingsdag aan het arbeidsbureau Dordrecht
ongeveer 20 lie-fhebbers verschenen. Zij ontvingen de mededeling, dat zij
op Dinsdag 9 Januari 1945 aan het station in '„wi jndrecht moesten zijn, voorzien van e^n kofi'er met kleaing enz, voldoende voor een langdurig verblijf
elders, een deken en voedsel voor enige dagen.
;
Is er vcor den aanmeldingsplichtige een verzoek om vrijstelling ing» dißnd
on is daarop gunstig beslist, dan zal hij aan het station een bij zonder algeme-n^geldig bewijs -van vrijstelling ontvangen.; Wordt het verzoek afgewezen,
aan krijgt de betreffende persoon natuurlijk geen gelegenheid meer om te verdwijnen, maar zal hij in do trein moeten stappen en wordt hij elders aan het
werk gezet. Waar dit zal zijr/, behoeven wij U waarlijk niet te vertellen.Volgens verdere inli.chtinge n geKchiedt de aanmelding bij speciale Duitse
ambtenaren. De ambtenaren van het arbeidsbureau in Dordrecht werden op ds
eorste aanmeldingsdag uit het gebouw verdreven en mochten geen vinger ,naar
het werk uitsteken.
De formulieren voor de verzoeken om vrijstelling moeten'bij den Burgemeester
der gemeente, waar d- werkgever is geyestigd,- worden afgehaald, daarna ingevuld in 5-voud, door den werkgever ondertekenu
weer bij''' den Burgemeester
worden ingeleverd, De burge me asters hebben slechts keel weinig fortoulieren
ontvangen. Bovendien weten somaige Burgemeesters niet wat zij met de bij hen
ingeleverde formulieren moeten doen, b.v. of zij een advi.s moeten uitbrengen
en bij welke Duitse'instantie de formulieren door hen dienen te worden bezorgd.
.
Hieruit blijkt dus, dat de kane, dat er op . ?t Station een vrijstellangsbewijs op den aanmelder ,ligt te wachten, al zeer. goring is, /zodat or
velen,
die zien naar; het staion begeven, niet zullen terugkeren.
do
aanmeldGaan
-?s<.
mot naar het station, dan kum r zij elk ogenblik
verwachten, dat zij wordon gjhaald.
,
"
In enkole gemeenten ze'rd op de 1 aatsto ■ aannrldingsdag b.-;k.'nd, dat do
aanm>ldmg tot nader order is uitgortold, o,a. Oud-8ei,,.. rland n Hoihonoorci, hetge:n do bravo burgerij enige Veradiming eehonk. Houdt echter steeds voor og->n
lezers, wat er op piakicoe gebeurd is!
Onze'bezetters koes^teren blijkbaar go n hoge verwachting ?r >mtrent do opkomst on zij zijn dan ook reeds b gonnen om tct andere maatrogelen over te .
gaan, mot nkme net in beslag nemen.der bevolkingsregistt.rs in talrijke gemeenten. Hun methodes worden du.s wat pmslachtigVr on tijdrov- nd-r, doch daarom
niet minder efTectief. D naast- -; toeLomst ziet er dan ook niet bipaald rooskleurig uit. Dit mag ons eent-r niet d. mood tot vorzet bbnomen.
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DE
VAN

Dinsdagmorgen.

bntgomery Zondag verklaarde, dat do _-»-'
badat veldmaarscnt
allioerdon in de Ardennen weer hot initiatief v-rrkreger : .boon, blijft de toestand zich daar steeds gunstiger ontwikKolen. D 2rits-Amerikaanse trojpen

-

2

-

1

"fclijVen hun hev.ige aanvallen voortzetten; zij lubbimde weg.van La Roche naar -b
St Viih'over eon iengte van 15 km veroverd on zijn La Roche' ze _i, net belangrijke verkee.vskrooppunc voor de meest Westelijk vooruit^'S.cei^v.pn- Duitse pcsi■"ties, tot op 3 bm ponaderd, Oofc.de Zuideliike' flank van :doei^pse.-spillant
rrikt, terwijl hot emge;" d^gbnrg^edon. rdrlsrerf ge'gane teris weer 5 km
'%■_ iU/teri Oosten van Bastogno word' heroverd:--:.. In do _i.bdrdeli.jk_ "Stzas heeft het
783b Amerikaanse legerbin de .rioht"1. ng van het Zaterdag opgogevor plaatsje Bit- "
"" bs-rbp vvo.p enigjtio-rrein op- &" Duitsers veroverd'.. In Lukem-burg ,werd de Zuidelijke
-'';':-. varr hot rivi«rcje-do . Wilba bereikt. Do Duitse aariyab pirn. 20 km ton
boord-on van .S'traats.burg; dip a-anvankelijk met e?n aantal'overde Rijn gezette
tanfcsl suedes opleverde, is ? Istere-p..tot staan gebracht. Ook'bier betreft het
eo'.ocbba een kleine jui.ts.e actio., die, rekoning hcuderjd' i_et de';ve,rliezen, welke
"b.j l.ij.den, geenjsucces kan word n gene-nd. In ieder go val is-'.de poging om
tot in hag-nau door te bring? n mislukt. Hot door de Duitsors'gevormdo bruggehoorcbl o Ter dep*i/laas top-'.; a Verio en ROermond is-door poolse troepen gel ioui■

■

rbj'; om Boobarp-.. st nadert haar ontknoping. De nusse'n die re-'ds,^ helft
stad in hahden hebben, zijn .r in gesle^gd'de
aanval tot
op
'JO km ten
a!n.het. ingesloten.-leger' in de Hongaarse. hoofdstad'
ateij van de Donau tot ..staan te brengen. Allien zaterdag .werd-o^.^aan dit front
I_"6 Duitse tanks, buit
v'echt gesteld; sedert 2
Jan. 'isbdr-e'aahtal. tot
bm 500 gegroeid,.. ter-viji 10 = 000 led :n van hot Herfnrolk ..sne yeldeh. Ten
Wester van de Gran., eon zijriVier van. de Donau, .zijn do .Rus_en door hot Duitse
(

■

'hee.ngebroken &hrukken- op in de richting van Br.ati'slawa. -'. :"..""
In Itali-werd de Zuidelijke oover van het meer van Comaccmo bereiktp de Geallioerd nrrukken op in Weat-Oostelijke richting, glecht rx/jer .'inaakt ope'raties
front

'"'■'.'■■
■
cp grote sohaal pnmogelijk.
,In .Griekenland-''.di.'.urt' dV. achtervulging der Elas-troepeeb vOort; Thebe,een bolHas, .word . £rigenomen.
In een Noorse fjord warden -weer 2 Duitse vrachtschepeh in brand goschoten,
in -het Vee-re Oosten komt, hot hoofdeiland der P'lippijnen ir? het mlddeipUnt
bjombai^ dementeh 'ne'k,,eh in
;b :r; bo'Panpotollir.g te, staane De -.heVige
hepigheidoem oifivahg toe. Alle verbindingen met he't'japanse flijk worden' als
do eP.ge ketone Moe\hachelijk de situatiei voor Japan daar is, blijkt, wtel hierudb, rfJat; 'de Ja-patns-e rpdlo- haar- yolk' reeds- voorbereidt op een Amerikaanse lan"-ding, "i"c >;mi_sdhieTJV roods '.een fedt; .was ge worden. 1-.
'..-.
:
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'Amerikaanse
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In' een Zoncag ;jl'.-.gbhoud.on

AUSWEISE.

ra.dio.-i ode heeft de Heer Seyssephoua' Vhet>pmar--werp van de \t.o't.aV-> ''oorlogsi-izot''''B'esp'r4k'3--^V- ,^ij Het duideli^.]_,;ultk:o ijwe|n' ; - dat
'het do bedpeldng-.-'i's, Irbd-e-rland te ueroveri"geari alle bm&nhen., rdie^.eve-nttie'el. wapeneh zouden'kunnen dragon;" Bovendien e.ist de. totale 0.0r1.Qg,:, datbe.^n overschot van arbeidskracbten,in het. ene land ovorgebracht wordt naar- het; land,
;

.. .

waar een tekcrt heerst. Over vri jstellingen word met ge<p.n-,.wobrd ger»ptb, ■Dit gevoegd bij de 4j jaar ervaring, door ons verstomd ':s.taan. wanner!*'we do
stcrmlobp. om' aan vr Eigen to- vri u stello,ng,'_ien, . die op het og-nblik plaats heeft.
Zal ons yolk dan nooit ler.em ; '
.'""
': '
b mor-dan nog niet., dat een aanvrage. tot vrij'stelling een- aanr.elding is?'
willen in'dit verband, twe.e dingon opmei'ken:
■-,.'. h '"■ '■■■
plaats.
dit :■. De regering .he-eft" ve-rklaard,.' dap tok : het collectief
In do eprste
aanvpagen om vri jstblling er. door' hoof den ,van .'dpensten'en werkgev'ers voor hot
onder hern staand- I .rsbneel geacht worden,. mode -ver king 'te zijn aan : de. Duitse
"maatrege'len en als cdllaboratie mot' den vijand zal-worden. geotraft..- De./W_r>-br
givers'"kunnen daar du_- reke-ning mcc hcuden.,
. -. '■'*'. \ "■'■''"
Degeneri,
die.nu tegen de .adviezen van. ond -rprondse- organisaTprppbwepde dit:
ties ir/'zi-oh maiden bij de:_eWestell'jke. Arb-)idsbur.oaux.,of, c'en aanvrage' tot
vr;i.j sterling indie pen en' straks tengevolge daarvan "gev'aar lope nr to -worden 'we'gppevo.prcp, moeten niet denken, dat ze Lan-'zonder meer kunnen-,rekenen op de'hulp
p'van-.-die organisaties, unr zieh dan aan die Wegvoor-ing te onttrekken." a p
;der zij dus. gowaarschuwdp Hij.,' 'die zich solidair J'oont -met alle goed;
rilp-or.o Nederlandex.o kan op onze volledige " steun pekeii--:i. -Wij zijn bereid
o'mbnot rnze't van onze gehele persoon alios' te doen wat "moge.lijk is' om hem-; te
''
bosobermor en be verzorgen.
■-■-'
>, btor, die zonder zich t b'bekomme^eri'pm do national- tiaak door £_lerlei
hipulaties zichzelf trachtbr te redden, 'moeten dpi dan ook dpen zpnder-onze
.-Ijuip.
, ..' ''■■
,
. ZICH BIJ DEK DUIT-dER MKLDT-,
bS VOKPIg. PS ALRAS GtKVSUD. ..
"
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NEDERLAND.
OVER
STORM

-

deportatie van mannen en jongens op grote schaal!
Een nieuwe stormvlaag
Hoe ontkom ik de greep naar mijn laatste vrijheid? Goede raad is duur.
hoeveel dagen nog resten mij, voordat ik als slaaf met onHoeveel weken
bekende bestemming op transport ga? Of is er nog een mogelijkheid de dans
te ontspringen? Een vrijstelling? Een Ausweis?
Een illusiell!!
waar,
't Is
als je boven de 30 jaar bent, is er, volgens Duitse offici.le
berichten,een kans bij het groepje vrijgestelden te worden ingedeeld. Vrijgesteld, misschien voor een weik of veertien dagen, om daarna met andere lotgenofcen precies volgens het lijstje opgehaald en nagezonden te worden.
Maar elke week is er een, wie we ;t wat er in die tijd gebeuren kan. En dan
daarbij, er moeten toch mannen hier blijven, al zijn het er dan misschien
ook heel weinig
waarom zou je zo'n kans niet aangrijpt n?
Beste brave Nederlander, als je vandaag of morgen misschie n toch nog eens
tot eon beslissing komt, laten wij nu dan nog even je geheugen opfrissen.
We_t je nog hoe alle meldingen voor arbeidsinzet en krijgsgevangenschap aan
onzen vijand een pracht van registratie opleverde en hoe velen, die zich
nooit meldden, nog steeds als vrije l*e der lander op eigen bodem rondlopen,
terwijl do gehoorzame stakkerds rreds lang in Duitse slavernij hun spijt.en
heimwee naar het Vaderland verbijten?
Wan nee r onder d.. overwegingen, die je beslissing voorafgaan, slechts eigen,
persoonlijke of familiebelangen moospreken, laat de vogelaar dan fluiten en
blijf, zolang je kunt, uit do buurt.
_iochten ,crook nog vaderlandse bolangen op je beslissing van invlood zijn
(en dat hopen We van harte), luister dan naar je eigen Nederlandse regering.
Het is voor jezelf misschien moeilijk, wat ze van ons vraagt, maar voor ons
alien tesamen beslist do enige goede raad.
Mocht echter ook je geweten nog een woordje me espreken, zet je oron dan
wijd open, kameraad, want dan bestaat er grote kans, dat je op de rechte
weg gereakt. Ongetwijfeld zal je dan tot de conclusie komen, dat, afgezien
van alle persoonlijke en gemeonschappelijke belangen, ook zonder regeringsinstractie een rechtgeaard Nederlander geen gunst aanvaardt of afbedelt van
een slavenhaler, die reeds erkend heeft minstens 90% van ons te zullen doporteren. Het is geen mens geraden iets tegen zijn geweten te ondernernen.
Probeer dan ook jij niet de gunsteling te worden van hem, die je broeder een
beul zal zijn, van hen, die als wolven in de sneouwstorm, ons yolk op de hielen zitten. Jouw plaats is naast de onze. Schoudor aan schouder wachten we
de verscheurende troop af. Jouw lot zal het onze zijn; samen zullen we strijden, lijden en
ten laatste overwinnen!

-

-
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VAN DE FRONTEN.
Donderdag. Het front in de Belgische Ardennen is nog steeds het hoofdtoneel
in het Westen. ]}^ Amerikaanse druk wordt uit het. Isoord-Woston en Zuiden zo

groot, dat de Duitsers reeds do meost vooruitgeschovon Westelijke posities
ontruimden en zich nog steeds terugtrekken. La Roche is heroverd. Sedert
gisteren is deze Koordelijke flank we_r 3 km vooruitgeschoven. De Weg _t VithLa Roche wordt thans geheel door het lste Amerikaanse leger behe.rst. Ook op
de Zuidolijko aanvalsflank zijn vorderingen gemaakt ten Koord-Weston en ton
fcoord- en Zuid-Ooston van Bastogne. De strijd is in dit gehele gebied zeer
hevig, ondanks zware sne.uwval en koude. Alle;n de Amerikaanse luchtmacht
- 2 -

-

2

-

liet meer dan 35.000 ton bommen. vallen op Duitse doelen vlak achter dit Belgisch strijdtoneel, godurende do 24 dagen sedert het begin van het Duitse
offensief. In net Saargebied zijn eveneens enige vorderingen gemaakt. Het
gevaar voor Straatsburg, dat door twee Duitse legers, een vanuit het Noorden
en een vanuit het Zuidon wordt bedreigd, is nog niet afgewend. Het Zuidelijke
leger, dat ten Oosten van Colmar de Rijn is overgestoken, staat nog -pirn. 17
.
km van de stad.
thans
dor
de
laatste
hoofdstad in Russische handen. Vooral
In Hongarije is
f
dagen worden veel kr'ijgsgevangenen ge'maakt, drie a vier.duizend per dag. ..Be
aanvallende Duitsers ten Westen dor-hoofdstad zijn tot staan gebracht. Een
vliegveld, vlak bij Boedapest, viol in Russische handen. In.ieder geval zal
or van de cntzetting der stad, waarover Duitse krijpsgevang'erien het Engeland
zo druk hebben, niet veel komen.,Het Russische offensief dabrentegen, ten \
ftoorden van de Donau vprdert snel; de stad Komarora aan' do rivier de N.etitra "
' '
is tot op enkele km's ge.nr,derd.
'"'.'.
'Verdor-is de toestand aan hot duizender: km;s lange front rustig.eToch wil dit
niet zeggen, dat de nodige voorbereidingen daar niet worden gemaakt. Coaresponderten melden een zeer grote activiteit en conc'entraties van -alio mogelijke
wapenen. De stoot, die Duitsland vanuit het Oosten te verduren zal krijgen,
wordt zo grondig voorbereid. Dat de Heren in Berlijn, van wat in Moskou wordt
bedisseld, reeds nu de schrik om het hart slaat.
De strijd in Itali- wordt nog steeds door slecht weer zo goed als ■onmogelijk
gemaakt. Veel plaatsen aan. de kust der Adrlatische Zee worden vanuit de lucht
gebprabardeerd, wat kan wijzen op een spoedige oplaaiing dor strijd,-zodra het
weer het mogelijk maakt.
In griekenland nadert de burgero-orlog haar oinde. Er is scheuring in de Earn.
ontstaa.n, doordat do meer -dembcratische.-groepen zich hebben afgescheiden.
Generaal Scoby heeft aan vertege.nwoordigers der Elas de geallieerde wapenstilstandsvoorwaarden aangebodeh. Van onderhandelen met deze, nu nog geheel
sprake.'
uit communisten'bestaande groep, is
Het nieuws van'd^zo week is de landing der Amerikanen op.Luzon, hot
oiland der Piiippijnen. Woensdagmorgen is een zeer grbot aantal troepen,. meer.
dan 100.000 man met geweldige hoevoelhoden'oorlogsmateriaal aan wal gegaan
op het hoordelijk dccl van dit eiland. Deze manoeuvre werd ultgevoerd met ruim
800 schepen, die gesteund werden met honderden vliegtuigen. Reeds nu, ruim
24 uur later, wordt gemeld, dat een bruggehoofd is gevormd van r,uim'4o km
longte en 35 kradiepte. Het preweldige -gebied, dat door Japan riu,nog is bezet
(twee maal zo groot als het grootste gebied ooit door Duitsland veroverd)
wordt door deze ope ratio zo go-:d als in' tweeSn gesneden. Hier valt of staat
japans prestige, Het zal de Jappeh zeer veel moeite kosten hun eer te redden.
■

■

ER ZAL RECHT GEDAAN WORDEN.
In ons blad is meermalen gewezen op de slechte houding van veel ambtenaren
en burgers gedurende de laatste maanden. Men helpt de Duitsers en hindert degenen, die hun Vaderlandse plicht doen. Sommige burgers ontzien zich niet z.g.
illegalen aan hun Ortskommandant te verraden. Dergelijke rnensen vleien zich
met de waan, dat ze zich,straks door een praatje schoon kunnen wassen. Ze
vergissen zich deerlijk! Zie maar naar bevrijd gebied.
Ook daar was nauwkeurig aantekening gehouden van woorden en daden der verantwoordelijke personen. N.5.8.-ers en collaborateurs (waaronder zeer geachte
notabelen kunnen zijn) zijn daar opgepakt en vastgezet. Anderen hebben huisarrest gekregen, of zijn op de zwarte lijst geplaatst.
Wat gaat emu gebcuren?
Zij, wien een bepaald misdadig fg.it ten laste kan worden gelegd, komen voor
bij zqnde_re gerre chtsho yen. Datrnaost z'xllcn de Tribunal en de rnensen met eon
verkeerde houding berechten.
De Bijzondere Gerechtshoven waarborgen een snel en strong" recht aan do hand
van het Kon, Besluit op buitengewoon strafrecht. Strafbaar is ieder, die een
medeburger opze&telijk heeft blootgesteld aan opsporing en vervolging! Hierondor va.lt dus o.a. het verraden van onderduikers, het verstrekkon van inlichtingen aan weermacht of N.S-B. Strafbaar is elk misdrijf tegen het bezit of
vermogen van anderen. Denk b.v. aan de joodse eigendommen. Ook het z.g. vorderen van Hollandse ambtenaren ton behoeve van eon ft.S.B.-burgemeester valt
hieronder
3
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FEITEN EN CIJFERS.

Wist U, dat de Geallieerde luchtmacht in 1944 meer dan een half millioen ton

J
bommen heeft geworpen?
dat dit meer dan 2^ maal het totale aantal der eerste 4 oorlogsjareri
\
gezamenlijk is?
dan
[
dat men in de Verenigde Staten van Amerika alleen in 1944 meer
\
96.000 vliegtuigen bouwde?
dat de R.A.P. in de eerste 8 dagen van dit nieuwe jaar reeds 16.500 1
i
ton bommen op Duitse doelen afwrkrp?
Roosevelt sprak tot net Amerikaanse Congres:
1945 zal het grootste jaar in deze corlog worden; in dit jaar mOet e„
»
zal de oorlog in Europa gewonnen worden.
Italic": De Geallieerde strijdkrachten vervullen hun taak; zij houden'
20 vijandelijke divisies vast.
t
1944
dat
de
Zuidzee:
zien,
Stille
liet ons het snelste offensief
P
wereldgeschiedenis kent; de vijand is 5.000 km teruggodrongen.
yolk
Prankrijk: De herrijzenis van het Franse
was de meest verblijdeide gebeurtenis.
Amerika: In 1945 zal de nationale mobilisatie van alle
doorgevcerd worden; vijf millioen mannen van 18 tot 37 jaar zullen, i
wanneer ze geen oorlogsarbeid meer verrichten, opgeroepen worden
V
militaire dienst.

|

i

mensenmateriai

voor^

AAN ONZE LEZERS.
Tot nu toe hebben we onze lezers niet lastig behoeven te vallen met vragen
van materiale aard. Ook nu is de financiyle positie gelukkig zo, dat we een
bede om geld acnterwege kunnen laten. Veel rnensen heboen ons vanaf het begin!"
gesteund met hun giften.

\

"

1

Wat wij U nu echter zouden willen verzoeken is dit: Probeert U ons' van goed
papier te voorzien. Willen we onze uitgave in dezelfde oplage voort kunnen
I
zetten, dan is een aanvulling van onze papiervoorraad dringend nodig.
i
'i
Mogen wij op U rekenen?
\

—

VERANTWOORDINGEN:

—

Muis f 2.50; Spin fl.
; Corry f2. ; Eer f 30.50;
W.S.V.O. f 65.25; Oud Roest f 25. ; Beatrix f 10. ;
Succes f 240.
; Koos f 25. ; Bernhards Leeuwen 25.— ;
LL f 10.
; OK f 45. ; 80/STO f 19.50.

—

—

—

—

—

—

ARBEIDSINZET.
In ons vcrig nummer memoreerden wij reeds, dat de Duitsers in verschillende gimeenten de bevolkingsregisters hebben weggehaald. Ook in enkele dorpen van
Hoeksche Waard is dit voorgekomen. De bovolking zirj dus op haar
Tevens "
t hoede!
zijn deze roofacties een dringende waarschuwing voor de ambtenaren
in de gemeo^
ten, waar zich nog een bevolkingsrcgister bevindt. Tracht, indien nodig met
vaar voor Uzelf, doze gegevens uit handen van onzen vijand te houden. U we^t
i
toch, dat dit Uw plicht is?
In dit verband willen we de werkgevers er ten overvloede nog op wijzen,
dat het
verstrekken van gegevens omtrent het personeel ten dienste van de
arboidsinzet
volgens de r geringsverklaring als collaboratie zal worden
beschouwd en ook ale
zodanig gestraft. U raoet niet denken, dat dit maar een afgozaagd praatje is. }
Neon, er wordt op U gelet! Indien U zich in deze misgaat, zal dit TJ na de oorlt

del

gX.

terdege berouwen.

.>

Dat de arbeidsinzet de voile aandacht van onze regering heeft blijkt wel uit
de
toespraken, die voortdurend voor Radio Oranje tot het Hederlandse yolk worden
gehouden, o.a. door onzen Minister-President Prof Gerbrandy, Minister
Van
Goedhart en den Heer Den Doolaart. Ten voile bewust van de -ontzettende moeiliik
heden, waarin wij verkeren, hameren _ij steeds op weigeren, weigeren
en nog evn
a

HeSvei
° y"

weigeren.

*aJ
?iJ^
tot eSbehoud

OnS

met alle kracht verweren tegen onzen gemeonschappelijkon vijand V

van onze volkskracht.

"

/

NU ¥LUG EEN AUSWEIS ARiEHAALD;
MET U^ VRIJHEID WORDT HET DUUR BETAALD.
LAATSTE

s,

NIEUWS:

In Griekenland is tussen Generaal Scoby on de Elas
een wapen- "
zullen a.s. Maandagmorgen om 1 uur b
ere-i

nf; ana gesloten. De vijandelijkJried.il

staakt worden.

i

3
Het oude Wetboek van Strafrecht sioldo reeds strafbaar hoe o-pzettolijk 'Verjlenen va,r. hulp aan P.-n vijand. Wat onder opzettelijke huip w^idt verstaan, is
nu precrioser omschreven,
lSte. Het toe boscrrboeing stellen van gold of goedereh aan der. vijand.
2de "> Het vemehten van cnip,e daao ten >eiioeve van do vijanu ilijice oorlogvoering.
Pit beletten, teger.werken of verijdelen van tegen den vijand gerichte
■

3de.

manteegeler ■
leder, die een oenrustig goweten heeft, jp-i'maar eons na onder talk punt zijn
daelen van do laatsf-o rnaariden valleh. En laten ambtenaren c.'d. ban goed bed_i.en, dat een s-trafbaar feit met door eon of andere goede d- ..id (die trouwens
niet meer dan plicht is) ban worden gooxcuseerd.
In het Zuiden is de Bijzordoro Rechtsoraok in voorboreiding. j- Regering heeft
echter in eigen huishoudinr sne> on afdoond ingegropcn. Met B'i: gemeesters en
ambtenaren, die de uit.dro:k;_oli jke bevelen der overheid hebben gesaboteerd,

wordt horte mett-ue gemaakt. Zo worden geschiprst in afwachting van nader ond«rzoekc Ook als ze om het eigen lijf te redden er vandoor gingen jn hun ondergeschikten met ac stukKen lieton zitten.
Er zal sncl en nfdeonde recht godaan worden. Er is nu lang gene eg gewaarschuwd.
Wie niet horen nil, moot voelen!
Om nu bovendien to vocrkomen, dat de me :en met de verkeorde he _ding door de
oazen van het net zouc-en plippon, is hot Tribunaal Besiuit ui-tg Tvaardigd.
Daarover een volgende maal.
T

A BANGE JAREN.

Erkeie weken na T.imburpa vrijmaking braken in de mijnstreel wild' stakiogen
uit. Velen deed dit brericht pij'n. Heeft Peuorland in do blcedtijco der bezetting dan .nlets geleerd? .par een hochte opbouw van 003 lane" jewrocht worden
door rnensen, die de oigoe .1. ,c zo gr'bf bovr de p-eraeenschap. bin stellon? Bezuidon en nog meer benoorden de Uoerd jk roept een lijdend "oik 0.0 steenkolen.
Kan dan gestaakt Wbrde
zo zelfs, dat do opbrengst dor mij ien torugloopt tot

,

{- der productio tijdens hot knoohtsch ep d< r bezttters?
Wij nebbon Lot hoof a geschud, Miderwiji crachtond do kna-gi-g van bet blood-.n-geten- Is dat herrijzen_ Nederland? Met sciaamte dachteri we
warme hare te
duizenderp
Vier onrijp le/en gevraagd word, om ops land het kostelijk
aan die
. Do vrijheid, die :.u zo scha> delijk w_rd misgoed dcx vrijheid to b~
bruikt.
.
'.
Later xs one oerdetl over het gee rag der mijo-workors vera-icerd. VaS thoudende
aan de noodzaak. dec er kolen moeten komen, 'ko.:don vo -.och begrijpen, '.rat die
'
rnensen dreef, zonder hun handeiwi'ze good to keuren.
zo hoorden we
Want
niot het weinige >ton dor arbeiders cf de onvoldoencb: .
zui.vering tier bedri^yen, maar eon social"' conflict van vo^r_dp oorlog is de
diepste oorzark >. 00 be moeili.ifehedeij. De ongelukkige voedrfeitoistarid was Wel;,
aanl_ding, doch dit probleem
s'Pchts do copervlakte; "ij vorbetering
zouden do arbeiders en niet nine pbsrtie
net worden.
-^
onderbewustzijn
van den :I:nv:uk(.r lee ft do va-pe angst '-terug te vallen .
In het
t^rorrigo
in de
omstandigheden va.. vJ>x» 19^0, toon eon ver doorgedroven ratio-*
nalisereng grcto Winston opleverde ten kt _to .an duizendm werklozem 't Is
de vreeji-3 fifgesc'heept to warden met dri ; a jrier hdnderu gib den 'ponsioen 01
, "eon kapott.e gez roodeieid, Ln dat nop
el ir eV-n dor zv aarste takkn var- onze

....

■

'

■

-

-

rjLjc't

nijverheid.
De bevrijdl vn-

icht'te.

.

hot deks^3 v nde pe-L
ilotij v.-.s
noudo

-.
die vier
"

.

■

"

p

jaar. doer eon met ijzer
beslog.r spl-cten?a~:
Da-irmede- b'romen tevens oude span,
.
f_.t
.a.
.-^
r :r p >do>rland-vc'dr 1940 vo-or ogen,
ningen naar bv.iten.
:zegt do workman in zrP.n cnber.done- rl, Bear .> r rovcol , ; Sanering, nu of
nooit! Er i.efyig roorc hij zien.
Met een boroop op de- plicht teg; no per Vt "'- i.i'lard krnre.r vo ran hot s-cciale
je ,
onrecht niet zonb :r jeer voorb^., poor
o:r~;a_._ r. ."reldeorsteling van nu is'
ook een vechten pm hot recht om to komen tot eel. rochtvaar ige some rioting.
Wannoor aerk on .-ol c riot en do bar van huogheilige economische r.oodzakeli jkcon go si age.. ' dan z 1 het vuur der Christelijke' bormhnrtigj.eid reeds
hedin"
lane dooig broken zijn tot do ten heme! schr-iende go--e t- ijb-b r-n :: ,teribl_
verkommerir'] dor ar_eid..r vsb,"olbi:.g, Eert't als ..i -: don t o ;; t- zullen konno^- .-;
erkemen me.g i -bo verwacht rorden -,re o_ize heriijz^nde ratio. Zo al- nn in
ge"'Corzo. -.mheid c, or het .c,.j-lvc*ovd zal rift wr ■.■■"".;. c.- wel gr.'-.n.
- 4 ,

De koerier
16 Januari 1945.

Nr__lB
VAN DE FRONTEN.

zouden onze lezers willen aanraden zich nog eenmaal een
kaartje aan te schaffen, nu eens niet van een Oost- of Westland, doch van
een protectoraat of een G-ouvernement van Duitsland zelf. Het jaar 1945 zal
U veel hoopvolle ogenbilkken bezorgen bij het aantekenen van de vorderingen
der Geallieerden vanuit West, Zuid en Oost. U zult dan zien hoe Duitsland
vanuit de lucht nergens meer veilig is, hoe de zeeen verboden gebied worden
voor de "Kriegsmarine", hoe het Duizendjarig Rijk van den wreedsten Nero,
die ooit op deze wereld verscheen, afbrokkelt en ineenstort.
De opmars naar Zuid-Oost-Duitsland is begonnen. De Russische legers zetten
Vrijdagmorgen bij het aanbreken der dag een der grootste offensieven in van
deze oorlog. Het begon vanuit het bruggehoofd over de Weichsel en richJbte
zich, onder leiding van Maarschalk Konjef, direct reeds naar de plaatsen
Kielce en Krakau. Reeds Zondag stonden de Sovjet-legers nog slechts resp.
30 en 60 km van deze plaatsen. Maandag was de spoorlijn tussen deze steden
verbroken en werd Kielce met omsingeling vanuit het Zuid-Westen bedreigd;
vanmorgen was deze plaats veroverd; er klonken gisterawond vreugdeschoten
in Moskou uit 224 kanonnen. Krakau is tot op minder dan 40 km genaderd;
ongeveer de helft van de afstand tussen de Weichsel en de Duitse grens werd
in 4 dagen afgelegd. Russische machten naderen Oost-Silezie, thans Duitslands
grootste en belangrijkste centrum van oorlogsindustie na de lamlegging van
alle verkeer in het Ruhrgebied. Ook schijnt er in Oost-Fruisen hevig gevochten te worden. De Russen melden hierover echter nog niets. Pas wanneer hun
doorbraak een feit is, wordt, volgens Sovjet-Russische gewoonte, van de strij<
aan de wereld kermis gegeven. In Slowakije is het spoorwegknooppunt Lucence
weer al 10 km achter het front, in Boedapest vielen gisteren ruim 4.000 Duitse gevangenen in Russische handen. In totael zijn in deze stad reeds bijna
20.000 Duitsers gevangen genomen. De aanvallen tot ontzetting van het daar
ingesloten leger zijn stopgezet - radio Hilversum snreekt over "heldhaftige
bezetting" - d.i. het einde
!
In het Westen is de gevaarlijke diepe Duitse wig in de Ardennen geslonken
tot een klein deukje in het Geallieerde front. In de straten van Houffalize
zordt reeds gevochten, St Vith is tot op minder dan 13 km genaderd. Ten Noorden en Oosten van Bastogne worden vorderingen gemaakt; op Duits gebied bij
de grens van Luxemburg en Prankrijk veroverden de Amerikanen weer enige plaatsen.Het Saar-front is in rust. Alleen in de Pfalz stromen nog Duitse versterkingen in de richting van Hagenau; vorderingen worden er echter niet gemaakt
Vanuit de lucht verschenen in het tijdvak van Zondagmiddag 12 uur tot Maandagnacht 12 uur meer dan 7.000 vliegtuigen boven Duitsland. Dag en nacht
loeiden door heel Hitlers Rijk de sirenes en werden spoorwegemplacementen,
olie- en benzinefabrieken bestookt. Toch - toch zullen de Moffen van zulke
offensieven huiverig wordenl Want Duitsland moet thans aan zijn olie-reserves beginnen; een aparte afdeling der Amerikaanse luchtmacht zal de zorg op
zich nemen om de Duitsers te verhinderen hun olie-raffiraderijen weer op te
bouwen.
Italic geeft nog een rustig oorlogsbeeld te zien. Pogirgen der Duitsers om
op de smalle strook tussen het meer van Comacchio en de zee stand te houden,
Dinsdagmorgen.

Wij

.
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Ir Nocrwegen hnbben IT.-<--rsv. parachutisteh ken sfherbrug opgebl^zeri, waardnor
de verbinding tussen ftoord en Zuid geheel verbrcken is-.-.,
d
de
strijd
verloopt
Filippijnen
g^en
De
op
gq.ed. Er %a nog
contact .met de
hoofdstrijdmacht der Jap^nners. Amerikaanse tro^pen staan reeds 40 km diep
het land in.Hoe ernstig* Japan dezf -htrljid frier 'inziet, bligkt'wel uit het
Jappen, die met het door hen bestuurde
feitj dat het alle zelfmoordcnaars
heeft orgeroepeh enlngezet.
projectiel zich op het dpel storten

'"

-

-

HET TRIBUNAALBESLUIT.
Dat offici'ele N.5.8.-ers en landverraders hun straf-n^et zoiiden ontgaan,
stond bij ons vast- Fjaar zou men in staat zijn de z.g. collaborateurs te
vangen? Ook als hen moeilijk beraalde rnisdadige feiter- ten laste te legmen
. -...- .. .-' V:zijn?
.."*.
Het Tribunaa-1 Besluit handelt over.de mensen met. een verheerde boudlng^:
"Zi'jj die afbreuk dederh.aan het verzet. te^en der vijan.d. en zij,g:dle op andere wi^ze ;in strijd met de belangen van .ons .yolk hebben f?enande]d"..
Een Tribunaal bestaat uit een of meer Kamers. Led er reign een jurist als
voorzitter en. twee burgers, bij voorl our, gekozen'uit. pla.a.ts en.beroep van
verdachie.' De henoeming geschiedt door de Froond na ingewonnen adviezen.
Het Tribunaal kah g straff en metg
;,'..
1. Ontze 'gihg uit bepaalde rechten;
2. Verbeurd verklartnig van onrbchtmatig verkregen geld, en goed;
3 Verwijdering uit de maatschappidj door interfering.

'

Felle- crit-iek. is- -op net Trijbunaal Besluit uit'gebracht. Velen der crjtici
voelenYzich bedre.igd. Inderdaad kunnen.de. slappelingen en konkcYaars bang
zijn.. In elk. dorr- zidjn er van die personen: een--burgemeester, een noofd van
de politic, c.en ambtenaar of fabrikant, die den virjand, torn het deze goed
ging, naar de ogen hebben gezien. Hun-mondelinge of schriftelijke sympathie
hetuigingen zijn genoteerd.. De draai, die .ze later hebben gonomen, verandert niets aan de feiten. Deze lieden zulien niet door- de mazer van het Viet'
glippen- 'Kant, d-e bepalingen zijn juist zo strong gerraakt, -dat geen colla....
borateur zou. on-tsnappe.n., . ..,
P-aar,. sn'.zegt .iemand,. volgens deze maatstaf is- 9C% van onze gememte schul.
digl
. . ' "
.
Inderdaad, zo fi.jn heeft men de maze re van het net gemaakt. De bedoeling is
echter niet een massa-berechting., maar'een veroordeling van de voornaamst6
schuldigen. Het Openbaar, Itinlsterie, dat de aanklachten bebandelt,- zal bier
met wijs beleid moeten. schipperen..*.
Tribunaal,
Het
besluit. is in strijd met' de Grondwet, zo ltiidt een and er be-j
zwaar. Ons antwoord luidt: Dit is ook het geval met anderc noodmaatregelen.
De Grondwet rekent.niet met abnormale toestanden, zoals we sedert '40'beleven. Met de grote beginselen der Grondwet is-het Besluit stellig niet in'
strijd. Moest de Regring dan,.,toen een Grondwetshf.rziering onmogelijk was, j
de chaos ve-rkiezen boven een
ti^delljke afwijking van de bepalingen
der Grondwet?
Df lekenrechts'-raak, z>als die hier aan de " orde komt, is voor ons land nie-jyv
Ze vond echter haar voorlpper in de arbitrage bi,j loongeschillen. Ook de
militaire rechtspraak is grotendeels in harden van niet-juristen. Fier behoeven dus geen extra gevaren te liggm. In grote lijnen ku^nen we dan ook
het Tribunaal-Besluit toe juichen als Veil poging tot rechtshrrstel en zuive- '■
ring. Gevaren .zijn er zeker. ftiaar wic wil in een chaos orde rcherpen, zonder risico?
Er mor.t herordeiing komen. Leidende functies moeten niet lrnger door ni'-tswaardigen en karakterloze knoeiers worden ingenomen. De regering zal eigen
terrein zuiveren, De gemeenschap moet de lamzakken he rugdrirgeh van de leidende plaatsen. Yeel, zeer ve^l zal hier afhangrn-van df rersone-n, die in
dc Tribunalen zitting kri^gen.
We willen geen Bijltjesdag, maar we hongercn naar recht! Recht, zondcr aanzicn dcs persoons! En we hunkeren naar eon gemeenschap, waarin de waarliik
edelsten ons leiden.
■

■
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Nr__l9
STORM OVER NEDERLAND.

De vorige oorlog, die velen van ons nog bewust beleefd hebben, was voor
menig groot-fabrikant een voordelig zaakje. Gezien de ervaringen, die we in
deze oorlog opdoen, zullen ook de jongeren dit kunnen begrijpen. Het ging
alles om het motto: "Zaken zijn zaken!".
Zo was het mogelijk, dat Pranse soldaten aan het Westelijk front vast liepen
en verbloedden in.prikkeldraad, door Pranse fabrikanten via Zwitserland geleverd aan den Duitser. Er zal wel braaf aan verdiend. zijn door die Pranse
industrielen en dan moet je niet sentimenteel wezen. Zaken zijn zaken!
In Nederland wisten ze ook van zaken doen. Veel, wat voor de eigen bevolking
onmitibaar was, ging als smokkelwaar over de grens. Veel werd aan de distributie onttrokken en met OorlogsWinst verkocht. Als er wat te verdienen is,
kan je zo nauw niet kijken. Zaken zijn zaken.
Zo zijn er altijd, vooral in tijden van oorlog, grote en kleine zwendelaars
geweest. Aasgieren, die profiteren van de nood def massa. Het is dus eigenlijk niets nieuws, dat ook nu in deze oorlog weer zoveel Nederlandse burgers
durven en willen gebruik maken van de honger en ellende in eigen land. Ook
nu geldt nog, als immer: Zaken zijn zakeni
Zoals gewone luizen in een armoedig gezin zich vermeerderen naarmate de nood
en daarmede de verwaarlozing stijgt, zo ook nemen deze zwarte pieten op ons
volkslichaam in aantal en brutaliteit toe, naarmate bij ons het gebrek aan
voedsel, kleding en een sterke zorgende hand zich doet gevoelen. Willen we
van dat kriebelige gevoel verlost worden en straks als Nederlanders weer netjes voor de dag komen, dan zal er eens goed geschrobd moet worden met een
harde boender en veel zeep. Wat zullen we ons dan weer heerlijk fris gevoelen. Wij hopen, dat U zich met ons verheugt op die komende grote schoonmaak!
FRONTEN.
DE
VAN

Het beeld van deze oorlog wijzigt zich met geweldige sprongen. Stalingrad en
El Alaijiein brachten ons de eerste opluchting. De Russische offensieven van
1943 en '44, afbrokkeling der As-mogendheden, de invasie in het Westen, dit
alles gaf ons de zekerheid van de overwinning. Zal het Nazi-rijk thans de
doodsteek ontvangen door het geweldige offensief der Russen? Reeds een dag
na de eerste melding van een Sovjet-offensief vanuit de bruggehoofden over
de Weichsel ten Westen van Sandomir volgde het tweede offensief, eveneens
ten Zuiden van Warschau, doch benoorden het eerste aanvalsterrein. Al d^delijk werden er flinke terreinwinsten behaald. Kielce, Sobkow, Chmielnik,
2
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Wodziolaw werden veroverd. Doch gisteren de klar or. de vuuerrijl:
bezet! :Ta eon bliksemsnelle opmars werd de lonise hoofdstad Vnnusir"7ie+: Noo*-*—den omsingeld, de aanval or de stad direct van IToord, Zuid en West irgezet,
waarna de rui.nboren van het eens zo mooie Warschau de Russen ir harden vielen. Deze hoofdstad, de eersee, die door de Daitse wreedheden werd getekend,
heeft meer te lijden go-had dan enig Bnd.e're door de oorlog getroften stad.
Eerst het Duitse be leg in 1940, daarns, in 194, bo opstand der Joden, die
weigerden zich uit hun Ghetto te laten sleuren, toen de herolsche strijd
van het Pcolse binnerlandso leger, dat het be dagen volhirld tegen een overnu is Warschau vrij! Fapr do Sovjet-legers
machtigon vijand. En nu
zijn niet tevreden met Warschau; heel Fol^n "-orr1! ovrrstroomd rioor de als
ussische tanks en trorp.f-n. 0a 1 Poler i s niet vole^-n lawire voortrollende
doende. De" wcg naar Berlijn- ligt or-en; nog ruim bob km' s soh^id.-r df Fode
l-cgers van Duitslands hart; en niets zal her tor slotte kunrer wrrrhouden.
Ten Noorden van Warschau werkt do Rode Steomwals rvrnrens. Gis^-crer waren
de Russen daar ever eon frointbrcf.dte- vpn ruim 100- km 40 km dU'r ir df Dtlits linics dcorgedrorg'-r. De Zuidkant van Oost-lruisor is fcijra brrr-jkt. Dit
dcrl van Duitsland wordt met omsirgolirp bcdrrj.gd. barscVsu 1 i tr+. i-oods err
groot a; ntal km achtor de voortsncilendr Russen. Dr bcj.lrfgc I 00l se stad
Tschentochau, or 25 km sfstnnd van Sil'c zi'c (Dur'.tslard) werd ing'-roror. Volgens nog niet bavrstigdc bori.cht.r if ool; !.ra>rn door fq- r us°rn b.zrt. Lodz
(Titzmarr-stadt) is tot or. 4^ km g< r.?d<-rd Zelfs d.c Durjts'- r? ■rvc p, vrr
acbter het front samcrge^trokkc.r, zijn nit hur verbprf"' *rer_>t or iko^ dr
Russen achtcr zich gr laten. Inge si o ten tan-- f nrmati op en 1 oar rafpp'l ing^n
word; n vernie tigd.; z'er ye ],- n grv'.-n zich over. vrsultatfr van
'<■ r dag;
2.bob grote en kleincre plaatsen b--vrijd, 1.14 -Totr"bb J-f, tanks or ruim
400 vuurrr.onden veroverd) Het 1.N.1. : ''Do Duit'se l.rgr'r] r i dirg is rrrvpr ovortuigd df toestand aan hot Oostfront birr-' r afzimbare tijd meester te wor-

-

den!

..."

In hot Westen is he t 2de Britse Irger e-r aanval bego'nn.'n ten Noorden' van
Sittard; de plaatsen Echt er Susterm werden brvrrjjd. Het wcfr was gi stertn
mist maaktc. vechtfn zo gor d als onmoge.lijk. Toch widen
a'bnormaal slecht
or vorderingen gemaakt. In de Belgiscbe Ardonner werd Vicbalm hrroverd; nog
slechts 4 van hot doer df Duitsers bij hun laetsle offensief grwonpen terrein
is hun op het ogonclik ovtrgeblev r. In h."t Sarrgebied on dt Ifalz malon de
Geallieerden geringe verfl- ringr.n. Allcr-n tor Roorden er tor Zuiden var Straatsburg hebben zij moeite do hevige Duitse afnvaller te hrfn.
Ir het Vcrre Oosten worden gor d( vorderingen eeraakt or het rilrrd luzon.
Do grvacht^n wbrdrn, vooral can do Oostzijdr vpn bet ri.ipn^, heviger. Gisteren hobben 100 vliegende forten crn aanval op Formosa ondornon'm.

-

RAZZIA.
Een ontwokende stad in de grauwo morgr-nsebemerirg. Duizend^n 7?<-n op toper
een ni.'uwo dn-r, van koude, hongrr or. zorn. In dr vorte drr-unt het goschut
uit hot land dc* vrijheid
1n0m5.... geschrc uw! gf werrsc jotcn! larrzm dreunT door dr strator. Fapiertjes in do bricvonbus: Stellingsbe.vel. "Bij dc opv-ordering tor melding
zijn niet alle personc-n verschenen. Een groot gedrrOtr dor mannen, die zich
hebben aangomeld, hebben zich door rnensen zonder verartwoordjng latT vrrleiden, om niet op dr vastgeste ide tijd tb vcr.pchi jnen. Do Brzettingsmecbt
is niet van plan zicb dat to laten we lgovallpn'_',..
Even later galmcn luidsprc]< ers dcor d... uitg- S'to.rvrr. strater: 'Mrldcn' brlder!'
Angstigc spanning logt zich ov; r de stad'. In do huizrn wordt gevloeVt op de
bevrijders, die zo dichtbij zijn. Eenauwde harten roeren tot der Vador van
alle barmhartighcid om redding uit dozr gruwelijk< mmsenroof.
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Daar gaan dr eerste. melders. Als schepen ter rlaohtring. V>yy_jj-<-rv en klju*e^«\--r—
wuive'n ze na. Tiontallen volge-n . Dennis en machtoloze worde Vrrujjv^ry in je
omhoog. De ure.n kruipen voorb.
bet uur van mclder is verstreken. Het wil.de schietcn begirt weer. We- wachten en bidden. En we peinzen over deze satanisoho mrnsontcrende maotrcgelen.
Hoe blijver we er kalm onder?
In de straat komen zo nu. Nijdig rukkend aar de be-1, schoprend tegen de
dourer. Daar heb je zo. Twee soldaten stommelen omhoog. Jongens rog mot open
gozichtor. "Es musz sein".
boor haat en meclij . Misdadigers on togeli jk si achtoffers var em domonisch
regiem. Goedmoedig sparer ze naar mr persoonsbewijs."Sie sird?" 41. Ze
verge, li jkor mot do foto. "Gut!" Zo bi.jken ir kamers en k^sten on ga-^n weg.
"Auf wiedersrhn!
0 yolk! yolk! yolk!
Ge doomt U ton ondorgang door djt alios!
Zo gaan zo van huis tot huis. Zo v.ngon we.inig. Altijd door klrrjr.ken do knall
le.n. Soms ratolt eon mitrailleur. Goen mors wordt gowond Hot is alles afschuwolij. decor: zonuwonoorlog!
Maar de menson kauwon clkear allrrlei gruweleri voor 0r... h rlpm den vijand.
Zo valt do nacht. In hun schuilpleatsen ondor rr bov'r dr e;rord wacht'T d<~
opgejaagden, b=mg en koud.
In do vroege mcrgrn begint het hondsc gc-brul opnieuw. Schietend m scnr«ruwcnd
worden dc pamflotton rondgobracht. Weer rijden de auto's rord: "Melden! Jfj Idenl" Over de rivier varon dc scbuiton mot slacbtoffers.
Do monsen wennen aan hot schietcn on halen rustig hun brood. Dar inrms
wordt do straat afgezet. Het liove. leven begint opnieuw. Daar halen zo een
zie fee van zijn bed. Weer stommrlon ze do trap op en scharrclon wat rord.
Als zo afgozakt zijn, zit jo srrakcloos blij voor jf uit t r kijkor
Jr zockt
naar woorden en vindt ze niet. Zijn dat nog monsen?
"Vrijheid, nooit hebben wo U o-p waprd'" geschat! Nooit goed ggprorfd do hoerlijkheid van eon vrij menselijk besteanl
De zon is al ondcrgegaan. Nog klinken dc schoten. De oude- Domtoror wijst
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Incr-n5.... soldaten met d< helm in de hand. De auto scbcttcrt: "Vcrkr^r
normaal' 1. Wo gaan naar buiton or adrmen. Ademon Hollands vrij lucht. Do ge weldige druk is van de monsen af. Z< zijn blij.
baar in haven wachten do schuilcn, wafrin orgrra]-:t de ellrndjgrn
Wilde geruchte-n dom dr rondo: ''gorkum grvallfn!"
Zingend trckken de moordrnaars weg. Ja, ze zjng«*n! Hoe durv n ze?
"Drutscbrr Proud' und drutscher Sang,
Soil. n in die Wf.lt behalter
Ihrs-n alien soh'one n Klang."
Zes uur moeten we weer binnon zijn. Rondom! ons lamrjr zitteri we. We zijn or
o zo blij moo.
Er door godragon!
We drnken aan die
zr-gt or eon.

ons lief zijn. Ziften te vol om to prater. Isten we zingen,

"Oorlof

mijn anne schepon,
Die zijt in grote nood.

Uw Krrder

Al

zal

zijt gij nu

niet sl.aren

verstrooid."

Hebben zc ooit de oude woorden van ons volkslied zo diep ye En aan
't eind zingen we: "He.ri , kerf van ons af lb' vortorerd aang^zicht". Lied,
geboren in hot stervendo Haarlem van 1573.
"Dat Uw vriondoli j1- Gelaat
Licbtend ovrr ons mag staan.
En Uw vi tvrrkorf n zaad
Yredo gaan."
4
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KOORTE BERICHTEN.
Wat kan de illegsliteit na de bevrijding doen?
a- believe medewprking aan de berechting en arrrr^r^'t-re-.vpTi

y^r-^v err-»<igy

s^Ht*

collaborsteurs.

b. Adv^seren betreffendf bezetting var ambten.
c. Vertegenwoordiging in alle wetgevende lichamen.
d. Verantwoordelijbe poster bekleden in de staat.
Ir de gelederen der illegaliteit zijn mannen, dip, al teller ze rog freen 30
jaar getoond hebben heel wat meer situati.e-besrir er verantwoordp]i jkheids
gevoel'te bezitten dan cenige hoogwaerdi.ghei dsbekleder, dj c in de loor der
jaren bij gebrek aan gewicht is omhoog gevallen.
Geeft zo eon kans.
Kin. Yon Heuven Goedhart in
land ens Vrij I.'ederland.

Volgens Radio Orenje leverd.e de aanmelding voor de totale Oorlogsinzet, welke
moest plaats hebben tussen 5 en 3 Januari jl. niet veol resulfaat op. Slechts
8% van de in aanmerkingkomende persons meldde zich vrijwillig.
Het lijkt ons toe, dat dit cijfer aan de la ge kant is. Vooral in de grote
steden hebben zich veel manner, aangemeld. Op het rlatteland ging het eerst
goed, maar nadat de gelegenheid tot het vorlri.jgen van een Ausweis opengesteld was, zijn velen overstag gegann.

BERICHTEN UIT BEZET GEBIED.
Vrijdagavond hebben in AnsftoSjrdam verzetsgroeper he+ aanroeldingsbureau voor de
arbeidsirzet, dat was gevestigd in de Sriegbrlschool ir de " amiy straat met behulp vp-n bomrcen opgeblazen. Een hevige brand bra> uit, een dccl A^ar. de gevel
stortte op straat, de bovenverdie-ping brandde geheel uit. Zevon f .5.8.-ambtenaren van dit bureau zijn in hun huizer neergosohoter. Hot tweode aarmeldingsbureau in Amsterdam is Haandas door per tijdbom tijdelljk buiten werking
gesteld.
In Utrecht en in het Gooi kregen zij, die recht haddon op eon Auswej.s, de
aanzegging om enige dagen later gor alt en geznkt arer-'od te staan.
De lekbrrug bij Vianen is or- 5 ban. door Eri santbommen bestookt. Doordat de
springleiding werd getroffen, is de brug orgeblazer fr in de rivrjer gestort.
Or dezelfde dag werd de spoorlijn tussen Utrecht er '; oerdcn nabij Harmel on
door bommen vernield.
het boordwapens en raketbommen dedtn 12 jachtvliegtuigen ror aanval op hot
Kadiopeilstation to Dikshorn (NH). 10 raketten werdrn afgeschoten, waardoor
het station totaal werd vernield.
WAARSCHUWING.

In de loop van deze week zijn er ce-n aortal personcr (pirn. 20) in de Hoeksche
vi/aard goarrivoerd, die zich uitgevrn voor le den van hot Poode Kruis. Ze beweron, hierhren gezonden to zijn, om bij evontuole krijgsverrichtingen do
hulp-verlening to helper organi se.ron. Bur relation zijn echter van die- aard,
dat gegronde twijfel aan do juistrc.id yon hun uitlatingen bestaat. Do mogco ns zijn losgelaten, is zeer groot.
lijkheid, dat ze'door de Gestapo
Men zij dors op zijn hoe do voor doze heron! .
VERANTWOORDING:

Sonja

J 7b.--;

N.N. /
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Vandaag^l/) Januari 1945, wordt Prinsos bargrict twee jaar. Wij hopen, dot
deze in do vreemde geboren Oranjetel^ sroedig in hot dan bevrijdc Foderland
rrv>g arriveron.

koeriD
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KINDEREN SMEKEN OM HULP!
In de grote steden is het nu zover grkomen, dat er dagflijks rnensen sterven
van honger. Uitgemergelde, verkleumde kinderen schreeuwen om eten en het is
er niet.
In deze grote nood wordt onze hulp ingeroepen. Dringend wordt aan ieder gevraagd: "Keemt zo'n stumper in huis en laat een vorkommerde kleine Uw voedsel delen!" We weten wel, dat Uw moeilijkheden ook groot zijn. De evacuatie
vermeerderde Uw zorgen. Onze voedselpositie ziet crook met zo rooskleurig
uit. Maar al is het bij ons geen vetpot meer, werkelijke honger lijden we
nog nietAls U wilt, kunt U voor zo'n kind beet een plaatsje inruimen. Overwint de
moeilijkhed^n en helpt deze kleinen!
Praat er over in Uw gezinnen! U wilt het toch niet laten bij een vroroe zucht,
dat het zo erg is. Als die kinderen sterven, is het mede Uw schuld.
Kinderogen zien U aan en smeken: "HtVlpt ons toch!"
Een Stem spreekt tot ons alien: "Geoft gij hun te eten!".
VAN DE FRONTEN.

De gebeurtenissen der afgelopen dagen aan het Oostelijk front hebben zulke
afmetingen aangenomen, dat wij hier in het Westen op alles moeten zijn voorbereid. Wij moeten meer dan ooit paraat zijn en de thans heersende gedeprijneerde stemming onder onze verdrukkers rxitbuiten. Het Geallieerde materiaal
zal de Duitse kracht vermorzelon; wij zullen ons steentje bijdragen ter vernietiging der Pruisische geest.
Nog slechts 4 dagen geleden was de^af stand der Rode Legers tot Berlijn 500
km; gisteravond meldde Stalin in een van zijn dagoibh.is fie. vciuvcring van
Gnesen, een stad plm. 275 km van Berlijn- BlikcomSnel volgen de Russische
communique's elkaar op.
Vrijdag. Krakau, lodz, Polozk er Milau veroverd. 2.750 plaatsen bevrijd.
In totaal 59■000 gevangenen in Boedapest.
Zaterdag. In Dost Pruisen 600 plaatsen veroverd, benevons 300 tanks en 600

kanonnen. Frontbreedte thans 700 km.
Zondag. Kolo, 350 km van Berlijn, bereikt. Maarschalk Jookof vordert 50 km-'*
op een dag. Aanval op Silezie begonnen. Tilsit er Gumbinnen in-Oca! "b'-bsen
veroverd,

Ook vanuit het Zuiden Oost-Pruisen binrengcvallen. Alleen in Polen
in 8 dagon tijd 65-000 Duitsers gedood en 25-000 krij~'g
-"'gencn.
Maandag. Tannonberg, de plaats waar in d, vorige ooilog de Duitsers zo'n geweldige overwinning behaalden op de Rus-on, dcri" v- t Rede Leger veroverd.
Over een frontbreodte van 80 km zijn de Russen vanuit het Zuibon 40 km diep
in Oost-Pruisen binnengedrongon- 1.000 plaatsen in Polen, 600 in Duitsland
veroverd. Kreuzburg, in Silezie, ingenomonMaandagavond. In 5 speciale dagorders meldt Stalin de verovering van Insterburg en Allenstein in Oost-Pruisen A van Hohensalza en Gnesen in N.!*.-Rolen;
nieuwe grote vorderingen in Silezie. De Russen staan nog slechts 50 km van
Koningsbergen, 70 km van Elburg a/d Oostzec, 45 km van Posen, 60 km van Breslau en naderen de Oder.
Do Nazi-leiding legt het Duitse yolk nog zwaardero verplichtingen op. Na de
vorige "laatste inspanning" thans nieuwe noodmaatrogcle-n: Slechts locaal post
verkeer, de spoorwegcn alleen voor militair vervoer. De Duitse radio is somberder dan ooit!
Het nieuws over de andere fronton in het kort:
Do Duitsers in de Ardenncn zijn op do vlucht; de wegen Zijn versrord door
2
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defccte tanks en v ertuigon. De Geallieerde luchtmacht

bo^berrdcrrrt—a!J<e»^y"er>

keer. In Nederland terreinwirst. Ste-vemsweert, Died^rr^rrr^_Ti_.PkiJ_terbosch zijn
bevrijd. Bij St Joe et toe nmmendo Duitse tegen^tand; de vijand heeft hier
parachutiston in de strijd goworpon. Ton N.W.. van Nijmegen wordt door de
Canadezen gevoohten Tussen Saar en P.ijn hebben de Duitsers in de richting
Hagenau enig terrein gewonnen; zij zouden deze plaats binnengedrongen zijn.,
De Pransen maken in de Elzas vorderingen in de richting yon Colmar.
Aan het Italiaanse front, waar het weer nu beter is, worden de gevechten

-

levendiger.

In het Verrre Oosten is do Birma-vyog geheel op de Japanners heroverd. Gisteren vorderden de Amerikanen 18 km. op Luzon in de richting van Manilla. Weer
nieuwe landingon op enige eilander dor
ppijnen-groep.
PLICHT

In doze moeilijko jaren zijn" er monsen, die hun loven wagon om degencn, die
door omstandigheden niet op normale wijze hun bonkaarten kunnen ontvangen,
toch van het nodige te voorzien; er zijn er, die wapens trachten to bemachtigen, cm toch vooral niet werkloos te moeten toezien, wannoer de grote
schoonmaak begint; er zijn organisatoren, die dag en nacht prakkizercn en
plannen maken, hoe de na-corlogse wanordo zo spoedig mogelijk tot een behoorlijke samenioving om to bouwon. Zij zijn erl En zij gehcorzamen de Duitsers, hun belagers, niet! "Men" noemt ze "do ondergrondse".
deze "men" wel eens op haar plicht te
Die ondergrondse meent
en terecht
moeten wijzen. Zij doet dat op veel manieren en onthoudt zich niet de roofen moordmethedes van den vijand aan de kaak te stellen.
"Men" is wel eens boos op de ondergrondse!
Wat is, wat doot ''men"?
"Men" werkt bij of voor de V/ehrmacht voor een goed loonl "Men" wil wel een
gewone baan, doch niet voor minder salaris dan de Wehrmacht geeft. "Men" maakt
zich schuldig aan zwarte handel, levert koper en radio's in. "Men" gehoorzaamt aan en flikflo it met de Duitsers. "Men" trekt ter bedevaart tot vermurwing van een hardvochtig Ortskommandanten-hart. "Men" denkt alleen aan
zijn eiven haohje en verkoopt- de hele wereld wanne'er "men.'' daarmee het eigen
rersoontje denkt te kunnen redben ."Fen" maakt zicbzelf wijs, dat hun .fcnrrbern
door zovelen zijn be gaan en de t zij zich daardoor'na de" oorlog gerust ale
onschuldigen, als goods Vaderlanders, zullen kunnen uitgeven.

-
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Jammer, deze keer heeft "men" zich vergist.
Gij ke.nde de oproep van onze regering, gij Werkgevers-Auswei saanvragers!
Gij zijt genoteerd, niet rlleen bij de Duitsers, doch ook bij de Hollanders.
zonder smoesjes
Gij zult U binnen zeer korte. tijd hebben te varan two orden
zijt
volgen.
te aanvaarden zullen strenge straffen
Thans
gij en blijft gij
een heuler metden vijand, een collaboratour!
Uw misdaad jegens Uw yolk zal U niet vergeven worden. Gij hebt, ondanks uitdrukkelijk verbod, duizenden manner, overgeleverd aan den snoden vijand, die
U. onnozele halzer zonder ruggegraat, weer heeft misleid tot deze gruwelijke
daad Straks staan de slachtoffers in koude en regen, .onze mannen en jongens
Straks lijcen zij honger ti.jdens het transport naar de Duitse hel, straks
trappen de Duitsers de mannen. bio neervallen van uitputting, straks sterven
velen door kou en- ontbering, door bombardementen en Duitse mcordzucht. En
bat alles alleen, omdat "men 1' niet eens eon daad durfdo te
laten!
Keen, deze keer staat go genoteerrdj Hercni Warmeer gijzelf niet weet waar
Uw plaats is, zult U -er hardb-^d-Sp- nnorgezet worden.
'bij .weten hot, er zijn crook, die altijd get.racht hebben als gewoon larger
te leven; die nooit hebben aange.rapt m< t de Moffen of hun handlangers. Maar

-

hen bod 001 wij niot
Wis wij wel bedoo-len, weot ied.ere lozer, die het bovensta.ande nu eens niet op
''men' 1, maar op zich zelf toepa.t en zijn schuld voelt. Gij zult U tegonover
■Vrouwe Justitla. hebben to verantwoorbon. En wij staan U bor^, dat ge Uw straf
niet zult ontlopeni
0"

1

De Heer Simonius, burgemeester van Nieuw-Beijcrlard , tracht met valse papieren en onder bedrciging met pistool eten te vordere'n vcor zijn familie.inde
Hiortoe heeft hij natuurlijk in hot geheel _een recht. Bezwijkt dus
niet voor zijn bedreigingen, bij zijn -onreohtmatige afpersingen. Zijn dreigementen met Feldgendarmerrj
. . zijn van elke grond ontbloot.
Verantwoording.
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NEDERLAND.
OVER
STORM

Vier oorlogsjaren zijn elkaar opgevolgd, waarin de Duitse bezettingmet nu
eer.o hevige. dan weer mmdere activiteit en geslepenheid heeft getracht door
Nationaal-Socialistische propaganda ons yolk te beinvioeden. Gelukkig kunnen
we zeggen. Dat die propaganda op de Nederlandse bevolking weinig of geen vat
heeft gekregen. In het begin van 1945, nu de militaire gebeurtenissen alle
aanc.acht van de bezettende macht vorderen, lijkt de Nazi-invloed op de achtergrond te geraken; bepaalde landgencten vergeten rhans wel eens, dat de Duitser naast soldaat ook nog Nationaal-Socialist, naast een militaire vijand
ook een geestelijke vijand is.
Vandaar, dat ...:- U nog eens duidelijk wil!
maken waar het tegen deze gees-t-oi-iike vj iand in hoorL&___ak om pn+
dus voor tt rip -"-o^rnaamste
... z'.l
beginselen van het nationaal-socialisme, zowel politick als cultur-eel moeten
confronteren met de ideee'n, die hex Nederlandse maatschappelijk leven beheersen, zodat iedere lezer duidelijk kan onderscheiden, waarom ons verzet geboden en waartegen het gericht is. ' b', zal'
aij daarbij moeten beroepen op
Uw gezond verstand en logisch inzicht, maar helaas
ratio en logos willen
niet bezielen De nouige lust tot dit werk wil nirj niet bekruipen.
!_en scbr aal kindergezichtje op 't punt in huilen uit te
barsten, plaatst
zich steeds weer tussen mijn ogen en de politieke programs en citaten op
tafel; maaxt mijn hersenen onbekwaam politieke beginselen en culturele normen vast te houden.
Sedert mijn vrouw vandaag aan een pirn 10-jarig stadskind bijna een boterham
weigsrde (het was reeds de 6de kleine bedelaar) en het kind de tranen in de
ogen sprongen, omdat het al weer mis was; sedert dat ogenblik laat dat beeld
mij niet meer los en lijkt mij alles
politick en cultuur of Fultur
onbelangrijk, ja zelfs belachelijk.
Wat zullen we in deze phase van de strijd ook eigenlijK nog praten over de'
waarde van onze democratic als politieke vorm van vrijheid en verdraagzaamheid, tegenover een dictatuur van een partijkliek. die van een democratisch
land in enige jaren een kazernestaat maakte en datzelfde kunstje ook graag
op ons land zou toepassen?
Waartoe zullen we onze vaderbandsliefde, als eerbied voor het eigene, verbonden met een internalionaal verantwoordelijkheidsgevoel, als eerbied voor hot
andere- en universele, stellen tegenover een nationalisme, dat het in Europe,
reeds ai'gezworen _mperialisme weer van zolder haalde en in ongekence zelfoversehatting en minachting voor al het andere, geheel Europe wil cnderwerpen en tot een geoot Germa<,ns rijk onder Duitse terreur prooeert samen te
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als wa^'
Heeft'het nog zin te sprekon over eeuwige onaaixtasirrl>aro_.waarrd.-on,
h->jr
heid en gerochtigheid, togonover een Kultur, die ras en blood bat
normon verhe ft en ze tor alles boheersende krachten maakt, die errroerrw.

liik het recht hebben om zich uit tc- P-ven en wanneer hot gaat om zedelij
opvattingon niet vraagt naar waarhoid, maar slechts: Past het bij ons ras?
Wat betokent dit alles nog als letterlijk hot moosf sohreiende onracht aan
ne deru klopt en tranon van honger andere tranen in je gedachten terugroe'pen;
tran
tranen van Jooise kinderen on ouders, die afscheid nemen voor het leven,
weggevoerd
verzot
worden
ncn van vrouwen, wier mannen als slachtoffor van hun
of gedood. Als een vlocd van lead gaan ze doer mijn bowustzijn.
Het spijt mij, maar ir deze situatie kan ik de rust niet vinden om beginselen
en waarden tegen elkaar af te wegen. Pit is niet meer e^n bcginselstrijd. Tit
is het sadismo in zijn naakte gcstaltc Een torreur, die kinderen laat honger
r-n om eon woerupannig yolk kloin te krijgen, is geen g:>ed woord, zelfs geen
afkeuring meer waard. Hier past nog slechts eon aanklaeht tegen dit onmenselijk barbarism-, dat wcldra zijn laatste dag zal beleven en waarvoor iebere
luitser mot enig menselijk gev:ol van schaamte moest sterven.
WAAROM GAAT HET?
In -woinig landen is ie^ge-estelijke achtergrend dezer wereldworstoling zo dorrzien als in hot onze.-Bij alles, wat ens beschaamd maakt, is dit onze eer.
Het blijkt echter telkens nodig te wijsen -p bet wozon van do strijd, waarvan
elke -maatr-: gel er.n'onderdecl is. Als d' nood aan d- man komt, maker velrr Jrun
I
geval .Los van het geheel on vorlochencn hun roeping.
d
do
der
Fork
in
tijden
gelot
houding
wordt door velen
ep
In doze critiokf
mage in deze jaren tot bosej
elke
be
der
Fork
dag.
leiding
van
moeilijkheden
van haar t.aak zijn gekr-men, ever de F.rken in onze omgeving valt niet" to rcemen. Op weinig dorpen is-van haar, bij de laatste poging tef monsenroof, eeri
p -sifief'advies uitgegaan. Wel hebben dc laatste maanden voorgangers en lede-n
der kerk zich gemell voor spitten, hebben kleding ingflrvcrd on zijn den vijand behulpzaam bij de rlportatiemaatregelen.
;m het geweten te susson, boweert men: ;,Het gaat om zuiver natimale belangen;
ons geloof is niet in het geding".
rte sproken nu niet over het verraad aan ons yolk, dat hier wordt goedgepraat.
't Gaat ons om do aohtergr*-nd der dinger. Deze totalitairste aller oorlogen
is ontk .tend en.wordt godreven boor het nationaal-socialisme. Dit is geen
politick alleon, maar eon Welanschauung, eon verheidend geloof, dat leeft uit
de ongebreidelde instincten van den natuurlijken mens, lot welke gruwelen en
dierlijkheden dit lcidt, hebben we in Europa vanaf 194-1 kunnen zien. Hot wekt
herinneringen aan de Assyriers, Attila on Djengis Khan.
In de kringen der Duitse belijdende Kerk is de strijd dor nationaal-socialiston een Kruistocht tegen den Levcnden Go* genoemd. laar heeft men in dit regiem ieren zien een tyre van het boest uit 'ponbaring^n 13- Grote denkers, in
en buiton de Kerk, hebben geweten, dat de overwinning van dit ,!grauw vagovuur
dc endergang zou hotekenen van Kerk on oultuur beide.
Rauschning en Darth, Miskotto en Marsma'n hebben ars voorgchouden, dat dan do
verwildering, hot nihilismo do Christelijko roligie en alle mm nseli jkheid zal
vcrzwclgen. En do vormingsbladen der S.S. hebbm jaar in jaar uit beweson,
dat hier eon levend, --croud heide-ndom is opgosfaan.
systeOnhcrstelbare verweestingen heeft dit Pcest onder ons aangrricht.
matische on duivels geraffine orde wijzc heeft men de geestelijke- gr~ndslage:i
van ons volkslven ondergraven. Hiertegon ging het vorz<"t, als wo vechten tegon
gclijkschakeling en infiltratie op het gebied van onderwijs, jeugdvorming on
barmharigheid. Op'dit ogenbiik is do strijd in deze soctcrr-n grluwd en trek"Ihot regiem alio krachten sanfen voor do eindstrijd. baarbij b~droigt het on_
met de totale ondorgang.
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Het is wel zielig, als men nu hoortb j^Het gaat niet meer om het geloof'.
Alle boodschappen en herderlijke brieven der Ferkon gotuigen tegen dozo arnzaligo uitvluchten. Om het Evangelic gaat het. En daarmee om vrijheid, gerechtigheid, eerbied voor de persoonlijkheid, huwelijk en gezin.
bewijs van diep verval en droeve verburgerlijkirg als do plaatseHet is
lijke eerken in plaats van strijdend te getuigen, zich laten leiden door mensenvrees. Als dionaren der berk zich beijveren hun loyaliteit tegenover de
Wehrmaobt te betuigen en den schipperenden burger naar de mond te prater,
wijzen we hen in diepe ernst naar het Woord van den Herr der Kerk in luoas
6 : 26. Het gaat in deze jaren om do vrraag: "Wie is de Poring dor wereld?
Je zus Christus of de andere goben.
Wien zullen wij volgen?"In do grootste nood heeft de Fork van onze dagen behden: "Jbzus Christus is
Cn de slapro hording der
de Here.!" (Belijdenis van Barmen, Doornse thesen)
plaatse lijke Fe-rken manifesteort zioh haar ongeloof. "Velen wilier discipelen
zijn, maar zij kunnen hun leven niet prijs gevon. Zij giijper, wanne-r hot op
leven er dood gaat, naar een andere h' erschappij en zegg-^n: Felpe, wat ne.lpen

magi" (Blumhardt).
t gaat emu om, hot te wagen met bet v7oord van don Here. Een schiprerendo

Kerk wordt eon vlock voor he-1 yolk.
Do Gemeonte, die haar Here volgt, wordt hot

yolk

ten zegerl

VAN DE FRONTEN.
De opmars der Rode legers duurt onverminderd voort. Zelfs wor dm
nieuwe offensieven gomeld. n.l. in hot uiterstr Noordon on Zuiden van dit
front. In het Noordon is do slag begonnen in Koorlmd tegen de rcsten yon het
leger, dat Leningrad zou voroveren. In het Zuiden, Slowskije, zijn de Russen
vlak ton Zuiden van de Karpaten over een frontbreedte van 40 km door do lini.es
der Duitsers heengebroken. Oost-Pruisen is zo good*als omsingeld. Slechts een
kleine 30 km scheiden de Russen van de Oostzee bij Elbing. Deze Duitse provincie, de bakermat der "Junker"-kaste. wordt door 30 Duitse disisies vordedigd;
volgens het D.N.B. worden zij bestormd door een drievoudige Russische overmacht. Veroverd werden, behalve enige honderden kleinere, o.m. ,_de plaatsen
_rchrungen, Saalfeld, Wehlau em Labiau, Het Kurische Haf is ten NoordOosten
van Koningsbergen bereikt- In Polen werd Promberg veroverd, waardoor Torum
(Thorn) met haar sterke bezetting is afgesneden. Ruim 80 km ten Westen van
Lodz werd de belangrijke plaats Kalisz ingenomen. Vlak ton Noorden van Breslau in Silezie werd Trachenberg bezel. Hier staan de pode legers het dichst
bij Berlijn: Op 240 km afstand. Verder werden om Breslau veroverd: Militsch,
Herrnstadt, Rawitsch, Namslau en- !'arlsmarkt. De Oder werd over een front van
60 km bereikt, Breslau tot op 7 km genaderd. Do hoofdstad van Zuid-Silezie,
Oppeln, is de Russen ook reeds in handen gevallen, waardoor de belangrijkste
spoorwegverbindingen van het industrie-centrum in Si I?zie met Midden-Ttiilsland
zijn afgesneden en de productie van dit gebied. uitgeschakeld is voor do- Duitse oorlogvoering. Alleen in Silezie werden gisteren 200 plaatsen veroverd.
Eens bralde Hitler op een 30-Janurai-speech""Het Duitse yolk moest begrijpen
dat de strijd niet gevoerd wordt bij Forirgsberger of Breslau, doch 1000 km
en meer verder, bij Leningrad en Stalingrad!" Nu gaat de strijd om deze steden
niet alleen, de strijd om Duitslands hoofdstad', is begonnen. De grruchtor over
een' paniekstemming in Berlijn houden aan, nomen zelfs too. Duizenden vluchtelingen uit Pruisen, West-Polen -en Silezie nadere-n de hoofdstad. Silezie, de
streek, waarheen duizenden fabriekon werden overgej-laatst, gaat verloren. '-■ at
zal onze *»dolf a.s. Dinddag te vertellen hebben?
In het Westen wordt de druk der Geallieerden steeds groter; een vnortdurende
Duitse terugtochv is er gaande. St Vith werd verov rd, Viarde bereikt. Acbter dit Ardennenfront verm ligde de luchtmacht alleen op Maandag en Dinsdag
meer dan s*ooo voentuigpn Ook in Noderland en hot aangii-nzonde Duitse gebied
Donderdag.
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voortdurende , langzame
Roer werd voro
enig terrein prijs
van Colmar vorde rt p;

-4berg, - en plaarfrsejc, .enkeP km v_rn.j_=e_._
a en Oosten van Hagenau moe stcn -de .Anrtrikancn
-f van het Iste Pranse leger ten Noord
Ell werd overschreden.
tongarijo schijnen de Russen zich wcinig
hecht- Berlijn meldt slechts zeer geringe
i ins

Om het Duitse tegenoff
bekommoren.De ring om Be
vorderingen vanuit Zuid-vVestali
In Italic heerste toe:
Op Luzon zijn de Amerikanen we
het grootste vliegveld bij I
voor de 4de maai Amer'i
zelf, Formosa, de Pioe-Fioe
worden steeds zwaarder

"'ting.

dag gevorderd; zeij veroverder
br'rm.a, aan de kust van Arakan, zijn
and a lay is tot op 50 km genaderd. Japan
ncr alio ver)<eer ir de Zuid-Chinese Zee

lucht bestookt.

Wpe'st U, dat de Duitsers reeds maatreg p.ier treffen aan de Zwitserse grens,
trbeiders' de Duitse he] zouden ontvl.uchten'7
om te voorkotnen,

I

troepenve/rplaatsingen plaats vinden van -'est
dat er re;
or?
Cost, tussen Haram en Hj
Dat hierbij door de Geallieerde luchtmacht reeds 60 locomotieven en
700 spoorwegwagons zijn vernietigd?
Dat Denemarken ; nu Silezie is verier-aan, geen kolen meer krijgt
(al is daar geen spoorwegstaking).
Dat het grote morument te lannenberg door de Duitsers vernietigd
werd?

Dat de muromie van Yon Hindenburg, welke daar begraven was, naar
Midden-Duitsland is overgebracht? Elijkbaar zijn de Nazi's er van
overtuigd, dat zij nooit meer in Oost-Pruisen zullen terugkeren.

GEMENGDE BERICHTEN.

Bij de' Arbeldsinzet in Utrecht v/aron ovoral "oiljotfon aangeplakt, .waar op een
ezel, staando voor het arbeidsbureau. Het onderschrift iuidde: "Ik meld mo
aan, want ze zeggen, dat in Duitsland het gras veel beter is".
Razzia's. Weest steeds op Uw hoedel Verspreidt echter goen gerruchten! Het is
niet waar, dat bij huiszoekingen velen worden gevonden. In Dordt meldden zich
voor de eigenlijke razzia pint. 3 000 mannen. Slechts on'kele tiertallen werden

.

gcvono'-n.

"In Rotterdam

zijn duizenden

e n moeders na de huiszoeking tot de conclusie gekomen: Ik had mijn man, mijn zoor gemakkolijk kunnen verbergen!
er alle vrouwen, die haar kan_ noK krijgen"
Te laat; Maar een goede 1
Pi t "Vri j Nederland".
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iwitsch en. Ohl veroverd. Eerstgenoemde stad is
too
door do Russen in Duitsland zelf bezel. In vrede Bhog
de belangrijks"te"*tot
Lnwoners;
n belangrijk oliecentrum. Ohl ligt
tijd telde zij 12bBreslau. De bevolking van Breslau heeft de* stad
25 km ton Noord- oosl
vorlaten; er bevinden zich alleen nog soldaten en loder van do Volkssturm.
Polen. Russen zijn Poson t'
'5 km genaderd. ■Ocst-l'rpiison. De ring om deze
Duitse provincie is op lb km n
d«.i.'a< afstand, die do Ruseen in
de buurt van Elbing no
in. van Heuven Gocdhart heeft
het eerste tribumaal o.
rd. Hij beJklcmtoonde nog ccns hel
m geinci
work van dit rcchts-colle go, n-1, niet do dad-en, maar de houding van parc-fit curs
en collaborate b
lon Roods 10.000 gevallen liggcn kT^wr voor behandeling. Het is dus we]
sehuldigen zich aan de
n, dat r
borechting zullen kunnen onttrekk-rn.
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BEATRIX.
"51 Januari a.s. gedenken we ook in bezet
land

d

oortedag van ons oudste

prinsesje. Ondanks zorg en rood zullen
op deze dag nog veel li^ve gedachten naar
Nederlands prinselijk gezin uitgaan.

HET BOLSJEWISTISCHE SPOOK.
Rusland! Benauwend probl

le juichen en
vrezen. Russische legers
lopen storm. Naderen! Een gloed van verwachting doorzindert ons. Onweerstaanr rollen de legers voort De hoop op bevrijding zwelt, En toch
st.
en op voor onz
istische terreur
Wazige spookbeelden van c
wij
st door Duitse propaganda?
Wij schamen ons: Ook
Ze'verdwijnen echter niet. Het raadsel Rus'J
aakt ons onzeker. De radi:vencale afwijzing van vroeger ligt ons niet w.eor^ critiekloze aanv?

....

min.

t via Radio Eindhoven een 1:
I. de Jong, medewerker van Radio Oranje,
fiterhet Engelse volk jegens Ru
schouwing gegeven over de houdir
rd houdt die houding
verband met de Britse polit:E?. De
Over het algemee
niet bepaald revolutionnair .
geschiedenis openbaart dit. Zij voelen daarom niets voor het die
-dendoctrinaire communistische stelsel. Sterker interesseert hen he-1
an
re"
"De Engelsman heeft meer begrip voor de ongelijkheid de->
voor die der mensen".
..ielings
Er is een kleine extren;
-oep, de communist en, die
al wat Russisch is, verd
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NEDERLAND.
OVER
STORM

Wat is een yolk zonder regering? Een simpele vraag nieiwaar? Zou ik niet
even goed kunnen vragen, wat een kip zonder kcp is? Ze kan nog eon paar passer doen en fladder! nog een eind weg in willekeurige richting, maar dan is
ook uit.
Gelukkig, wij hebben nog een regering, al kunnen wij haar en zij ons slechts
moeilijk bereiken Maar wat is een yolk, dat geen vertrouwen stelt in zijn
regering? Niet meer dan een bekiagersvaardige mensenmenigte, dip in haar
willen en wensen steeurloos in de storm ronddoboert om ten slotte het slachtoffer te worden van een of ander radicalisme ef verscheurd te worden door
bn iinenlSindse sir Ijd
in Nederland in de eerste plaats) enigszins op de achtergrond is geraakt.
Wantrouwen staat ons naderr.
Vertrouwen blij let daarnaast nog een begrip, wat in oorlogstijd geweldig
moeilijke consequenties mcc kan brengen.
Vertrouwen schakelt cp een bepaald moment je eigen persoonlijke mening uit
als ' . '; je vraagt te handelen volgens algemene regeringsinstructies.
Vertrouwen in je regering else onze onbaatzuchtige med.ewerk3.ng aan wat zij
ons als hot algemeon. en toekomstig belang voorh.oudt .
/ert-r.ouwen,. he t woord is ons nog wel bekend, maar de belekenis zijn we ver... .
geten, verleerd Pie toch.
Toch kunnen-we Nederland niet bewaren voor de chaos, voor de verscheurende
burgeroorlog, voor de krachtverspillende inneriijke strijd, zonder regering
er, zonder vertrouwen ir onze regering
Laten we ons wantrouwen bewaren voor hen, die het verdienen: de iandvexraders
en yreemde onderdriiekers Maar, al hebben we bee bijna verleerd, laten we
vertrouwen op onze regering.. Dat ze ook in de rnoeilijksle mom'enten, die ens
wellicht nog te wachten staan, be yuiste weg zal wijzen uit deze nood naar
een betere toekomsti

—
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FRONTEN.
DE
VAN

De ontwikkellng van de strijd aan het Oostrroiet begint steers
oramatischer vormen aan te nemen. De Russische cpmars in be centrals sector,
die een weinig scheen te luwen, komt thans weer opzetten met een kracht
die geheel Duitsland doet leven. leder uur bereikon ens sensationele be
richten over Duilslands positie; het Nazi-beest staat thans met de rug tegen
de muur Het nachtige lege:- van Maarschalk Sjoekof stormt op Berlijn aan.
2
Donderdag.
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dige tankslagen ten Uoorden en Zuiden van loser oijr do Pusher
rg. De
onweerstaanbare kracht doorgestotm naar do grens van Brant
iden.
st opgetrommelde "Volkssturm"-legers konden hen niet tog;
voet
onder
de
Landsberg
worden
ritz on
Unruhstadt, Zulpich.au. Schwiebus.,
open Terspitsen dringen aan op Fustrin en Frankfort.
iische berichten spreker reeds do verwachting uit, dat de Oder tussen
deze beide steden nog heden bereikt zal worden; dit punt ligt slechts 75 km
■"ijn, Zal echter de inderhaast bemande Oder-linie de Russische tanks
van
Frankfort,
houden? Nog steeds Snellen zij vcort; zwaar dondert het gesch'ut
itrin er over de bevrorer velden. Cob Berlijn hoort het reeds, en zij, de
t yolk komt ormarcheren, dat zij zo
L's,*wete*i vet or
velijk en meedogenloos hebben
-teld. De rekening wordt gepresenteerd!
Oost-Pruisen hetzelfde beeld - wanhoopi Konjngsbergen geheel omsingeld.
Steeds kleiner wordt het gebied, waar de ingesloten Duitse legers zich belen. Friedland en Heilsberg werden veroverd, de afsnijding van het gehele
gebied verzekerd. Ten Weston hiervan rukl.cn de Russische legers op naar Stettin, dat vanuit Zuid-Oostelijke richting reeds op 60 km na bereikt is. Er.
tussen doze legers vluchten de bewoners, 4 a 5 millioen rnensen, soms in kolonnes
50 knr. long, door kou en sneeuw. Ver'schillende slepen de iijken
van onderweg gestorven vaders, moeders en kinderen mcc. Waar zullen zij
rust vinden? bit zijn de vaders en moeders van hen, die moord.ien in Euro'pa.
rekening wordt gepresenteerd 1 De Zruidelijke arm van Sjoekofs leger is,
be Oder ten Oosten van Grunberg te zijn ovorpesto 1 en^ een fel.lo aanval
-ten naar het Zuid-Westen en bedreigt geheel Silezie met afsnijding.
vanuit het kolen- en ijzercentrum rukken do Russen thans or naar hot belangrijke industriegebied van tcoreska - Ostrava in Tsjecho-Slowakije. Do prole
industriegebieden van i'attowitz en 3-leiwitz vielen onbeschadigd in Russiscl
len. Do daar opgeslagen buit uit/le neergpslagen lander zijr d< Nazi's
wijt. In nog geen 3 weken zijn 7-000 plaatsen veroverd, millioenen
bewoners or do vlucht, de 200 Duitse divisl.es in wanorde, do afst'-nd naar
Berlijn van 50b tot 7b km. verkleind. De bloedige rekening wordt gepre sent card I
In Hongarije, vanwaaruit do Duitsers haastig hun tarkdivisies wcghalen om
eigen land, te verdedigen, nernon de Russen-in eon dag allien in Boedapest
p a -;

■

■

8.200 kriigsgevangenen.
Uit Italic wordt alleen verhoogde patrouille-activiteit gemeld.
In Nederland is hot laatste bruggehoofd, 6 km ten Oosten var Geertruidenberg
lur hevige strijd van 2 dagrn door do Cenadezen opgeruimd. Pet Ardennenfront is in boweging, van enigo km's ton Noorden van konscbau tot ton Zuiden van St. Vith. Op steeds meer plaatsen wordt dc Duitse grens averschreden.
voornaamste verdedigingsworken dor Siegfried-linie lie-gen or enkol
onder sterk geallieerd vuur. Ook in het gebied van de Elzas is ied
;enaanval afgeslagen; in 2 dagen tijd maaktcr de Geallieerden 2.500
Duits
ten. In de Vogezen is ieder gevaar voor Straatsburg gewcken,
krij
oorden en Zuiden omsingeld. A_chColmar wordt door Pranse trooj o vanuj
r deze fronten wordt aan 8 havens ma-ssa's oorlogsmateri'aal aangevoerd voor
; komende offensief; ook hier zal de rekening pepresentecrd worden.
strijd in Birma blijft guns tig verier r voor do boa] lioord ■n; de sir g om
L N. ldra beginn n. Op Loezon voerden de Amerikanen weer nipi
lain uit en veroverden een zeer goede haven.Manilla word tot or 35 km
Laderd. Er zijn reeds 23 vliegvelden in hun bezit. Hierdoor is Nederl.
Indie*, Malakka en Achkr-Indie afgesneden van Japan, daar ieder schip binnen
het vliegbereik der Geallieerde jagers komt-, wanreer het het contact tussen
on dit gebied wil in stand honorVERANTWOORDING.
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TOT HEIL DER NEDERLANDEN.
De felbewogen bezettingsgaren hebben een rustig, mear futlooe tindperk voor
goed afgesloten. Een radicaler periode breekt zich baan, door de barbarij
van deze oorlog heen=
Straks, in de tin'd van nationaecl herstel, zullen we er met ge- oce middelen
en met gewone toeriiding niet komen. 'want dan slant het uur voor ware groot■heid van hart en hand. Die ti.id stelt alien de dwingende eis zichzelf te vergeten om te dienen. Voor ieder, van hoog tot laag, een en dezelfde plicht.
Dit geldt. dus ook voor de illegalen, die met de bevrijding hun donkere - en
vaak vervloekte - geheimzinnigheid zullen afwerpen. Don kunnen zij, or en en
fier, werken aan een grote en moeilijke dicnst voor het volk. Wat in ZuidA'ederland gebeurt, leert ons in welke richting dit ook hier zal gaan.
Bi.-j de opbouw wacht do illegalen eon belangrijke taak. Men Iran daar boos om
worden. of niet, do geschiedenis van aide bevrljde landen leert t; t Bet warcr. immcrs de ondergrondse workers, die het vaandel van het.verzet oa
donkorste maanden hebben hoog gchouden. Taak zonder nitzicht -en ondrr veierlei doodsdroiging.
Hun innerlijke overtuiging, vark geboren uit het Cbristeli ;E geloof, he-eft
hen afgehouden van het vorfocilijke comrromis met de natio.naal-socialisten
m hun klick. De strijd he eft hen gemaakt tot manner., zoals overgnngsti.iden
die behoeven en die een volk groot naken.
Zij hebben getoond meer besef van de ti.-jd te hebben, dan zoveel me deburgers,
die hun daden van vaderlandsliefde liever bewaarden voor "rustage" en rbngevaarliake' 1 tinden.
Zij hebben leiding gegeven in de ure des gevaars, toen het moest. Daarom beschouwt de Regering hen als de voornaninste dragers def ITederlandse geest .en
wil hun grote invloed geven.

Doch, voor het vervullen von die dienondo taak is onderlinge samenwerking en

zuiverin a; van c igen gelederen noodzakelijk.
Verbli'jdcnd was dan ook het bericbt uit No or d-Brabant, da t opgericht is
Gemeenschap var. oud-illegale workers "TCederland". De Gemeenschap stelt zich
ten doel mee te werken aan de vernieuwing van het gehele Nedorlandco volk* in
dankba'-rheld en trouw aan Oranje. Behartiging van de bclangen der oud-strijders en.van familie-leden der gevallenen en de■bevordering"van het contact
tussen oud-illegale werkers ziin dc naar binnen gekeerde taken. Vcrgaderingen
on een eigen orgaan dienen om de led-en een goed begrip van d.^,yyernieuv.'lng
bi,1 te brengen en hun inzicht te vordiepen.
In de Coraeenschap is plaats voor alio godsdienstigo en politicks gezindten,
mits het program wordt ondertekend, dat o.m. vraagt: Trouw aan Oranjo, erkonning bij de opbouw van ons land de evangelische grondslagen van waarheid,
gorechtigheid en naastenlicfde. De Gemeenschap zal zich daarentegen verweren
tegen anti-christolijke actios, tegen, ondermijning van het wettig gezag en
tegen anti-democratische stromingen.
Zo wil deze Gemeenschap naest en tezamen met alle gcli.ikgezinde Federlandcrs
aan de geest'elijke en matericle vernieuwing van.het volksieven werken. Faast
en tezamen: De illegalen bczitten stellig niet het r^ono^olio* dor vernieuwing;
°°k' goedg vaderlandcrs, die niet tot haar gelederen hoordr'ff, zullen eon waardevoa.la bijdragc leveren. Dez> bcide groepen zullen elkaar steum/n in de komende harde jaren. Aanvullend en corrigerend, met voor ogen het ware welzijn
van ons volk. De geest van verbondenheid, tijdens de bczetting tussen de ondergrondse workers gegroeid, mocx blijvon bestaan. Ons goslagen land ken de
weeldc der verdeeldheid niet dragen.
Dat men in de Gemeenschap "Nedcrland" samen optrekt, is can belangrijk feit
met het oog op de nicuwo tijd^ die aanbreekt.
Eerst de toekomst zal leren of de kenende periode even waarachtig en ro.mri.jk
zal zijn als die -van het bloedig verzet tegen de vemielers van ons "vol.t.^bestaan. Dan zal blijken, of het verwijt "niete geleerd" alsnog 06k oy hen slaat
■
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EVACUATIE.

evacuatiebevel getsoff en. De
Dozer dagen werden woer enige d-rrpe
gevolgen voor de burgerbcvolking zijn nog ernstriper dan, vorig jaar. Verrvoerneve on g^ed onbewaakt moet wormiddelen ontbroken bijna geheel. zr>dai
den achtergelaten. Wat dit hctekent, heeft de ondervinding geleerd in de gemeenten, die vrocger ontruimd. werden. Huizen en goederen vielen ten prooi aan
roof en kwaadwillige verniclingen door don Duitscn soldaat. o*»k weermacbtswerkliedon hebben dcelgenomen aan hot sloperswcrk en zich. meester gemaakt
van de eigendommen hunner gedupeerd.e landgenoten. Als U zulke misdadigers
bekend maakt bij de- bevoegde in.stantios, bewijst U de gemeenschap een dienst.
Hoe lang zal de terugkeer naar dc ontruimde gebieden nog op zich laten wa.hten? De gebeurtenissen in hot Oosten vcrlevcndigen onze hoop op een spoedig
eindc.
Zal de bevrijding dan het sein zijn am in te pakken en dadelijk terug t.e
keren? '^een! Bij de bevrijding van Zuio-Nedorland maakte het Geallieerde
Opperbevel bekend: "Alle geevacueerden moeten blijvon, waar zij zijn. Niemard begeve zich naar zijn oude woonplaats. De terugkeer wordt geregeld,
zodra daartce gelegenhcid bestaat".
leder, die nadenkt, cegrijpt, dat hier regelend moet worden opgetreden. De
overheid moet cerst het leven in de gotroffen gebieden mogelijk maken. De
vilksgezondheid cist allereerst goed drifckwater or bewoonbare huizor. De aanvankelijk beschikbare woongelegenheid moet worden ingenoraen door rnensen, di 3
het eerst in de plaats aanwezig moeten zijn. Gemeentepersoneel, politic,
ambachtslieden, handeldrijvende middonstsnd er.z. komen hot eerst in aanmerking voor terugkeer. Er zal dus een vorgunningenstelsel nodig zijn. Het is
zelfs wenselijk, dat in de eerste dagen na de bevrijding alle verke.er met
de geevsoueerde gebieden wordt verboden. Een grote toeloop van onbevoegr'en,
en een wegslepen van..materialen door de brutaalster wordt daardoor voorkoJiH
In hot belenp der geevacueerden zelf drirgen wp reedf nu aan op een gedisoiplineerde houding en begrip voor cc nnodzakelrj jke maatregelen.
GEMENGDE BERICHTEN.

Door de Duitse maatregelen is er honger in onze grote steden. pogingen om
hier__.n verbetering te brengen, worden. telkens door den vijand gesaboteerd.
Het in ook. telkens nodig onzr toeren te waarschuwen tegen clandestiene vorderingen door de Vvehrmacbt. In Reimn^ord verscheen vorige week onderofficior
Puff uit poortugaal. Bij verschiilende boereu wist hij tarwe los te ma] en,
die hij waarschijnlijk in Rotterdam tegen jenever heeft g-rruild. Men zij op
zijn hoede tegen dit brutale optreden! Blijft standvastig weigeren en beklaagt
U bij do bevoegde instantiesl
Door bemiddeling van he.t Rode Kruis zijn -11.000 Noderlahdse Joden uit Thoivsienstadt (Polon) naar Zv/.aden ovrrgebracbt.
"Zonder aanzien dcs persoons, zonder vrees voor heil.ige hulsjes zal het Nederlandse yolk van de wrakkc en'al te bulgzsme prrson«*n vcrlost worden. Zuiveren, zuiveren en. nog eens suiverenl bEn dan opbouwen, want e^n drastische
suivoring moet de grondslag zijn voor de vernieeuwing van hcr->'ijzcnd Neder-

land".

(Uit de rede van den Minister van Justitie Mr. Van Heaven Goedhart bij dc installatie van het "orste Tribunaal te 's Hortogenbosch op 25 Januari j1.)..

LAATSTE NIEUWS: De Russen hebben de een week geleden omsi^gelde Duitse yesting Thorurn in Polen veroverd. Volgens bet Duitse communique staan de Pusa-'n
aan do buitenste verdedigingswerken van lustrin en Frankfort, d.w#z. Dat dc
Russen op enkcle punten Berlijn tot op 65 km zijn genaderd!
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CHRISTELIJKE BARMHARTIGHEID.
een beruchte sloppehbuurt van do
rebad was hij gaan waren Jo arms fees
dor armen kwamen daar bij hem, bedelend om brood en .en nachtverbli jl or
deelde met. de ellendiger het s err dat hij van zijn kiein inkomen too
Met vervullden en zieken sliep hij order een deken. Hij werd aangefcast door
een oogziekte Vaak lee.en ze samen gebrek, Maar de verleiding..terug
naar een rust:g burger".even weerstond hij. Want hij had de Stem van zijn Heer

vernomen.

.-'■'...

Zo begone de grote Japanse Evangelist en sociale hervormer Kagawa zijn weik.
Wordt dit one voorgel-ouden als c.en stichtelijk verhaaltje? Vefre van dat!
bike sociale verKagawa wljst ons keen naar Christus' gebod.en, zonder w.
nieuwing zal raislukken
als
Kagawa. Dagelijks
op
te zoeken
Wij hoeven in doze maanden de ellende niet
"oereiken ons smeekbeden om'hulp uit de steden, waar tientallen sterven van
gebrek. Vermagerde rnensen zwerven langs onze wegen en hongerige kinderen smek-en om een boterham. We moeten helper., maar ins ons is de tegenspraak: We
hebben het ook moeilijk er. met ons voorraadje- komen we ook niet ver meer.
huidige nood is er om ons*~te beproeven 5 of we leven willen naar het Gebod.
Do gev.etensconflicten der laatste maanden waeen er om ons t.e beproeven, Of
we waarachtig Jezus Christus beleden als Heer. Pie alle macht heeft. ,In de
schreeuwende ellende onzer volksgenoten worden wij getoetst, of ewe de e.-armhartigheid door Hem bevolen. verstaan.
Als' de Grote Barmhartige' kwam Christus tot de wereld om zondaren te ontr
aan het verder-?. Zelfovergave was Zijn leven tot aan net Fro is. Wie zich overweldigd weet door- aeo-e barmhartigheid is geroepen tot Zijn Dienst-. Hij . Die
de schareii aanziet met innerlijke ontierratng bewogen ; verricht Aijn barmhariighaid door rnensen.

Hij leert ons het Gebod: "Gij zult Uw naaste liefhebben als U reif' , Hij
neemt het op voor armen en verdrukten. Uit de ogen o'er hongerigen ziet Christus ons aan. Hij smeekrt ons dagelijks om eten en onderdak- In Mattheus
31
46 is ons dit heel re eel voor cgen ge.steld. Wie de armen doorstuurt,
est Jezus Christus van de dear. Weten wij wel, wat wij. doen. als we na He
zo voor ft hoofd te hebben gestoten. bidden om rust en vrede.' Och rja,
r-den zo bang. We willen zelf aorgen En als de anne aan de deur kiopt . eggen
oar we cok uit rnoeteh krijken, De vrees maakt ons tot een versokaur
dier voor den naaste be voorbeelden daarvar liggen voor 't grijpen
Ook hier durvenpwe het' niet wagen met Christus.
Christ oli jke barmhartigheid betekent zelfovergave en afzien van'alle m
lijke garantieS'
■-
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Wat praten we toch over eon nienve maatschappij, als we geen nieuwe gehoorzaamheid hebben geleerd? ,lt is bij velen
Gode zij dank
een gestage onrust
eoeid over onze burgerlijkheid. Het Gebod is door onze vrome"vonden en
-maar's' krachteloos. gemaakt. "Zijt niet Bezorgdl ". "Vergadert U geen schatten op de aarde". Deze en andere Evangelie-woorden zijn dynamiet onder onze
burgerlijke levenshouding.
De Bergrede en de vreugdevolle Dienst der eerste Christenen staan in felle
tegerstelling met onze practijk. Te lang hebben we onze krachten beproefd om
met vrome woorden dit alles in 't gelijk te breien.
t Evangelic brengt geweldige spanningen. Gelukkig hij, die dat Verstaat.
net goed praten van de schreeuwend onbarmhartige werlelijkheid al het vrome conservatisme gaat in tegen het radicale Evangelic..
Pimmer mag het Gebod worden teruggedrongen voor z.g. economische onvermijderjkiieid'. We hebben dat voor ;40 al te vaak gedaan. Denk aan ons berusten in
werkl'oosheid. En we zondigen nu op dezelfde wijze, als we "vractisch" zijn
en ve>oral voor onszelf zorgen. We komen met al onze zakelijkheid om in chaos
en verrwilde'ring.
nristus van ons barmhartig^heid vraagt, is dat nooit onmogelijk. Luisterend naar Hem, verstaan we het middeleeuwse orschrift
"Dat ik gaf, is mij gebleven,
Dat ik hield, heeft mij begeven".
Eenmaal vroeg-God van een weduwe, die met haar zoon.aan het laatste brood
toe was, Zijn dccl voor den prefect Elia. Zij gehoorzarmde en is niet omgekomen. (1 For, 17).
Dit wonder herhaalt zich nog iedere dag.
"Zalig.'de baririhartigen
hun zal' barmhartigheid geschieden".
Wat wij nu en in de toekomst nodig hebben,'is niet allereerst een klaar beginsel of een.sociale herordening zonder meer, maar -eon luisteren naar den
Levenden Heeri
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FRONTEN.
DE
VAN

(Terwijl de Geallieerde luchtmacht de laatste weken a] haar
krachten instant om het Duitse verkeerssysteem te ontwrichter (en door geweldige bombardementen dit doel ook bereikt), tracht een dccl der Duitse
legerrcacht zich een weg te banen door de ru'ines van West naar Oost om de
Russische aanval te stuiten. Het ziet er naar uit, dat dit niet zal lukken.
Een factor, het weer, hebben de Russen niet in harden en door de aanhoudonde
sterke dooi is de beweeglijkheid van het sterk gemechaniseer.de Rode Leger
zeer beperkt geworden. De situatie voor het Derde Rijk is er echter niet minder hachelijk om geworden. Alle berichten uit Berlijn spreken van een hopeloze verwarring, van dreigende hongersnood., van gevechten tussen in de ruin
ondergednken Duitsers en de politic. Door het zwaarste bomdardement van deze
oorlog op do Duitse hoofdstad zijn diverse regeringrsgebouwen- vernield en vi;
van de grootste spoorwogstations weggevaagd. In Oost-Pruisen is de afbrokkeling en vernietiging van de zich daar bevindende grote Duitse legerroacht in
voile gang. Schippenbeil, landsberg en Bartenstein werden bezel; Foningsberger
ligt onder zwaar atillerievuur; de'Oostzee is ten Moorden van deze stad bij
het plaatsje Cranz bereikt. Weer mislukter alle doorbraakpoginger om naar het
Westen uit te breken. De afsnijding van geheel Pommeren wordt steeds dreigender. Er zou reeds in de buurt van Pyrilz gevochter worden, d.w.z. 35 km van
Stettin. Voor alle veiligheid heeft de Duitse Oostzeevloot de havens van Danzig, Gdynia en Stettin reeds verlaten en een schuilplaats gezocht in de Noorse en Deense havens. Soldin werd veroverd, de spoorlijn Kustrin
Stettin
overschreden; volgens de jongste berichten is de Oder ten Noord-Westen van
Kustrin bereikt. De geweldige tankslagen, die Maarschalk Sjoekof ten Oosten
van de beide voorposten van Berlijn, Kustrin en Frankfort, leverde, sehijnfen

Dinsdagmorgen.

-

-'b -

3
3f> ye r*r<rvT%j ip^^*v" b^^ve^oii^
■

;roep

■

-

'

f
■

'

"-

- rbjoroker ;

o-

■

-

Ruhr
1

x

5-000 vii

:

c errs!
■

'

Fran:
■

'

■

-

inrol'

for is'
verov(

"

?:arill° or>
-oner worden hierbij
op; de hiorblj
"'.

.

bei

olio-

.

breken, c

...

-

i

-ra. Fabrieken in Kr
ogingen der omeingelde
t eerste grote Vonvo^'

Jafan-

Lrma-v

GEMENGDE

BERICHTEN.

r-__
Xr'
nwaar

'^r

'

"

.

bovolbir
Duitsland in

ontruimd

pf

-

buurt

r uur

.
'" »s
rod

■

i

nachtP

>

idden in df

on Japans kri
alien. Weinig ond
rijgssevangene

Pro

-uur

i

af-

-1 meisles
"

-rerino

imo v

'-■''

uit

alreed,
i

a

n bi^
.000 liehtbe

-

4

-

'

4

:: s nodig: -1,

.

mill

i

. lb-miP:

dakp

In totaal 7.

"
■

vers

en

"■

■■;
'
"

:'e

merer

.

'

verbr- Ld
1

.

■

''

■

"

.'

,

vri je bra bar i

van Jusi
■

d.

.

■, ma

:
WIST

U..

1.1. 1
-"

CO

-

1:

'-

Pro g?

:

.

n

c?

in?

I

:: ■■ r

'

r

. .
10ten?

"

ran 3 Febr.

r was

Ld in
VERANTWOORDING:

;--; Ror

.--;
.-■

■--:

;

X

b

/

bommen gelan-

I]---:

:

o.ilpapier.

-.--"
"

Den

Vaderlandt

De Koerier

9 Februari 1945
25

MIDDELBURG.

Walcheren staat onder water,
Middelburg iigt aan de zee;
en in kleine booties nadert
de Bevri*jder snel de ree.
Bootsman, maak na—r vast je touwi
aan de deurknop van dat huis ,
Kijk daar ginds, dat Z
zoent de jorigc.is" Welkom thuis
Steeds me or boten, steeds
alles dringt en plast in ' t ma
Zegenbeden . . .goede wen
klinken door de natte s'cs

Zo'n

Ook de Duitse striid err Snellen

de oevrijders tegemoet,
.
om ze ee.eedig neer te vellen
*
aar z worden in de stocn....

--

.

ncm« n. . . overdonderd
do or ho t *j 'a be 1end c yolk.
z(. lopen,
dwaas verwondcrd
22- d:.e wilde rner.senfcolk!
Duitse hsnden....moegestreden 3
gaan car: aarzelend omhoog!
beden,
lkbaar naar omhoog!
■
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STORM OVER NEDERLAND
-

t

-

v-px-r'

j-

tee» kop vol

ding van Middelburg is voor een Nuderlander in bezel
voor een Hotterdammer
zorg en narigheid, als een hard, dampende erwter
lege naag
rnet^een
woord
een weelde.
In een
We zi*jn in de afgelopen jaren wel eens teleurgesteld in de loop e'er gebeurtenissen en in elkaar >Ye hebben alien ons wel eens schamper uitgelaten over
de toekomst en over onze b; idgenoten We zi*"n elkaar vol eens mm of meer
hardhandig in de haren gevlogen, ook in "De Krerier"
Het heeft ailes zijn
oorzaak gehad en z;n noodzaak
Maar zo iets als dit gedicht.ee heft :e weer eens op uit de dagelijkse zorgen en dat heeft de burger rodig. Als de ene last op de andere volgt en het
verzet bij een groot dccl dei burgerij verslapt, begin jewel eens te twijfelen aan de veel ger-oemde goede eigenschappen ran dat taaie vri*jheidsiievende yolk- Als het begmt te spannen in de steden. de honger reeds slachtoffers maakt, dan is het wel heel moeilijk om er cr.dar.ks alles de meed in te
houden
Op Walcheren heeft het c:ck gespannen; hoe cc
lar hebben we eigenlijk nog
geen vermoeden van. daai
c afgezaagde sentimentele schrikbec-ld >
dat de Nazi-propaganda op de aanplakbi
irhoudt. geen antwoord op
geven. Ondanks die beprceving
ter c v?i:^ Zeeuwen de haop op de
'en ze haar
"
heid in hun hart level
touder.. Jubelend en
vrj
hun
dankbaarhen
haald. Hoevelen zullen naast hun
n
iets van waarde in hun bezit
naaj
weer verzekerd
Ziedaar de Nederlander op z'n besl
eels dee
is ziet hii met noon i
Cc toe
■
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Donderdag.

scbaTk Konjevs legergro*
waren

verstrekt^

van Breslau over een 3
11 jk reeds 20 km in Zud
Hierbij werden c m
opmars is le aul "
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ten Oosten van Berlijn woedt tustanks]ag. Pussi sc
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69 vliegtuigen onbeschadi
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Vol-gens Duitse berichten
op fle Westelijke oever van
--:ov wordt door grote formaties
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ichoten*;
en
, tervleugel van fearschal k S
in Stettin vanuit Pyritz nerval. TDrrleringen geiraakt. Een 50-tal p]
brandende si
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leger
het
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De activiteit aan het Westfront i
;
ieden
c. Fu het weer wat verbeterd
»
worden
geweldige fore
is,
vliegtuigen ingeZet om let voorbereiden.de werk
voor de grote aanval grondig uit te voeren. In de afgelopen naoht v]
flinke
formaties Mosquitoes naar Duitsland en bombardeerden I'assel, Bonn, Mainz, Koblenz, Hannover. Dusseldorff en Duisburg. Bovendien trokken 70C Engelse bomn
werpers crop uit en bombardeerden bij heldere lucht slechts **nl ele km's * chter
de linies van het 2d
;e leger grote troerenooncentraties en orslagpla;
in Kleef en G-oc
Chemnitz, Kaagdenburg en leipzig door ruim
vliegtuigen
00
bezocht. Het lste Amerikaanse legpr vrroverde reeds 1* van de
guidel: ;1 staan de Geallieerden minder dan 5 km
in
i
*
stuwdammen
de
7
]
van. het bolwerk
Ikaai se leger veroverde Schmid in de Siegfriedlinie, terwijl
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MANIFEST DER NEDERLANDSE VERZETSBEWEGINGEN.

De Nederlandse ondergrond.se verzet sbewegingen hebben namens het Nederlandse
yolk een manifest uitgegeven ter pubjLicatie in de wereldpers. Dit manifest
lui.dt als volgt:
Het Nederlandse yolk in bezel gebied heeft nu bijna S jaar gestreden in de
rangorde der verenigde volkeren. Honderden en duizenden hebben het offer van
hun leven gebracht; tiendnizenden zijn naer Duitse concentratiekampen gesleprt
een nog veel groter getal verloor al zijn bezittingen in de strijd. Onze
spoorwegmannen zijn nu reeds een half jaar in staking terwille van de geallieerde zaak, die hun eigen zaak is- vele onzer steden zijn verwoest, wij zullen
ze weer opbouwen' Zeer veel fabriekcn zijn leeggestolen, wij zullen betere
bouwen! Het water staat op ons bouw] red, wij zullen het droogmaken! De Duitse
dwingelanden proberen ons op de knic n te dwinger door ons uit te hongeren.
Maar ook deze rampspoed zullen wij v^rdragen, d nkend aan hen, die vechten
aan het front, denkend aan het leed, dat andere volk<.-rn hebben gedragen. Maar
nu hebben de Duitsers een middel verzonnen, dat ons yolk dodelijk zou treffen,
indien het werd uitgevoerd: deportatic. Negentiende onzer mannen heeft vast■beradpn geweigerd. Ons land is dicbtbevolkt, het heeft geen grote bossen,
noch bergen, noch woeste gebieden. Desondanks hebben enkele honderdduizenden
kunnen onderduiken om aldu.s buiten de Duitse greep te blijven. Onze bevolbings. registers hebben wij gestolen of vernield. Onz* volksadministratie hebben wij
in de war gestuurd. Yvi'j hebben de distributiekaarten nagemaakt of weggehaald,
om de Duitse razzia's onmogelijk te maken .
Indien wij slechts de wapenen bezaten, dan zone'en wij 1 lever sterven als mannen, dan ons als schapen te lat en slepen naar Hitlers s] achtbank. Maar ook
nu zullen we ons verzetten tot het uiterste, want in^ien het Duitse plan mochi
slagen, dan zouden tezamen met de reeds gedeporteerden anderhalf mill i.oen
Nederlandse mannen zijn weggesleept uit het Vaclerland . Hun lot zal niet alleen zijn het lot der dwangarbeiders, maar zij zijn gedoemd te sterven rioor
ontbering, zonder voldoende kleding, zonder voldoende dokterszorg, ;en nrooi
aan honger en besmettelijke ziekten.
Medelijden vragen wij ni.et, want wij weten waarvoor wij strijden. H lar wij
roepen de vrije wereld toe: een oud cultuurvolk wordt met ondprg^ng be^r^igd
door de Duitse be.rba.ren. Laten de strijdende volken hun stem doen h >rer, opdat
elke Duitse barbaar, die nog verstand bezit, zieb bezinne en de axid^-rer hun
duivels doel wellicht ojgeven, denkend aan de vergeldine 1, die hen wacht.
leve de vri jheic ! W1 j zee.l] en stan. dhouden!
Namens het Nederlandse yolk:
De Nederlandse vorzet sbewpginger*.
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STORM OVER NEDERLAND.
Jonge

vrienden,

Als we ons in dit nummer van "De Koerier" speciaal tot jullie richten, is
het niet met de jullie welbekende zelfverzekerdheid van den. volwassene tegenover de jeugd, maar veeleer met enige aarzeling en in het besef, dat de erfenis, die wij jullie in deze wereld nalaten, meer dan beschamend is.
Want na deze oorlog zal van onze oude wereld met haar wonderlijk schone natuur en eeuwenoude kunstschatten niet veel meer over zijn dan een rokende,
smeulende brandstapel, met als voornaamste kenmerken algemene armoede, honger
en kou.
is In vele gevallen
orir/e geestelijke wereld
ijk denken
Maar ook he
zijn
puinhoop.
ook goede gedachten geZeker, er
verworden tot een chaotische
boren in de laatste jaren. Onze saamhorigheid is gegroeid, de liefde en offerbereidheid voor de Nederlandse zaak is versterkt, maar wat onze gedachten
steeds meer beheerst is haat, wraak, geweld, sabotage, eigenbelang, leugen,
roof, wantrouwen, c.d. Zo gaan ook nu weer stoffelijke en geestelijke verarming hand in hand
Tot hoover? We weten het niet. Wij kunnen slechts hopen,
dat deze tocht near de afgrond spoedig gestuit zal worden en we aan. de wederopbouw kunnen beginnen- Want met de wederopbouw begint onze pn jullie toekomst
weer. Gezien wat onze erfenis inhoudt, meet het jullie als een onmogelijk
zware taak voorkomen al die schade weer te herstellen.
Ongetwijfeld is het dat ook. Beperken we ons slechts tot eigen land, dan zal
de opbouw van onze steden en. dorpen, van de industriele- en boerenbedri jven,
van heel onze I\ Te derland se huishouding niet alleen de voile inspanning eisen
van alien, maar daarnaast ook de beieidheid om genoegen te neroen, met heel wat
lagere welstand dan we voor deze oorlog gewend waren. In dit verband is het
misschien wel een voordeel, del deze oorlog ons vast getraind heeft in het
beoefenen van de soherheid. Met wat goede wil is overal nog wel een voordelig
kantje aan te ontdekken.
De toekomst zal van ons vragen alles wat we kunnen en kennen, al onze werkkracht, handigheid en kermis, al onze wilskracht om, ieder in zijn yak, meester te worden in de beperkte taak, die hem of haar in eigen- en gemeenschappelijk belang ten dccl zal vallen. Met minder zal het niet gaan, willei we de
toekomst winnen.
Daar komt bij de geestelijke opbouw, d.w.z. de mensen en ook jullie
de
moeten w<=>er tot and.ere gedachten warden gebracht. Om maar en-tele dingjeugd
en te noemen: sabotage en luiheid zullen plaats moeten maken voor verantwoordelijkheid. In plaats van er de kantjes af te lonen, zal straks ieder het algemeen belang moeten voelen en behartigen als het zijne. Zo zullen in nlaets
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barmbartigheid
van haat, wraak en geweldsverheerlijking, saamhorigheid en
weer onze geest moeten beheersen. Zo zal er heel wat gescbaafden beschaafd
verwilderd is.
moeten worden, van wat in de oorlogsjaren verwaarloosd en
Leraan doen? Velen zullen op deze vraag
Wat kunnen jullie, wat ban de jen
niet direct het antwoord -eten. Toch komt ook in deze veel on jullie goede
heett nu
wil en verantwoOrdelijkheidsgevoel voor de toekomst aan- Nederiand
tiers. Aan mensen met een gevoelig
en straks grote behoefte aan stei
hart en ijzere wilskracht. En daaraan kan iedere jongen of meisje, die in
srken, vooreerst aan jezeil
deze jaren groeit tot vol
te streven near wat ieder
je be]
door niet tWreden te zijn
van jullie beloort te zijn. Voorts door ir j" verscbillende jeugdverenigmgen
nu (voorzover dit nog-.mogelijk is) en straks, net elkaar een met.— nederweer
landse generatie o P te bouwen, waarin het eeht Nederlandse volksterakter
*
fris tot tilting komt in vrijheid en verdraagzaamhelfl.
.
jeugdig tde-Hunmoeilijk.
Voor veel jonge mensen is deze tijd wel uiterst
rerkel*. jkbeid. De tee
lisme en geloof is steeds in felle strijd met d€ ha
leurstellingen zijn dan oak vele en zullen nog zeer vele zijn. Dit mag inline
ons leven het met de teechter niet ontiroedigen. Net is de grote
n.
leurstellingen klaar te i
De vaak gruwelijke werkelijkheid is de grondstof voor onze arbeid. We moeten
die aanvaarden,''er zit niet anders op. Bij deze arbei.fi hebben we echter ons
idealisme en geloof broodnodig, want alleen dit zal ons de "'eg kunnen en moe;ronds*tof alien te samen weer een nieuwe, beteten wijzen hoe we uit die r
iub zal zijn te leven en te werk.en.
re wereld bouwen, waarin het c
VAN

DE

FRONTEN.

operaties tegen Duitsland, waartoe
De samenwerkins in de genet
de drie geallieerde staatshoofden Ch rcbill, Roosevelt en Stalin te Jalto t
sloten, begint duidelij] zic]
" aan te nemen. Er is-thans- een luchtlatstaven ver overtreft en dat aan de
offensief gaande, dat alle vro
verleent. In de 24 uur tussen DinsdagRussische legers daadwerkelijk
.000 vliegtuigen Duitse doe'len: door
en Woensdagavond teisterden ruii
le en 2e tactische luchtmacht werden ruim 5-0-00 vluchten uitgevoerd en spoorrblijven en -conce-ntraties .enz. aan
wegemplacementen, locon
het Westelljk front
itrailleerd. Daarbij werden vo
nog niet volledi-te gegi
ruim 4.000 snoor.vagons en hon400 locoi
derden raotorvoertuigen "tel'iab.gd of vc-rrC etigd Dinsdagnacht bombardeerden
1.40 C zware Engelse bomn
le grote industriestad Dresden,' ongeveer
volgden grote dagaanvallen der Amerikanen
80 km achter het Oostfront.
ruim
te1.400
met totaal
.
ien, Chemnitz en Leipzig aanvielen,
waarna Woensdagnacht de HAP met een grote luchtmacht Chemnitz' en Kfaagdenburg
teisterden. Donderdag bombardeerden de Amerikanen Dresden, Kottbus en Wer
Le). kottbus ligt halverwege tussen Dresd*
(de laatste stad vanuit
\
t front vai
Frankfort en 43 km
rschalk Sjoekov verwijderd. Al deze
plaatsen vormen hoc
n naar het Oostelijk front.
de aanvoen
De ontstane ontwric
van versterkin.gen naar d ; bedreigde plaatsen uiterst moei-lijk. De be
vorderingen zijn te constateren
in de sector van naar.
>njevs leger. bier bereikten de Russen Je zijrivan
He
d
vier
buurt van Gor3itz, on ongeveer 80 kn afOder,
Lsze,
stand van Dresden. Breslau is nu zo goed als geheel omsingeld. Hie ;oegangswegen liggen oncer Pussisch artillerie-vu r.
en Noord-Westen van Br->s:!
werden in 24 uur 7 steden veroverd, waaronder Neusalz en Freystadt,
ns
200 kleinere plaatsen. Daar
nog
Russer
in
nanvliegtuigen
viel*
345
den. Donderdagavond ma
rial} l^onjev
Stalin bdat
van ?
Sarau en Sonnefelt (10'
Berlijn.)
Zuid-Oo
veroverden, alsn.ede
Grunberg. Hirer sluit de Noordelijke vleugel van deze*']
rroep aan bij

,
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Zuidelijke vleugel van Maarschalk Sjoekovs leger. Beide partijen melden thans
weinig bijzonderheden omtrent de strijd bij Frankfort en Kustrin. In Pommeren
dringen de Sovjets echter steeds meer op naar Stettin en Foslin. Sehneidemuhl,
ruim 40 km. achter de Russische linies, werd veroverd; hier bedroeg de bull
200 vliegtuigen en 1.500 spoorwagons. Tevenswerd volgens het communique van
Stalin Konitz, in de Poolse Ccrridor, veroverd en do spoorlijn Danzig - Stettin afgesneden. De strijd om Boedapest is geeindigd. Nog 12.700 krijgsgevangenen, meest gewonden, werden. door de Russen binnengebracht, waardoor het totaal
aantal gevangenen in deze stad gestegen tot 122.000 man, d.w.z. meer dan in
Stalingrad. Doch deze mooie Donaustad is tegelijk een tweede Stalingrad geworden, geheel verMeld en uitgebrand. Dit verlies betekent voor de Duitsers,
die alles op alles hebben gezet om de stad te ontzetten, een geweldige morele
klap.
Aan het Westelijk front dringen de Canadezen en Engelsen ten Zuid-Oosten van
Nijmegen steeds verder Duitsland binnen. Ondanks hevige tegenaanvallen tussen
Kleef en Goch en Goch en de Maas, moeten de Nazi-legers steeds terug. Over de
Niers werd een stevig bruggchoofd gevormd; Goch tot op enkele km's gen.aderd.
Het dorp Kessel werd Donderdag veroverd. Ook in de richting van de Pijn steeds
vooru.itgang. In de Eifel iigt de streek om Brum onder zwsar geallieerd kanonvuur, terwijl door de verovering van Vianden gehee] Luxemburg is bevrijd.
Overigens is het «esteli:;k front in uiterlijke rust; de geweldige luchtaanvallen en troepenconcentraties in het gebied van Nijmegen, Akcn en Hagenau
doen echter aan spoedige verstoring denken.
Vanuit Italic werden grote vluchten ondornomen. Behalve Wenen (reeds eerder
genoemd) waren Graz en de Brenner-spoorlijn de doelen.
Churchill en Eden hebben, na de 8-daagse conferentie in. Jalta op hun terugreis de Griek'se hoofdstad met een onverwacht bezoek vereerd. Een enthousiaste
menigte heeft den groten Engelsen leider uitbundig begroet en hem gevierd als
de man, die Griekenland heeft behoed voor nog langer bloedvergieten en burgcroorlog. Churchill is benoemd tot ere-burger van Athene.
De strijd op Luzon verloopt near wens, ben verwacht een zeer spoedige ineenstorting van het Japans-e verzet in het Zuidelijk gedeelte van de hoofdstad
Manilla.

WIE ZAL ONS LEIDEN?
Het vraagstuk van de zuivering veroorzaakt in alle bevri.jde landen beroering.
Ook in ons land. Het ontslag van Mr. Burger en de huidig-- kabinetscrisis staat
er mcc in nauw verband. In ons blad is deze zaak meermalen ter sprake
st.
Het ging dan om een bepaelde zijdr van het rrobleem: het recht.
Bij de zuivering is echter nog veel meer aan de orde. Het gaat om de levensvraag: "Wie zal leiding geven in het nieuwe Nederland?" Wanneer de leiders van
voorheen ook de leiding van het verzet op zicb genomen hadden, zou deze vraag
er niet zijn.
Ons yolk zag op tegen de eigen leiders en het verwachtte van hen de daad, die
alien zou bezielen en de weg wijzen, toen het donkerste uur van vele eeuwen
in 1940 aanbrak. Is die verwachting vervuld?
Zijn het de officieren, die de Nederlandse guerilla-strijders de laatste jaren
aanvoer en? Zijn het de vroegere redacteuren, die de ondergrondse pers leiden?
Zijn het de vakbondleiders, die de strijd aangebonden hebben tegen de deportatie der arbeiders?
De uitzonderingen daargelaten, moeten we zeggen: neen! Het zijn niet de
gere politieke leiders, niet de meeslenende redenaars en de
der onsberfelijke principes, die vooraan staan, nu het moet.
leder eerlijk man moet toegeven: het is de verzetsbeweging die ""eidine -*-ee;eve
"J'
heeft tot op dit ogenblik.
Hoe moet dat nu na de bevriidimo t. n icidcr van een illegale actie hoeft niet
-4-
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Een 1 irT**v?=rn~-eK5n knokpicve^is'
bekwaam te zijn v,r een functie in
niet altijd geschikt v >or ambtenaar en iemand, di^ uilmemend perroonebpwi jzew
kon vervalsen, is nog geen goede burgemeester.
Maar bet is even dwaas te menen, dat een verantwoordeiijk leader, die in de
ure dcs gevaars zijn plicht verzaabte, straks weer de teugels in banden kan

nemen.

Net gaat hier niet ym legalen of illegalen. Leiding geven }-m alleen i.emand,
die
beslissende momenten naast kermis ook k.arakter blij.kt tp bezitten.
weinig
*n hier toonde zicb de innerlijke voosheid van de volberen: er waren
barekters. ben was niet meer bereid zijn overtuiging met daden te bevestigen.
verheven en handelden te laag bij de grond. ''fe svraken.ook in
de rolitiek grote woordpn, maar we waren slechts handige or^ortunisten. Hop
hebben we gejuicht, toen on de Conference van Munchen (1938) <*c vrijheid van
het Tsjechische yolk werd verkwanseld! b'n was het onorgeloste werkel oosbeidsvrangstuk er niet een blijk van?
De inval der Duitse horden doed. het gerrsat verstomr*en.
n nu niet zeggen, dat de nroblemen der bezetting zo ingewikkeld waren.
n lag de fout niet. Men miste de moed om trouw te zi.jn. v'e. zijn in het
slop geraakt dpo.r gebrek aan knrakter, aan zedelijke moed, aanbereidbeid de
overtuiging met het leven De bevestigen.
In de bezettingsjaren is onhc-'roepeli jk vonnis gewezen over alien, die or.
rlaatsen stonden, warr ze niet thuis hworden en die verantwoordelijkbeden
droegen, waarvoor ze te zwak waren.
Een natie, die onder de leus: "Doe wel en zie niet om" deze mensen op hun
plaats laat, pleegt zeifmnord. Bij andere maatregelen moeten we voor een redicale verandering van leidende rersonen niet terugschrikken.
Bij de keuze der leiders moet n-=ast kermis ock barfejttejr in aanmerking worden
gene-men. De houding in oorlogstijd kan da^rvoor een goerfp m*°°tstaf zijn. Dit
is in het geding bij het probleem der zuivering. ''Vri j Ner'erlr.nd" (29 /-rril
'44) besl-ot een artikel over dit onder^erp, waaruit we verschillen.de m***-len
citeerden, met te wijzen op bin. de
Aan. het lichtend voorbeelei van
moed
en plichtsbetrachting, dat Zij ons in deze donle^e jaren gegezedelijke
ven heeft, raogen wij ons alien sriegelen.
GEMENGDE BERICHTEN.
Om een einde te maken aan de reeks afnersingen en wandaden van de" NieuwBei j'erlandsen N.5.8.-burgemeester Sir on is en zijr trawanten, beeft-de Fnokploeg z.teh in de evond van 13 F^br. jl. toegang verscbaft tot >*et gemeentehus
van Nieuw-Beijerland en den Heer Simonis plus een van rip door hem geimporteerde ambtenaren (zijn zoon) af geranseld. Nog diezelf-^e avond hebben dp Duit
sers in N.B.L. een aantal mannen^van 17
4S jaar orgegrenen en in de Grote
ondergebracht.
De beren W. Holleman en
' erk
Zoeteman hebben'zicb hierbij
zeer verdienstelijk geroaakt door het verradrn van vprschillende nersonen, die
vzich verborgen hielden. Van de in de berk bewaahte manner w^rdpn bij een ont2 personen ernstig gewond. Welk lot de -to-rrer.en ma-nen
-foaojit,' is ncg niet bekend. Dat de bevolking door een en. ander zeer geagiteerd
is, vcrwondcrt ens niet. wel moeten we er ip wijzen, dat deze zenuw nhtigneid er niet toe mag leiden, schuldigen te zoeken in de bock, waar z< niet
|ijn. Do- ER heeft zich hier ingczct ter handhaving van het mcAt. Wanneer
c*e "ijand daarop reageert d*or onschuld.igen te grijpen en cventueel weg te
v.-,eron., dan is dat wwer een nieuw rechtsverkracbting, waarvar de verantw; ordelijkheid g,.h-. el en al voor r-honing van den vijand en zijn handlangcrs
M.'-mt
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GEDENKEN....

Op de vroege Zondagrnorgen zijn ze uit hun gevangenis gehaald.
Ze zaten daar, omdat ze hun land gediend hadden.
Beulen hebben hen naar het eiland gepracht, dat ze wellicht nooit hadden betreden.
Op de eenzame weg tussen de verdronken landen zijn ze vermoord.
Onbekenden, nochtans bekend.
Wij gedenken hen,, die voor ons stierven.
Wij denken aan de vrouwen, meisjes en kinderen, die achterbleven.
Wij stamelen: "Heer, gedenk de diep bedroefden!"
En we gaan in Hoger Beroep bij den Rechter van hemel en aarde.
"Al uw boos aanslagen
Verkeerde mens van hert!
Die zullen God mishagen,
Want Hij ze moede werd."
CONFLICT DER GENERATIES.

Een zekere wrijving tussen de vurige, idealistische jeugd en de nuchtere, rijpe
maar ook vaak trage ouderen is er altijd geweest. Lang- niet altijd ligt er tussen jong en oud een diepe tegenstelling op allerlei gebied. Er zijn grote tijden geweest, waarin de ouderen rustig de teugels aan de jongeren overgaven, zonder dat er ingrijpende veranderingen plaats vonden.
Dat is nu anders. Een oude wereldperiode is afgesloten. De deur naar het verleden is dicht. In leed en verwarring is een nieuw menstype geboren: strijdvaardig en radicaal. De jong ere generatie is diep teleurgesteld in het verleden.
De houding van de meeste ouderen in de oorlogsjaren heeft hen diep geschokt. De
besten hunner zijn langs diepe wegen geleid en in nood en strijd gevormd. Zij
zijn de kern van het Nederland-van-morgen. Onderstaand artikel is van een dier
jongeren. Het is een getuigenis namens velen. Hartstochtelijk, maar niet oppervlakkig. Scherp, maar geboren uit een oprecht gemoed.
Een rustige, veelzijdige verhandeling kan men in deze tijd en van de2e jeugd
niet verwachten. Over het probleem zelf zou zeker meer te zeggen zijn. Het conflict is algemeen. en vertoont zich niet alleen in Christelijke kring. Het is
over de gehele linie de botsing met de burgerlijkheid. Fan dit woord niet alzijdig worden genoemd, we geven het ouderen en jongeren gaarne ter ernsti^e
overweging. (Red).
Kinderen eren hun ouders, niet omdat zij ouder zijn, zelfs niet omdat zij ou2
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zijn

maar omdat zij een opdracht'"van G**--od,JTe-b**b*---***T>-*-*^^
te v.oeden "in de vreze der- rieren ;l , zodat zij bewust zullen gaan
imeenschap der Kerb, in gehoorzaamheid aan het goddeli'jk Wo or;
". v ceding 'net ene nodige", van waanuit al bet and ere als toe
-

n vormden niet; zij zijn zelf vervormd■ De bracbt van bet ha-* t—
is ondeugdolijk geblekcn, was dus geen geloof in de bijbelse
Zij hebben water in de wijn go-lean; een slap bur nerdrank je
■t Jr. vervluchtigd r^ de hitte van het wereldger*-cb.t. Op eenmeal
foordje "principe" ontzield te zijn. Net was een baastige d.ood
*.

It jk kon dienen
r werd. zo anders nan de grote woord.en van voor de oorlog
ermoed.en. Net is niet de kleinste zond.e van onze samenleving dat
risen bedrogen zijn met leuzen zonder grond.
lie zoetjes achter "vader" soesden, hebben dit bemerkt. Zij scbrok- on, oni
en door een rrrr'erde pijn aan het hart. "Is dat nu vader""
eren' 1 zijn gaan twijfelen aan gezag en inzicht van het vervormde
■700
J- , verwerpen lie zelfs Is del een wonder? De eerbied berustte
c ontvangen ondracht tot of.voeding en leiding. De ouderen zelf hebrezo grond weggenomen door een niet-verstaan der bijbelse boodschap.
.-I jongeren zijrTgedaald tot levensdiepten die bet voorgeslacht in hun rus;er jeugd niet kende. Alleen, zonder hoemenswaardige steun der volwassenen,
hebben"zij de grote last oorlogsgeneratie te zijn, gedragen. Zo is in de worsteling met de nroblemen van oorlog en bezetting een nieuwe geesteshouding geboren. Va ak in. het zicht van de dood Deze mentaliteit is gekenmerlrt door radicale ideeen en vrees voor het connromis.
jaren ken nen we de kleine geschillen tussen jong en oud. Jeugdig
Nan vr
i nu eenm.aalook rotsen van graniet in vlam te zetten . Doch het zou
erinihg van het revolutionnaire karakter dezer dagen zijn, a] s wi.j de
een
Ldjge tegenstellingen, met eenzelfde etiket beplakt, ter zijde wilden leggen.
2 nieuv geslacht met een andere gedacbtenwereld roer*t om geboord te worden.
Zal het weerkla.nl vinden?
Net mag ons niet verbazen, dat de jeugd wantrouwend staat tegenover inzicht
en leiding van ouderen, die zo openlijk getoond hebben, dat zij over de gehele
lime faalden. bog minder mogen we verdoezelen, dat er een diepe kloof tussen
cud en jong is ontstaan.
..rshands snelen de botsingen zicb af in en. rond het gezi.n. De scheiding der
geesten heeft vele gezinnen uiteen gereten. Bleehts heerst nog onderlingwantrouwen en misverstand. Steeds treuriger omvang krijgt de gezinsverwoesting,
die te funeeter is met het oog op de toekomst. Naar Augustinus' beroemde woorden rr, hot gezin een vluchtb.euvel. in de wereld. Daarori moet, wil er iets tent komen van nationals opbouw en herstel, ons yolk vele geestelijk-.gezonde
gezinnen tellen. Vanuit het gezin wordt de samenlevin^ als geheel gebouwd en
■' -f
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gezegend-

zal de na-oorlogse maatschappij te worstelen hebben met een tegenstelling temeer. Oud tegen jong in elke formatie als betreurenswaardig, maar tast-

Straks

trast.

alter: zijn er wel van overtuigd,, dat de ontbindend.e bracbten beftreden moe>rden. Doch hoe? De jongeren drei.gen vast te rat en in een kramr achtige
cesthouding; de ouderen in koortsig wantrouwen. Net als ,**;evolg, cat bei.der
uitzicht teloor gaat.
Nit onszelf weten we geen weg met de grote vra-gstukken., die ons bestormen.
r meer dan ooit worden we in deze tijd ternggewor** en op de Bijbel, die immers voor "onderweg" gegeven is. De nood NB.r\ het geweten eiwingt te komen tot
let Bijbelwoord on helderheid, or inzicht en wijsbeid.
Zonder Christus is het gezin niet meer dan een groeo
verbonden d-;-jr d c
gaan
d van het bleed
dat wel kruipt waar bei niet
kan, maa- dat teen niet
machte is ons deer het leven en door de dood been "'ezenlijk bijeen te hou-
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den. Zonder het kruis
vanirtfrr^rht-lr-omen,
en.
kan
alleen
lets
er
de dood in het conflict der geslacht
jls wij alien samenleven uit het Evangelic van de vergeving der-zonden, in de
erkenning, dat Jezus de Heer is, ook. in de verhouding oud tot jong.
Zou het dan niet juist zijn, dat de ouderen onder ons als goed begin het wan- .
trouwen, dat zij tegen de jonge mensen koesteren, omvormden in vertrouwen? Vertrouw, schep vertrouwen door U open te stellen voor hun gedaohtenwereld en ideeen, voor de nieuwe geest, die ben doorstroomt. De komende tijd zal de tijd
der jeugd zijn, want zij zullen straks het voile leven zijn. De jeugd is waarlijk niet de generatie van het ongebreideld geweld, van het dol verzet tegen
i
"den.bezetter. Begrijp tochl Neem Uw zoon of dochter voor ernstig, nrobeer te
doorzien, wat de jongeren bezielt. Laat hen tocb niet eenzaam buiten Uw hart.

.

Vert.rouw!

En wat zullen wij tot de jongeren zeggen? Begrijren wekt slecbts medelijden met
een geslacht, dat niet besefte, dat in tijden van nood de kracht van het woord "
getoets wordt aan de daarop sluitende daad. Het ontstellende onvermogen-tot-geloof en de tragische onwil-om-te-leren der ouderen schanken jonge mensen zo
spoedig, een bitter 'en opstand'ig gemoed.
Er is een troost, die tevens ruimte schept tot wederzijdse openheid.. Over oud
en.jong welft zich een liefde en genade, waarvan zij beiden leven, Het rechte
vertrouwen in deze tekenen van het G-odsrijk kan niet samengaan met een scheve
houding. Met ha-etst worden we opgeroepen dit Rijk en zijn gerechtigbeid te zoe- *

,

ken.

VAN DE FRONTEN.
Be sparaning buiten en in het onsin*9»l**« .Dttltrsl-m-d. neemt toe. Er
buiten c'ensolideren de S<sir*)«-fc-^c©»**-J«in postWries en breiden hun aanV*mkeli*jk "
kwel^BJ-tar^.^arpceiTn-int naar het hart van Duitsland uit tot een stevig front van
pl.m. 200 km breed, dat met geringe afwijkingen Noord-Zuici loopt van Kustrin
tot Gtorlitz (aan de Neisze). Daar aohter worden met de grootsti mogelij'ke sp^>*ed
j»i !■■=» kracbten gereorganiseerd voor de laatste stoot. Ook aan de Westkant bereiden de Engelsen, CanadeZen en Amerikanen hun otfens*'ef voor; gunstiger uitgangselrallirigen warden cp de zich zwsar werende Duitsers stub voor stuk veroverd. Bijna overal strljden de Geallieerden or Duits grondgebied. Straks, misschien binnen ertkele weken of dagen, zal bet slgnaal klinken, dat de Vererrigd-e
v
Tolkeren zal oproepen tot de eindstrijd. Straks zullen vanuit Oost en West,
Noord en Zuid de laatste mokerslagen Duitsland op de knieen brengen. Er zal
niet garust worden voor het Nattonaal Sqciaijsme met gehele aanhang grondig
Zal zijn opgeruimd. De Nazi-leiders en het Duitse yolk weten dat. paarom is de
spanning in het "Germaanse Rljk" bijna bovenmfenselijk en alleen nog te dragen-,
omdat Hitler van zijn vrlk een slavenvolk heeft gemaakt. Apathisch wacbt men
af, wat er zal gaan gebeureny reeds zoveel sl**gen trofTeii hen; hoop -kennen zij
niet meer. Leven noch dood schijnen ben nog te intercsseren. Hun grootste plaag
is de Nazi-leiding, die hen probeert wijs te makcn, dat de oorlog tocb door
3*uitsland gewonnen zal worden. Nog een gr»ep verkeert' in spanning: sij, die
onder de Naai-tyrannie leven en ap bun bevrijding waohten. Docb de oorlog
gaat haar zekere gang: op grote offensieven v*lgen pau-ze's; altijd. te lang,
voor hen die nog niet- bevrijd werden.
Hoe sttaat Duitsland er thans voor?
In Oost-Pruisen Ajn de resterende Iftgers op een nog kleinere ruimte samenge-'
drongen. Wormditt en MeliLsach werden veroverd, Graud.enz (in de Pools'* Corridor)
otnsingeld. De b<pvelhebber vande tr*»epen,' die aan dit frontgedeelte opereren,
(Tscherniakcwski) is deze week aan bekomen verwondingen overleden en te Wilna,
begraven. In Oost-Pommeren hebben de Duitsers tegenaanvallen uitgevoerd (ten
Zuid-Oostan van Stargard) we Ike hun echter geen succes ijpleverden, docb geweldige offers vergden. De zicta hier bevindende Pussen tracbten naar Stettin door
te stoten. Zij beveiligen tevens de rechterflank vqn bet lee;e>- van Waarschalk
Sjoekov. Dit front is momenteel tamelijk stabiel. Qt> de plaats waar de Neisze
in de Oder uittootfdt en de Oder een scher> c' bocht naar het Toorden maakt, proberen de Russen een bruggehoofd over de Oder te vormfcn. Volgens Duitse bericbten is de plaats Guben reeds enkele malen van be-zetter sjewi sseld.- Hier hebben i
de Duitsers in de riohting van Grunberg nog ren tamelijk diepe wig in de T? U
Maandagavond.
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linies -'stne te bandhaven. Achter dit front hebben de laatste resten
der luit
er zich in de Citadel der stad moeten terugtrekken.
r Zuiden jt
nt v r
"onjevs leger, is de Neisze op
berei
ITottbus en Gorlitz worde.n onrtidev-trd veroverd; Glogau en Ereslau zijn
onder geweldig Russisch artillerie-vuur*;
t; cvergave of vernietiging! Tussen Flatten/en lls in Ts jecho-'Slowakije, hebben de Russen hun opmars
ehten de Duitsers de Russen achteruit te
tie van Bratislawa (d.l. de weg nasi '"entn)
1 nog te bezien.
is de seeste activiteit te bespeuren aan de sector
jmegen. Scootse troepen hebben naer onver^achts een
ten
octraeor hei hun. gelukte in Goch door te dringen en
beve
.: mot zijn staf m hun C-.
ongen te nemen- De weg tussen
Goch en 0
reikt. T
zijn er hevige bevechten g^ande in de
buu
,o bife: "en aan de Meas. Ruim B.COO Vrijgsgevangenen werden
- n dit offensief genaakt. Overigans wordt er van het Wes*
seder*"
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bijzoneare actie gemeld.
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Het luchtoffensief wordt voortgeset- .Onizerden tcrnen brisant- tn brandborcmen
jehsn op Duitsland: Wesel, Osnabruck, Punster, Rheine, Neulen, Diisseldprff,
Berlijn, Wenen, Elagenfurt en Graz. Deze lijst is nog zeer onvolledig; ze betreft slechts enkele dagen**B
Ook. de -derde As-mogendheid (Japan) gaat steeds meer de-weg-naar-cmlaag op.
De slagen, die.het Japanse moederland deze week te verdure**! had, waren cntgelijk zwaar. Na het twee-daagse bombardement door vliegtuigen.van de grootste vloot, die ooit bijeen is gebracht, waarbij meer dan 500 Jauanse vliegtuigen werden vernietigd, zijn thans AreriVaanse troenen geland op Iwojima,
een der Bonin-eilanden op 1.000 km ten Zuiden van Tokio. Reeds zijn de Ameri-"'
kanen tot op 1./3 van het eiland dOorgedrongen. Op Luzon werd het -schiereiland
Bataan veroverd. Mac Art our """ordedigde het in 1942 drie maanden tegen alle
Japanse aanvallen; nu was de stritjd in enkele dageri beslist. Ook op het eiland
Corregidor aij.n
»rikanen vnnnit de lucht en uit zee' geland.
A

GEMENGDE BERICHTEN.

UIT EIGEN OMGEVING.
Zoals in ens vorig nummer is gemeld, werd de nlaatsvervangend Burgemeester van
Nieuw-Beljerland een afstraffing toegediend. Bij de daarop volgende razzia
root aantal mannen g.avangen genomen, waarvan er Vrijdagmorg=n 61
schip werden weggevoerd. Zaterdagmorgen werd de Beer Simonis order de
gemeente Hemenoord door onbekend g bleven daders doodgeschoten.
Zendagmorgen hebben de Duitsers 10 politieke gevangenen van het politic-bureau
gehaald en naar de weg tussen Xrooswijk en Blaaksedijk gebracht.
de plaats van Simonis' terechtstel'ling'zijn deze mensen, die niets met het
■

geval uitstaando hadden, vermoord.
In dit verband citeren wij uit -Vrij Nederland'l: "De strijders der ondergrondverzetsbewegiiig vormen tezarm n de arm van onze wettige regering. H*ar
machtsmiddelen reiken tot in het kleinste Hollandse dorp en als het nod
mocht blijken" tot'in de directiekamer van elke fabriek. Misschien heeft geen'
regering in sederland de laatste bonderd jaar een zo toegewijde en vestberaden
groen strijdbare mannen en vrouwen achter^zich gehad als than" deze 'Revering
in ballingschap".
UIT HET BUITENLAND.
Doer de Z
Bondsraad is bekend gemaakt, dat Duitse credieten in Zwit-'
serland sullen worden geblokkeerd, ten einde vast te kunnen stellen of de beschuldiging, ,dat Duitse kapitalen naar Zwitserland vloeien, or waarheid berust

Louden is opgericht e<
Ip-Holland-Cuoncil", een raad die de nod.en van
net Neaerianese vol! wil helper*, lenigeh on elke mogelijke wijze. Zo wil het
coraite propaganda
voor de ooname vail 20.000 Nederlandse-kinderen in
.land
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STORM OVER NEDERLAND.
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MeermS'len moet ik in de situatie, waarin wij thans leven, denken aan den medicus staande aan het bed van den tyrannieken dictator, die bet leven van
veel brugers tot een hel maakt en alien tot slaven. Het leven van den patient
hangt aan een zijden draadje. Vijf druppels van het verdovingsmiddel zullen
hem doen slapen en misschien herstellen, zeven druppels zullen hem doden. De

dokter strijdt. Wat zal sterker blijken te zijn, zijn gevoel voor bet verdrukte yolk of z'n ambtseed?
Een dergelijke strijd komt in onze tijd vaker voor dan in vroeger jaren, toen
de tegenstellingen minder fel waren. We staan voor een gewetensconflict en
weten reeds bij voorbaat, dat, wat we ook kiezen, onze daad zonder meer goed
j.5, JVc moeten dan "van tweekwaden het minst kwade kiezen". Maar wat is.hatminst kwadeT^Datr--±s-'-vajak.heel -mo-sTIIjk uit" te makerrr Vooral _als we tevoren
niet kunnen over.zien welke gevolgen onze daad zal hebben, wordt de beslissing
ijpen, dat de beslissing of keuze bij
uiterst mopilijk. Dit al
verschillende mensen van verschillend karakter vaak anders uitvalt en dat
zelfs de meesten in het geheel niet tot eeh beslissing, last staan tot een
daad komen en deze zo lang uitstellen tot een ander ingegrepen heeft.
Convreet, in de dagelijkse werkelijkheid wil dat alles dit zeggen: Als veel
mensen het er over eens zijn, dat een burgemeester-moet verdwijnen, omdat hij
de hem toevertrouwde bevolking terroriseert en in het nauw drijft en enkelen
laten het niet bij woorden maar gaan over tot de daad en geven den man een
pak slaag en schieten hem later, na gebleken onverbeterlijkheid; dood, dan
kunnen deze daders er van overtuigd zijn,
le dat vele hunner medeburgers deze daad tevorpn zouden hebben afge&eurd,
omdat ze nu eenmaal van ander karakter zijn, wat nog niet wil zeggen
beter of slechter;
2e dat nadien en vooral na de gevolgen die deze terechtstelling rneebracbt
de critiek nog lustiger zal oplaaien. Nu alle gevolgen bekend zijn, is
immers de keus in het gewetensconflict veel gemakkeljijker en tevens wordt
van hen, die achteraf critiseren slechts gevraagd "wat ze vi**iden dat een
" ander gedaan zou moeten hebben" en niet wat
*je zelf doen of zullen doen.
Tenslotte kunnen wij lezers, oproerkraaiers en mm of meer rustige burgers,
er van overtuigd zijn, dat zij die niet sLechts zeiden, maar ook deden'met
deze dingen, voor en na, hun moeiten hebben en door hun actlef j.ngrijpen
heel wat meer te verwerken hebben dan U en ik, die passief de**-e dirtgen beleven en met de daad ook grotendeels de verantwoordelijkheid omzeilen.
VAN DE FRONTEN.
Donderdagavond. Aan het Westelijk front wordt sedert enige dagen de meeste
aotiviteit gemeld in het Noordelijk dccl van bet Saargebied. Daar heeft het

3e Amerikaanse leger onder generaal Patton een plotselinge aanval ingezet ten
Zuid-Oosten van Luxemburg over de JMoeael. Reeds werden 21 plaatsen op- den
vijand veroverd en 2.400 krijgsgevangomen gemaakt. De drieboek, gevormd
Moezel en Saar, is reeds voor 1/3 dccl in. Amerikaanse band fin, tewijl de door
Saar
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rui"* 12 km bereikt is. Ook hebben zij Saarburg bezel.
en staan pl.m.
Zii rukkens thans op naar de samenvloeiing van Saar en Moez.el
wan Saarbrucken werd
10 km van de belangriike Duitse stad Trier. Ten Zuiden
strijdtoneel,.tussen Prum en
de plaats Forbach veroverd. Ten Noorden van dit
zware Duitse weerEchternach worden plaatselljke vorderingen gemaakt tegengevoch.ten.
Aan de weg
stand in. Ook ten Zuid-Oosten van Nijmegen wordt hevig
succes.
Calcar doen de Duitsers hevige tegenaanvallen, doch 'zonder
Goch
Vonrzover het weer het toeliet, steunden gevechtsbommenwerpers
werd door rahier, evenals aan de andere frontsectcren, de troenen- Calcar
van Calketprojectielenin brand geschoten. Neuland, 3 km ten Noord-Westen
reeds
10
gebied
car werd door de Duitsers ontruimd- In totaal zijn in dit
het er-verschilDuitse divisies gesignaleerd! Grote offensieven zijn, hoewel
gekomen. Toch neemt
lende malen naar uitzag, nog steeds niet tot uitbarsting
«oe
zowel te land als in de lucht de -d.ruk o*o Duitsland regelmatig is het lucntDit in vopr-al het geval vanuit de lucht. Sedert enige weken
offensief in kracht en hevigheid toegenomen. Spoorweg- en industriele doelen
in Wor^s (belangrijk voor het Saargront) en Duisburg (verbmdingsscnakel
op
naar het front tussen Nijmegen en Venlo) werden van WoensdagdagenDonderdag
twee mael
door 1.100 bommenwerpers besrookt- Berlijn werd de laatste
niet inf-er dan
door formaties Mosquito's bezocht. Dinsdag werd op Neurenberg
terwijl Woensdag deze
11.000 brisantbommen en 300.000 brandbommen geworpen,
(bi*j
stad weer door 1.200 bommenwerpers werd aangevallen. Woensdag heboen 14.000
helder voorjaarsweer) 6.0C0 vliegtuigen van de tactische luchtmacho
brisantbommen op verkeersdoelen in Diitsiand geworpen. Tijdens een der vele
trein
patrouille-vluchten ontdekten enige Poolse vliegers in
mitrailleur-vuur,
van 20 wagons, met munitie geladen. Zij nam-n deze onder
waarna er een ontploffing ontstond, zoals nog zelden in deze _oorlog werd
waargenomen. Toen de rook was opgetrokken, was de gebele trein met inbegrip
van het station, zo goed als verdwenen. Ook vanuit het Zuiden worden nu reeds
9 dagen lang zware aanvallen ondernomen op Daitse industriele- en ve-keersdoeien. Vooral Wenen heeft het nu al dagen lang zwaar te verantwoorden. Tegelijkertijd heeft de Russische luchtmacht hevige aaro^allen ondernomen op de
grote havenstad Stettin en op Stargard, een zeer belangrijk aanvoercentrum
voor de Duitsers.
In Oost-Pruisen wordt harde strijd geleverd in de omgeving van "Zinten. De bezetting van Koningsbergen heeft verwoede uitvallen naar het Wester ondernomen
om &c havenstad Pilau te bereiken. Enige terreinwinst behaalden zij wel, dooh"
het is zeer twijfelachtig of zij nog over de krachten beschikken om hun pogingen voort te zetten. In de Poolse Corridor is het Rode Leger onder maarschalk Rokosowski de opmars naar Danzig begonnen,. Ongeveer 20 km ten Noorden
van Grandenz veroverden zij Neuenburg aan de Weichsel; zij staan hier nog een
kleine 60 km van de grote havenstad af. Meer Westelijk werd de plaats Czersk
Danzig ingenomen. Ongeveer 50 plaatsen vielen de
aan de spoorlijn Berlijn
Russen in deze streek in "handen. Over de strijd in Oost-Pommeren, in de richting van Stettin, zijn geen. bijzonderheden bekend gemaakt. In Brandenburg en
Silezie, ten Zuid-Oosten van Berlijn, wordt nog hevlg gevochten om de Neiszestellingen- Guben werd tot op pl.m. 10 km genaderd, Cottbus tot op 2 5 a 30
km. Priebus, ongeeeer halverwege tussen-G-übel en G-orlitz, en Crossen, aan de*
middenr-Oder, werden veroverd- De strijd om het omsingelde Breslau duurt nog
voort; ook hier langzame, doch onherroepelijke uitroei'ing van de bezetting.
Ook de fronten in Tsjecho-Slowakije en Hongarije ondergingen geen ingrijpende veranderingen"
In Italic boekten afdelingen van het 5e Amerikaanse leger ten Zuiden van Bo-

over een afstand van

-

engagers

_

-

Pruisen^een

_

-

logna enigp plaatselijke success-en.
In het Verre Oosten is de bewegingsoorlpg in voile gang. De Amerikanen landden reeds met 3 divisies op het belangrijke eiland Iwodzjima en veroverden
1/3 dccl. De strijd neemt in hevigheid toe- Een.grote geallieerde slagvloot
neemt dccl aan de operaties te land en bombardeert de ingegraven of zioh inde
vulkanische spleten genestelde Japanners- Een van de twee vliegvelden werd
veroverd, om het andere wordt gevochten- De Japanse bezetting van het fort
Corrigedor is zo goed sis opgeruimd; het schiereiland Bataan is nu geheel van
Japanners gezuiverd.
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WRAAK, VERGEVING

EN VERGELDING.

zwart van
Kilometers hoge rookzuilen boven Berlijn. De wegen in Oost-Duitsland. vrouwen,
xrluchtelingen. Honger! Koude! Lijken l«ngs de weg. Voortstrompelende
kinderen, grijsaards. Honderdduizenden! Gejaagd door de angst. het leed. Medehet Herrenvolk proeft nu in eigen mond de zilte smaak van
9
Sedert enkele maanden hebben we ontdekt te kunnen hat en.
- Een grijns!
is in ons kapot geDe wraak brand! in ons bloed. Het laatste restje mededogen
slagen. Hun ellendig lot zal in ons hart geen snaar vpn deernis meer doen trilva-■
len. Slechts even sluiten we de ogen en lange rijen van gruwelen trekken in
ge schimmen voorbij. Vier en een half millioen Nederlanders worden langzaam
doodgehongerd. Alle pogingen om de voedselpositle der Hollandse steden te verbeteren, worden door de Duitsers systematisch gesaboteerd. ;azel niet over
medelijden! Wij kennen de haat en de wraak. Maar daarmee ook de onrust, gestage onrust over het gcnegeerd gebod der naastenliefde. Wij worstelen om recht, vergelding —n het Duitse beest, aan collaborateurs en zwartehandelaren. En zie, er staat geschreven: Wreekt uzelven
niet! Dus geen recht? Waarachtig wel, maar dan in de sfeer der vergelding, niet
in die der w»aak. Onder de kreten om wraak versterft- het bljbelwoord als een
vreemd geluid. Maar alleen dat Woord zal ons vol 1 * waa.rlijk kunnen vernieuwen.
Dat tfoord verbi.edt de wraak. Wraak is de uit bar sting van het ogenblik, de drift
van het gekrenkte ik. Wraak was het parool van voor- de zondvloed en zij heeft r
geslachten verteerd. De Bijbel erkent slechts de begrippen vergelding en vergeving. Waar de mogelijkheid van samenleving' wordt aangetast, trekt zij de
wraak binnen de perken der vergelding; waar het gaat over onze gezindheid je-

Ab^
li'iden
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gens den medemens wordt de vergeving geeist.
In de situatie van het ogenblik vraagt de Bijbel van ons persoonlijk de bere.idJieid om het Duitse yolk, om collaborateurs en. zwartehandelaren hun misdaden te
""vergeven. Dat betekent' geen -afzien van rechtsherstel, geen vriendschappelijke
verhoucing met den vijand, geen berusten in verraad en afpersing. Staande in
de gezindheid om-te vergeven moet een hartstochtelijke strijd tegen het gruwelijke onrecht worden gevoerd. Het geboch van vergeven druist in tegen onze menselijke driften. Buiten de genade van Ohristus kan het niet worden vclbracht.
Niet het* niet doen, maar het niet 3eannen is onze grote zqnde. TTergeving zonder
de spanning van de bovenredelijke cis heeft de misdaad niet gepeild. Bijbels— .vergeven bestaat daar, waar vergeven wordt zonder dat vergeten is.'De*-daad van
vergeven is alleen mogelijk wasr berouw geboren is (Luc. 17 : 3), -i^t zeker
niet door het voorbijgean aan het orrocht .wordt verwekt.
Van de overheid vraagt de Bijbel bescherming van het recht. Zonder genoegdoening
aan het vertrapte recht verraolmt de samenleving. Daarom: zuivering! bestraffing
van collaboratie' en afpersing, vergelding van do verkrachting van ons yolk,
vergelding van de breidelloze misdaden, die Duitsland heeft begaan.

De wrekende gerechtigheid aan den vijand zal niet allereerst de opvoedende taak
jegens het D.iitse yolk, maar de door hem begane rechtsbrenking tot uitgangs
moeten
nemen. Of en in hoeverre barmhartigheid kan worden betracht hargt in
punt
eerste _instantie af van het schuldbes'efvan het Duitse yolk. Zolang de Duitse
volksgeest niet genesen is, vormt een toekomstig Duitsland. als grote mogendbeid
een bereiging voor het volkerenbestaan. Deze mog*lljkheid dienen de vergeldingsmaatregelen krachtig te ondervangen. Zo zal het intact laten van zijn staatsgrenzen of verbrokkeling in Duitse staten de kana voor Duitsland, opnieuw een
machtspositie in te nemen, niet voldoende verhinderen. De Pis der vergelding en
de bestendiging van de vred.e zal de volken kunnen nopen Duits grondgebied te
annexeren. Bij deze gelegenheid is ook Nederland ten'nauwste betrokken. De Ned.
regering heeft de regeringen der verenigde volken destijds medegedeeld, dat zij
het recht acht, de door Duitsland in Nederland. aan.gerichte vernielingen met
annexatie van Duits gebieb gedeenltelijk te comnenseren. Of annexatie ook zal
betekenen inlljving van Duitse bevolking bij .omringende naties, is een vraag,
die eerst op de vredesconferentie zal worden beantwoord. Het annoratie-rrobleem
heeft echter nog andere kanten. De Daitse volksziel is door het Nat. Socialisme
totaal v^rziekt en alleen een zich openstellen voor het woord der Kerk zal dit
yolk kunnen redden. Maar juist in de eventueel door Nederland te
annexeren gebieden bevinden zich de beste krachten der Bekenntniskirche, die daard.oor aan
net Duitse yolk onttrokken worden. Wij stipnen dit even aan, omdat Nederland in
het hoogst belangrijke annexatievraagstuk straks zelf zijn houding zal moeten
'
bepalen.» 4,
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Op het bcsrl'eiii van b: 1 yolk renleven beheersen re-ehbsreg.eJLs-.de
houding. Zij kan niet door vergeving en mag niet eloor wreak worden bepaald.
Voor de verh'indering van het uitleven van machtswellust van onverschillig welke
staat, gaan onze wensen uit naar .een rechtsinstantle, boven de volkcn staande,
die in staat is de beledigde p'artij de wraakoefening te ontnemen en de strafrechterlijke vergelding. toe te passen. Een "permanente internationale organisatle tot handhaving van de vrede" staat re* ds lang op het na-oorlogse program
der geallieerde grote mogendheden. In plaats van handhaving van de vrede lijkt
ons uitoefening van het recht een juister doel. Vreleverstoring zal veelal wel,
maar behoeft niet altijd samen te vallen met reehtsverkra.chtihg. Of en hoe de
roep om een internationale rechtsinstantie, die voldoende macht bezit om gezag
te laten gelden, venaezenlijkt kan worden, valt thans nog moeilijk te beoordelen.

WIST U.
Dat de geevacueerden uit Strijen, die te Maasdam onderdak hadden gevonden,
op Luits bevel binnen 3 dagen die gemreenle moeSben v,-rlaten teneinde plaats
te maken voor Duitse soldaten?

Dat, hoewel de Duitsers aanstalten'maakten Maasdam weer te verlaten, de burgemeester-de geevacueerden in huizen en schuren, waar niemand ze zou hebben gezccht, liet aanzeggen binnen de gestelde termijn te vertrekken?
Dat deze goede Vaderlander nog onlangs lakens en slooen liet vorderen ten behoove der

Duitse weermacht?

Dat hij enige tijd geleden mannen vorderde (grotendeels boven de 40,
boven de 50 jaar) om de Daitse schuilputten uit te diepen?

ja zelfs

Dat hij op 3 Februari jl. de burgers per aanplakbiljet mededeelde hoezeer
hun aanwezigheid bij de voor de Duitse weermacht te geven variete-voorstellingen op prijs zou worden ges'teld?

dat-hij. enkele '?ekeh geleden door aanplakking bekend liet maken,- dat" eeh ieder,
die weigerde aan vorderingen ten behoeve der Duitse weermacht te voldoen, ten
strengste zou warden gestraft, o.a. met evacuatie van het gehele gezin9
dat deze heer straks aan de kant zal worden gezet?

GEMENGDE BERICHTEN
BEZET
GEBIED.
UIT
Uit s-Gravenhage"- worlt gemeld, dat "de ondergrond.se" thans in totaal 150 bevolkingsregisters in' veiligheid heeft gebracht.
UIT BEVRIJD GEBIED.
Tegenover de leugens van degenen, die ons land uithongeren en tegelijb beweren,
dat er gebrek is in bevrijd Nederland, plaatsen wij de eenvoudige feiten:
Bonnenlijst over de periode 21
28 Jan- jl-:
Volwassenen: 3 kg aard., 2400 g brood, l£ 1 taptemelk, 125 § marg., 250 g vices,
250 g Suiker, 250 g -oeulvruchten, 125 g jam, 100 g zout en 70 g bloen.
Jeugdige personen: 1^ kg aard. en 400 g brood extra, terwijl kinderen van 4
12 jaar op 3i liter en kinderen beneden 4 jaar op % liter melk recht hebben.
Kinderen tot 4 jaar krijgen de helft brood en aardappelen, maar ontvahgen 250 g
bloem, 250 g havermout en af en toe chocoladc ef kinderdrankpoede*r. Appeler,
oesters, mosselen en zeebliek zijn bonloos verkrijgbaar. Zen is nog scbaars,
maer de aangewezen artikelen zijn ook inderdaad voorbanden.
Onder het motto "Zuid help! Noord" wordt in alle plaatsen van bevrijd gebied
een grootscheepse inzameling van levensmiddelen voor nog bezel gebied gehouden.
Het plaatsje Oudenbosch /b.v. (5000 inwoners) bracht 10.000 kg voedsel bijeen.
OVERIGE BERICHTEN.
Volgens United Press zou een van de belangrijkste resultaten van de Frimconferentie deze zijn, dat besloten is een bijeenkonst te beleggen van de vier Westelijk van Duitsland gelegen geallieerde mogendheden, t.w. Engeland, Frankrijk
Belgie en Nederland. Deze conferentie zou een nauwe fi-onciele en economische
samenwerking der betrokken staten beogen. terwijl levers maatregelen om een
toekomstig Duitse agressie te voorkomen zouden worden besproken.
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Te beginnen met dit nummer komt "De Koerier" uit met een nieuwe kop. De uitvoeringis wat soberder. Dat lijkt ons meer in overeerstemming net de tijd,
Red.
waarin we leven en stridden.

HET NIEUWE KABINET.

V'orige week Vrijdag werd in London door de regeringsvoorlichtingsdienst het
nieuwe gereconstrueerde kabinet bekend gemaakt. De samenstelling is als volgt
an de Raad van Ministers, tevens Minister
Prof. Dr. P. S. Gerbrandy. foorzi 4de algemene oorlogvoering van het Fcninkrijk en
Minister van Justitie ad. interim;
Minister van Buitenlandse Zaken;
Kleffens,
Mr. E.N.
Minister van Binnenlandse Zaken;
Dr. L.J.M. Beel,
Bolkestein,
Minister van Ondrrwijjs, Funsten en Wetenscbappen;
Dr. G.
Huysmans,
van Financi'en;
G.W.M.
Minister
Dr.
Minister van Scheepvaart en Visserij en van Marine
J.M. de Booy,
en ad interim van Oorlog;
Gispen,
Minister van Handel, Nijverheid en Landbouw;
Drs. J.H.
Ir. F.C.M. Wijffels,
banister van Sociale Zaken en ad interim van Water-

van

staat;
ist-er van Overzeese Gebiedsdelen;
Prof. Dr. Ir. J.I.J.M. Schmutzer,
Verduynen
.Mlchiels
van
Minister zonder pcrtef euille.
.-eJbD-.-.-.J-hl--.0'.-.E-^-J

,

Het zal voor Prof. Gerbrandy geen gemakkelijke taak zijn geweest, onder de huidige omstandigheden een nieuwe regering te vormen. Het oude Fabinet-Gerbrandy
genoot in bevrijd gebied geen onverdeelde waardering. Weliswaar had. men ook in
bezet Nederland aanmerkingen op het regeringsbeleid, maar hier stelde ieder,
die zich als Nederlander gedroeg, over het algemeen vertrouwen in de regering.
In het Zuiden was zij echter mm of meer impopulair, wat grotendeels voortsproot uit de omstandigheid, dat, sede^ 4- het heengaan der Ministers Ferstens
en Welter, het Rooms-Katholieke element _n de regering ontbrak. Dit bezwaar
van bevrijd gebied, dat zich £ llengs kristalliseerde rond.om den persoon van
den Minister-President, doet overigens nu niet bepaald een geest van vernieuwing
vermoeden.
In de Brabantse pers werd de regering ook te weinig openheid verweten, een
klacht, die enerzijds uit het gesignaleerde roisnoegen moet worden verklaard
en anderzijds op waarheid berustte. Tussen een regering en een yolk, die doer
vier jaren van scheiding elkaar ontgroeid waren, was openheid wel een eerste
Verelste. Bij de regering ontbrak na de bevrijding veelal de juiste tact, terwijl het Zuiden wel de pretentie voerde, maar niet de bekwaamheid bezat plotseling weer een zelfstandig handelend yolk te worden.
De regering wist zich zelf niet berekend voor het besturen van sen yolk, welks
mentaliteit zij niet meer kendo. In het belang van het gehele yolk hoopte zij
echter de toestand te kunnen bestendigen tot de bevrijding van geheel Nederland
Tocn echter Minister Burger, naar aanleiding van de actie der oud-illegalen na
het uitspreken van zijn rede, zich genoodzaakt zag ontslag te nemen, werd dit
de ant lading van de vooral sedert October 1944 ontstane spanningen. De Ministers Albania en V.d, Tempel, die als Ministers van Waterstaat (waarondei het
mijnwezen met zijn Sociale problemen ressorteerde) en van Sociale Zaken uiteraard zeer sterk aan de wrijving met bevrijd gebied bloot stonden, achtten het
ogenblik gekomen orn heen te gaan. Gezien tegen de achtergronl van het besef
onbekwaamheid, dat bij de regering leefde, moest dit wel tot de ontstane kabinetscrisis Iciden. De regering zag de noodzakelijkheid in, H.M. de Foningin
reeds thans de gelegenheid te bieden het babinet door reconstructie in overeen-
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als verl-igenwoordiger van een bepaalde politieke groep, doch uit T
sluitend wcgenc peibr-loonlij-ke kwaliteiten in het Kabinet zitting heeft. Dit
geidt met name Irs Olson, daaf i.n het Zuiden alleen de A.R. en de Communistie zijn overgegaan- Wij zouden het betreurd hebben als bij
i tot parti
NNot.net met code partijbelangen rekening zou zijn gehouden.
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>rden afgewacht wat in deze jaren in ons yolk (en
Nooralsnog diei
dccl) is geboren en gegroeid.'
vooral in hec nog be
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VOOR VRIJHEID EN RECHT!

'Is let een troost te weten dat zij vielen

Voor recht en vrijheid en ons hoogste goed,
dat hun dood ons Yolk weer zal bezielen
Met nieuwn zelterheid en nieuwe moed?"
Ze lees ik in liet "Geuzenl -.edbotk" - En onze gedachten gaan naar het afschuwe-11 jke drama, dat zich z-j dichtb'r'.j heeft afgespeeld.
Tien zonen van ons yolk vonden hier de dood. Tallozen zijn er al vermoord., .
maar dit he ell ons dieper dan ooit getroffen.
Zij waren uitgemergeld door cel'straf en ondervoeding. Onbekend met het vonnis,
dat hier aan een landverrader werd voltrokken, zijn ze naar de eenzame weg tussen de ondergelopen polders gesleept- Als misdadigers werden ze neergeknald.
Een siddering ging goer ons henen. Hier zien we opnieuw de nieuwe orde van
machtswellust', moord en tA-rannie- In machteloze woede ballen we onze handen
tot vuisten.
Onze geestkracht zal door zulke laagheid niet worden 'gebroken. Ons verzet zal
oplaaien tot een geweldig vuur, dat de moordenaars Zelf zal verteren. Onze be-,
reidheid tot het brengen van offers neemt toe bij elke gruweldaad van deze

demonische macht.
Eens zal er recht -gedaan worden!
Met eerbied en ootmoOd gedenken wij, bewoners van de eilanden en heel ons yolk,
hen die vielen. En wij geven in stilte de belofte niet...te rusten voor ons yolk
van dit bioedregiem is verlost*.
"Zi.j vielen naamloos; maar wat zijn hun ramen?
Zij zijn ons dccl, zij zijn ons bloed, zij^zijn ons zaad.
Om dene kernels bait een vuist zich samen;
In voor van bloed. ontkiemt uit hen: de daad! ;t

VAN DE FRONTEN.
Aan het WestelljL front hebben het le en 9e Amerikaanse leger jl- Vrijdag
ten Oosten en Zuid-Oosten van Aken een;nieuw offensief"ingezet. Zodra de wa- .
terstand' in be Roer het mcgelijk maakte om een actie te beginnen, sloegen de
Amerikanen toe. Van yerraasing kuhnen
Duitsers moeilijk spreken; hun persaienst meldde reeds te lang grote troepenconcentraties in het gebied van Aken.
Tech verloren ze in enkele dagen tijd de belangrijke plaatsen Jiilich en Diiren,
loch konden ze niet verhinderen, dat een bruggehoofd van 45 km lengte over de
Roer werd gevestigd en door de Amerikanen vorderingen werden gemaakt van 10
12 km vanaf hun uitgangspunt. Tevens verloren ze 4.000 man aan gevangenen.
De geallieerde tanks rijden over de pontohbruggen oyer de. Roer Duitsland binnen en staan reeds 8 km voorbij Duren, op 23 km af stand van Keulen*. Tegenaanvallen van enig formaat hebben de Duitsers nog niet uitgevoerd. lebben zij
misschien te veel reserves naar het Oostfront gezonden, of hebben zij hun
hpofdmacht ver toruggotrokken9 Net felt echter; dat reeds eoldaten zijn ge-.
vangen genomen, die na een mars van 25 km zonder rust direct in de strijd
:
werden geworcen, wijst niet direct op een goede Duitse organisatie aan dit
toon zo vitale dccl van het front. Verwaoht wordt, dat de Duitsers zich op de*
hoge Oostelijke o^ver van de Erft (zijrivier Van de, Rijn) zullen terugtrekken.
De Westelijke oever van deze rivi.er is laag, zodat dese natuurlijke verdedi- "gingslinie -ten hinderlijk obstakel voor de Amerikanen—)can vormen. Om zoveel
mogelijk te voorko.r.en, dat versterkingen van de aangrenzer.de sectoren zullen
worden overgebraoht, vallen de Geallieerden zowel tenNNoorden als ten Zuiden
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It front aan. Ten Zuid-Oosten van Nijmegen hebben de Canadezen na een
korte pauze hun offensief voortgezet en zijn, bij een aanval ongeveer 1 km
ten Zuld-Westen van Nalkar, 2 km gevorderd. In de Eiffel werd door een snelle
valsstoot oo ecu dag een wig van 12 km diepte in het Duitse front gedreven;
vecht e'eif geallleerde groep 24 km diep in Duitsland. Bovendien neemt de
druk aan het Saarfront steeds toe. Ondanks hevige tegenaanvallen vergrootten
de Amerikanen hun bruggehoofd over de Saar bij Saarburg. Aan het gehele WesLjk front wordt hard gewerkt aan de eerste taak, die Generaal Eisenhower
deze week be Geallleerde legers stelde: "De vernietiging van alle Duitse legers
de Rijn;"
:
RAN
de
cos
de
en
Amerikaanse
slaan
luchtmacht de laatste dagen toe.
Meed
Duinenden vliegtuigen achtervolgen de treinen, die het nog wagen te rijden.
In een lag werden 700 locomotieven en 2.300 spoorwagons vernietigd of beschadigd.- Nionialleri grote steden werden zwaar gebombardeerd. Wij zullen ditmaal
vcistaan met de melding van Maandagavond: 1.200 Amerikaanse bommenwerpers,
bes.che'rmd boor 700 jagers, vielen Berlijn aan. Hoofddoelen waren de spoorwegemplacementen; er werden 3 000 ton brisant- en 500.000 brandbommen geworpen!
Aan het Opstelijk front ; wordt het hardst gevochten achter het front, waar zich
nog delen van'het Duitse leger bevinden, afgesned.en van de hoofdmacht. Zaterdag veroverden de Russen de sterke vesting Posen, na 4 weken strijd. Het kostte Hitler 48-000 man! In Pommeren werden Arnswalde en Pruisisch Friedland
veroverd; de Russen staan hier 30 km van Neustettin. In Oost-Pruisen zetten
de Duitsers nog steeds alles op alles om vanuit Foningsbergen door te breken
naar ; llau, de haven aah de Oostzee, doch weer liep dit op een mislukking uit.
Ten Zuiden van de stad worden de Duitsers steeds meer tegen het Frische Haff
aangedrukt- De Russen zijn nu ook in Breslau doorgedrongen, na eerst 10 voorsteden te hebben bezel- Over de strijd aan het front zelf zijn de berichten
zeer schaars- Dit geldt eveneens voor Hongarije en Italia.
Nu Duitsland zo in het nauw geraakt is, heeft Hitler zijn mannetjesputters,
bijeengeroepen.om de maatregelen te bespreken, die zullen leiden tot een -'SIEGR.NICH" eind'van deze oorlog. Met -r-elk wonderwapen zal hij nu zijn versuft yolk
willen opbeureri?
In het Verre Oosten is de strijd tegen Japan in voile gang. Tokio werd op 1
dag twee maal gebombardeerd, Daarbij werd. ruim 27 ha fabrieksterrein in puin
gelegd . On Luzon rukken de Amerikanen in verschillende richtingen vanuit Manilla op. Op Iwojima is het 2e vliegveld bijna veroverd.
Wij kunnen ons overzicht niet besluiten zonder melding te maken van het feit,
dat het Rode Leger op 2 3 Febr. jl. zijn 27ste verjaardag vierde. Het heeft, de
Duitsers zo gekraakt. en daarmede onze bevrijding bespoedigd. Wij willen onze
eerbied daaivoor uit spreken. Stalin meld.de, dat in de eerste 40 dagen van
het ." rwinlcteoffensief veroverd werden:
12.000 stukken geschut, 300 grote steden, 100 oorlogsfabrieken, 2.400 spoorwegstations, 15-000 km spoorwegnet, 4-500 tanks, 3-000 vliegtuigen en 17-000
diverse soorlen geschut. Bovendien werden 800-000 Duitsers gedood en 350.000
gevangen genomen.

HONGER!
lea een jaar rijd ik weer in de bekende straten. Welvarend en voornaam, rein en
fleurig was eenmaal de Hofstad, woonplaats van diplomaten en officieren, ambtenaren en kamerleden. Stad. van kantoor- en regeringsgebouwen. Weinig is er
van de -oude glorie overgebleven. Triest is het stadsbeeld. Alom verwossting
loor afbraak en neergestorte vliegende bommen. Overal glas en hopen straatvuil.
Hele straten zijn opgebroken door burgers:, die naar brandstof zochten.
re meoor ?. Hier
een rij met'een pan of ketel- Ze gaan en staan,
sttl en sprakeioos."en^daar
Een alleen of honderd in de rij, het blijft alles gelijk:
geen druk gepraat, geen levendig dispuut, maar wenenloos
staren, zo nu en dan
een woord- Het is alles onzegbaar triest en gedrukt- Te vragen hoe het komt,
hoef ik niet. Want ik zie.
'■
: oudn man is voorzichtig de hock omgekomen; daar trekt
een vale, gele kleur
ret sympathieke gelaatp zijn wangen vallen in: hij duizelt. Nog een paar
reden wankelt hij vender en zakt dan ineen op de steraen trap van een flat-5-
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gebouw. Hij is een van de honderd, die op een morgen in een ziekenhuis worden

DinnengedragenIk weet nu wat de stad zo ziek maakt. Ik ken nu het spook, dat mij verstolenhonend uit krampachtig-gesloten mcnden en holle ogen aanstaart: honger! En
wat ik niet zien kan, vertellen twee mensen mij. Oncpgesmukt, direct uit eigen
ervaring: hier sterven bijna alle zuigelingen bij gebrek aan melk, hier is het
sterftecijfer de laatste weken meer dan verdubbeldi
binds in die woning weent een mooder, omdat haar vier kleinen dag en nacht
niet ophouden met hun klaoht: "Moeder, 'k heb zo'n honger". In die deftige
straat ligt in een herenhuis een man in be kracht van zijn jaren op bed net
longer -enleem; hoofd en benen opgezet, het hart heeft geen kracht meer -oor het
gehele lichaam. Straks weigert het voor goed.
Nu ik gezien en gehoord heb van de honger van ons geketend yolk, grijpt haast
mij aan- Hier kan ik mijn brood niet opeten, want uit verlangende ogen zou ik
de verwijtende verwondering lezen: hij eel! Hi.er bid ik: "Laat mij toch geen
vrienden ontmoeten, want hun eerste begroeting reeds zou mij het bloed naar de
wangen jagen. Hoe gaat het? Bij jullie op 't eiland zeker geen krimp?"
Hier kan ik geen kennissen gaan opzoeken. Hun vermagerde vrouwen zouden vergeefs mij vragen om hulp voor hun wegterende kinderen. Ik ga terug. Neen, ik
vlucht als een dief, die bijna met zijn gestolen rijkdom betrapt is. Ik moet
weg van hier, waar mijn gezonde tegenwoordigheid het lijden feller, de nood
striemender, de ellende onverdragelijker maakt.
Ik vlucht beschaamd en terneergeslagen- Het is de vlucht van een onmachtig man
naar het eiland, dat hem zelf verzadiging biedt. Maar pijnigend en benauwend
spreekt de stem van den Apostel tot mij: "Indion er een broeder of zuster gebrek heeft aan dagelijks voedsel en iemand van U zegt tot hen: gaat heen in
vrede en voedt U tot verzadiging, - maar gij zou de nooddruft voor het lichaam
hun onthouden, wat zou dat baten?"
Nu heb ik mijn warme maaltijd -neer en 'ik eet met beschaamde dankbaarheid . Ik
heb mijn twee broodmaaltijden weer, maar ik eet met bitterheid als ik denk aan
die duizenden op de rand van de dood. En ik bid: "Here, hoe lang nog zult gij
toezien op hen
en op ons?"

GEMENGDE BERICHTEN.
BEZET GEBIED.
UIT
le Wirdum (Gr) adviseerde de plaatselijk bureauhouder.de boeren zich te meldenZe kregen immers loch Ausweise. Bijna alien het deden het. Een dag later moesten ze zich bepakt en bezakt melden voor vertrek naar Duitsland. Ze leren het
ncoit!
De Lips-fabrieken in Dordrecht maken zich voor de goede zaak verdienstelijk
door 60-000 handboeien in Duitse opdracht te vervaardigen. Om eventueel ontsnappen van politieke gevangenen en onderduikers te bemoeilijken, bracht de
"Kollandse" directie belangrijke verbeteringen aan in de ontwerpen.
De Nederlandse industrie helpt bij de vervaardiging der V-wapenen. Bcls o.a

ievert-alcohol.

Het nog bezette dccl van Limburg lijdt meer dan enige andere streek van Nederland onder de oorlog. Van Venlo is de binnenstad verwoest. Er zijn 60.) burgers
gedood, vele zwaargewond- De bevolking, die dag en nacht in schuilkellers leeft,
is practisch aan de hongerdood prijsgegeven- Er zijn voortdurend razzia's.
UIT BEVRIJD GEBIED.
Regering en militair gezag doen al het mo^glijke loon en levenskcsten met elkaar in overeenstemming te brengen. O.a. werden daartoe eind vorig jaar de
3onen der arbeiders in de vrije bedrijven 25% boven die van 10 Mci 1940 gesteld.
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OVERIGE BERICHTEN.
bevindt eTurkije zich in oorlog met Duitsland en Japan. Het
zal oo oor kunnen dccl
aan de oonfcrentie te 3ar: Francisco. wa**-r oner
te toekomatige wereldorle zal worden bera.adslaagd.
C. 111. le Nor
heeft leu Engelsen birring en President Roosevelt nog eens
peo oeulij-- de nood van b-or yolk ondor ogen gebracht.
- nen zijn in Frankrijk te orb gesteld
In
Reeds 48.000 Duitse krijgsg
botaal zullen er 60.000 bij be wederopbouw 00 Frankrijk worden ingezet.
Volgens Zwitserse berichten zijn le badplaatsen er ontspanningsoorden aan de
Zwi*csers-Duitse grens overbezet met yooraanstaande figure:) uit de Nazi-partijr --:rrrn d.e_ opgeyoerde boigqardementen en ongunstige front berichten
NU.
dermate op nun zenpwgestel, ban rij behoefte hebben aan een rustige omgeving.
De regeringsvoorlichtingsdienst meldt: Volgens officiele inlichtingen zijn
de Gouvarrieur-Generaal van Ne derlands Oo at-Indie, Jhr. Tjarda van Starkenborgh. better, met den gouverneur van Sumatra, nen Heer Spits, 11 generaals,
onder wie luitenant-generaal Bakker en generaal Ter poorten, 30 kolonels en
*ens lb onder off icier en en manschappen, boor de Japanbroibo' s ter zee, I
ners zijn overgebrac-ht van het eiland Formosa naar Moekden (Mandsjoerije).
Zaterdagavond 17 Fobr. jl. hoeft N.i 0 e Koningin zich in een radioreds tot een
cenferentie van vror2!er gericlnt, dee Leidende resitios inremen in de Amerikaan313- Wees op het moe
o; radiower I
-.^r^? van vele Nederlandse vrouwen in
:e titanische worsteling, om vrijheid en recht. Onder hear bevinden zich
n de vrouwen in-bezel Nederland meer dan ooit in
ware heldinnen. Thans
grote rood- Net is een onuitsprekelijk droeve gedachte, dat het Nederl. voir,
dat zo lang stand, gehouden heeft, nu in het zicht der overwinning zulk een
ring moet ondcrgaan- H.M.. verzocht genoemde corferentie een spoewrede
dige hulp aan-Nederland zoveel nogelijk te prdpagerenboot I .baeot a.-s

1

■

LAATSTE NIEUWS: Net le en 9e Amerikaanse leger -hebben hun front verbreed tot
ten van
CO km lengte Zij _bevinden zich op versciiilien.de punt en ncg slccnts
. .1;
Tussen Dttren en Eeulen staan zij 12 km voor bij Blatzheim. Ten Noord;
Wer
vaii Lirmich is Erkelens veroverd, op 10 km afstand van de groe c industries!
inchen-Gladbach. Nr zijn note geen tekenen Nan tegenstand op grote
schaal te bespeuren. Het Duitse front san be beneden-Roer en aan de Maas tegenover het be Britse leger wordt met overvleugeling bedreigd. Het le Canadesd
is doorgedrcngen in Kalkar. Zuideli.jker, in de Eiffel, is het riviertje
ill bereikt.
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PUBLIEKE MORAAL.

_

een goederenwagen,
Door een transport weggevoerde Rotterdammers, samengerakt in
Die hebben
de Pegering en de ondergrondse.
werd braaf gekankerd op
-wi**
gemakkelijk praten over verzet, maar als de mof kwaadaardig wordt, zitten
sx* rn*s*3

"
overal horen.
Wanneer de burgerij in het nauw komt, kan men zulke klachten
degenen, die
zijn het, die zo afgeven op ''Londen" en de ondergrondse? Het zijn
en de
alle verzet hebben geschuwd: de inleveraars, de melders, de spitters En
als ze
slaafse ambtenaren. Leven en bezit redden, was hun hoogste wijsheid.
zeider ze
bij de arbeidsinzet of bij 't snitten op hun plicht werden gewezen,
offers
de
nijdig: "Die ophitsers blijven zelf buiten schot, maar wij. moetenyolk
gehouden
brengen!" Zo hebben ze zich fijn buiten de totale strijd van hun
om het zo goed m.ogelijk te hebben. Jammer voor hen, is de Duitser een ondankbare meester. Zij~ werden op «t laatst toch bestolen en vertrapt. Waarom schelden deze lieden dan altijd op "Londen" en de illegalen?
Omdat deze hun bij conflicten de norm voorhielden, waaraan zij niet wilden voldoen. Het gaat hier niet om degenen, die beschaamd. zwijgen en in hun hart weten
dat ze bij arbeidsinzet, spitten en registratie hadden moeten weigeren. Het
gaat hier om de karakterlozen, die met een grote mond en allerlei vrome of onvrome uitvluchten hun laffe aftocht dekken. En dan nog schelden op hen, die
zeiden, hoe het naar eer en geweten moest.
Wat moeten we nu met deze kleine collaborateurs? In de meeste gevallen zijn het
geen Tribunaalklantjes. Dan het hele geval maar in de doofrot stoppen en dadelijk opnieuw met hen beginnen? Dat nooit! We moeten ons goed bewust zijn, dat
een groep Nederlanders een ballast vormt voor de vol.ksgemeenschap . Deze kankeraars waren te klein voor de eisen van fier karaktervol Nederl^nderschap. Maar
een of andere politieke slimmeling kan hier materiaal vinden om een partij van
de oppositie te wormen. Het enige gen.eesmiddel tagp.a deze gevarer is het aankweken van een gezonde volksmoraal. In het verleden hebben we zo'n moraal gekend- Toen Haarlem en leiden werden belegerd en uitgehongerd, waren ook niet
alle burgers helden. Maar ze versaagden niet, omdat ieder wist, dat er levenswaarden zijn, die boven leven en bezit uitgaan. In 1672 verzette zich de gezonde volksmoraal tegen het laffe compromis der Hollandse regenten, die met
Lodewijk XIV wilden aanpappen om hun hachje te redden. Voor Mci '40 besto'nd er
in ons land geen publieke moraal in deze betekenis. Beginselen en standpunten
beheersten het publieke leven. De oorlog bracht ons yolk in botsing met een
macht, die elke moraal systematise!! vernietigde. Toen eerst werden leiders en
yolk getoetst op nationale fierheid, gemeenschapszin, roepingsbesef en offerbereidheld. In het nationale leven ondergronds bebeersen niet beginselen, maar
persoonlijke trouw, ksraktervastheid en strijdvaardigheid de gemeepschap. Ook
t koren, maar je bent daar niet gedekt door het feit, dat
daar^is er kaf onder
je een van Honze" mensen bent. Overtuigingen doen zich wel gelden, maar alleen
voorzover die gedragen worden door de inzet van den totalen persoon.
karakters hebben we straks nodig. Niet een hoog verheffer van "onze" mensen.
De geest van den kleinen collaborateur moet bestreden worden. Onbevreesd moeten
we ieder de normen voprhouden en dwalingen afkeuren. Of iemand wel eens* iets
goeds deed, doet niets ter zake.
In een streng vaderlands geweten, dat zich buigt voor de normen van een hoge
publieke moraal ligt de redding van ons yolk uit de handen van altijd parate
profiteurs en baantjesjagers.

'

VAN DE FRONTEN.
De militaire gebeurtenissen aan het 7/estelijk front nemen een
versneld tempo aan. Zelfs is er geheimhouding gelast over de bewegingen van het
9e Amerikaanse leger, dat in de omgeving van de grote textiel-stad Munch en Glad-*
bach opereert; iets wat doet denken aan-de grote doorbraken in Juli .'44 aan het
front in Normandie. Deze keer zullen de
zo'geweldig kunnen zijn,
resultaten^niet
(daarvoor is de Rijn een te groot obstakel) doch een en ander wi*lst er toch wel
op, dat de Duitse hoofdmacht bezig is zich terug te trekken op de Oostelijke
oever van de Rijn. Alle bruggen over deze rivier tussen Feulen en Duisburg, die
nog intact zijn, zijn ondermijnd, terwijl de Duitsers op verscb3illende plaatsen
pontonbruggen slaan om een terugtocht naar de Oostelijke oever mogelijk te maken.
De geallieerde luchtmacht profiteer! van het heldere zicbt der eerste"voorjaarsDonderdagavond.
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dagen en neemt a] deze rent ten onder voorbdurende eorntrole. Ret~VTro-m Tr~b;en
Oosten van dc Rijn is ever luizoden hectare* volkomen lam gelegd . p/karschij
lijk een der oorzaken, waarom de 'Tt; -legers nog steeds niet tot de aortal

o

Pen overgaan.
In enkele dagen is le toestand /obr de Duitsers ten Westen van de Rij:: zeer
ise leger heeft reeds 3 bruggehoofden op de hcge
verslechterd. Het le Ame: '
Oostelijke oever van de Sift gevestigd en staat thans on pl.m. 10 km van Neuien, v. Ike slab door het 24 cm geschut onder vuur word! genomen. lets Coord, e..r-trs? is het 9e Amerikaanse leger vlak bij Munch en- Glad bach; de zustersta.d
Rheidt is r-eecis veroverd. Pollens oncfi'iciale bericbten stormen tar vs in
richting van Dusseldorff, dat ook reeds door zware artillerie beschoten wordt.
Nog Noordelijker, tussen Maas en Rijn, is de Duitse weerstand groter. Falkar
werd veroverd, de Westelijke Rijnoever weer over een lengte van pl.m. 10 km
gezuiverd en (volsens de laatste beriehten) Weeze bezel- Xanteu, aan de Rijn
ligt onder bereil drr seallieerle artillerie. In deze
ten Oosten van Weeze
sector werden in een'dat; 2.000 ovannenen gemaakt. Voorts werd bekend gemaakt,
bat hier door z-;eh vrijwillig gemelde Nederianders, die zich gedurende de bezettingsti-jd sranaf '40 in Nederland hebben bevonben, aan de strijd wordt deelgenumen. In het Zuiden wordt de grote stad Trier vanuit 3 richtingen bedreigd.
Het 3e Amerikaanse leger maakt hier goede vorderingen en staat 5 km ten Zuiden
van de stad. Sittburg, ten Noordeh van Trier, is stormeuderhand ingenomen en
de rivier de Kill is"op enkele plaatsen bereikt- Radio Luxemburg heeft de bevolking van Trier aangeraden niet te voldoen aan het Duitse evacuatie-bevel,
daar al het verkeer in Oostelijke ric ting langs de Moezei door de geallieerde
luehtmacht onmogelij.k wordt gemaakt.
Aan het Oostelijk front heeft Maarschalk Rokosowski de druk op de Duitse stellingen zo vergroot, dat reeds nu, slechts enkele weken na de geweldige opmars
vanuit Polen, de Duitse linies weer gekraakt werden. Zij sloegen er een bres
in van 50 km breedte Ten Westen van Konitz werden Schlochau, Hammerstein, het
belangrijke spoorwegcentrum Neustettin en Baldenburg veroverd. In 4 dagen is
het Rode Leger hier ondanks modeerig terrein tengevolge van de vroeg ingrPreTJerl
doci 60 km opgerukt- Duitse beriehten spreken reeds over tankgevechfen bi**
Polzin, pl.m. 40 3cm van de Oostzeekust- Lukt het de Duitsers niet de Russen
hier tot staan te* brengen, dan znllen zeer spoedig grote troepenmassa' s worden
afgesneden in Oost--Pomnortn, de Poolse Corridor en Danzig. Ook in de richting
van laatstgenoemde soar worden \ erd.erinsren gemeld. D-eze belangrijke havenstad
is tot ceo 60 km genalerb. In Oost-Pruisen hevige gevechten en uitb.raekpogir.gen ;
der Duitsers, zonder noemenswaardige verandering der frontlijn. Ten Zuiden van
Frankfort a/d Oder wordt aan de Neisze hard gevochten in en om Guben en Forst.
In Breslau zijn weer verschillende straten van Duitsers gezuiverd. In TsjechoSlowakije vallen de Russen thans hev'ig aan en pogen vanuit het Zuiden door te
breken naar bet belangrijke industriecentrum Mhr Ostrava. Zij maken langzame
vorderingen. Uit Hoeegnrije worden geen gevechtshandelingen van betekenis gemeld; he/t Duitse tegenoffensief schijnt vastgelopen te zijn. De $uitrutting
van Duitslard doet zich aan alle fronten gevoelen.
De__ bruggehoofden, welke de vijand op de Zuidelijke oever van de Senio in Italic kon vormen, zijn weer opgeruimd.
De Amerikanen leveren op Iwojima hevige gevechten; het eiland is thans voor be
he'lft veroverd- Het 2e vliegveld is nu geheel in hun handen- De haven van Manilla kan weer worden gebruikt. Evenals geheel Dtitsland wordt Japan door de
geallieerde luehtmacht grondig onder harden genomen; noch in Duitslend, noch
in Japan sal er een eind aan komen voor zij zich onvoorwaardelijk overgeven.
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GEMENGDE BERICHTEN.

UIT BEZET GEBIED
Wij willen U waarschuwen voor een zekerem Heer van Oenen uit Rotterdam. Hij
geeft zich vitals vertegenwoordiger der diaconieen daar ter piaatse, doch
tracht doer allerlei oplichterspractijken van de goedheid der plattelanbers
t.o.v. be hongerige landgenoten in de steden ten eigen voordele gebruik te make
Zondagmiddag heeft be PAN de lanceerinricbting en opslagpleats voor vliegende
bommen te Puttcrshoek zo doeltreflend bewerkt, dat tot op heden geen enkele bom
is gestart. Zeventic-n Duitsers
et bembardement om het leven.
In Klaaswaal bestai:
aden de burgers op 'rgerlijke wijze. Zelfs
den plaatsclijken cc
bar. Hij beval, dat et manschappi
s
avonds
cm
8
rr-r
en
oronderofficieren
om 9 uur in met Irwartier neeste 1-! zijn.
'
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ENIGE GEDACHTEN. OVER DE PERS.
samenl.eving is naast de radio de pers eer der belangrijkdend werken - Net is dan ook niet te versze c-y,
; tra'cht heeft z'n inyloed door de pers
,
dat het n*
WOn'd
op andere gebiedeh ging dit op zeer
gelden. Not als de nazificer
voorzichtige en sluwe wijze.
leidende personen net strever der rationaal-socii -1
bob ep dit terrei
slisten niei te doorzien. De pers li^t'zich gelijk schakelen en werd als wilva;
roer ons yolk. Men bleef immers
3
loos werktui-g der nazi
ac kranten met le oude vertrorwde kor i.ezen; ook had men de we-keli jkse bonnenlijst nodig, welker publicatie\de Duitsers heel slim beperkten tot de kranten.
kelde pers uitging is groter dan men wel
ze van de gi
De
vermoedt. Zeker, men werd niet pro-Duits, maar de bent ride belichting, waaronder be onderwerpen werden behandeld, leidde tot verkeerde voorstellingen.
Net Duitse recept was: "Lieg er maar op los, er blijft Pltijd wat van hangen".
ijnd deer praatj.es over
De ver'zetskracht van ons yolk werd vorrtduren
laksheid en communi stisehe ondergrondse
.
Jpods-bolsjewlstisi
In

t9

tegen

■

invloed,'-die

werl-izaamhebd.

De pers, die aan net- leug.endistr
and ere Duitse kuechten moeten vers

heeft

.

"kl, zal
zal de sltafse

>aten,

straks met alle

journalisten

niet
-dse over zich ten
*

zo dapper worden. Dee'volgende regeringeverk3ar3.ro is in eat op.zicht yolk omen
duidclijk: "De pers, die nu degelijks de Duitse leugens opdist, za3 verboden
worden tot tijd en wijle, dat zij van alle snelten, die haar redacties, birocaankleven, vrij zal zijn".
tiss en colleges vent c
bladen in bevrijd gebiedd'an ook ver~
Overeenkomstig dit persbesluit zijn
en. Verboden werd eveneens de verkapte voor 4-: tenting van een bestasnde krant;
ongeschoolde
rs is een vrije vers geboren, die
Uit be nringen ler yen
ilijkste ornstandighoden he.eft v.oorgelicht, gewaarschuwd
kre.ch:teh, onber 2engeleid. Zonder de illegale pers zou de verzetskracht al long gebroken zijn.
Zij heeft daarmea in
:ht verworv'en straks boyengronds haar arbeid vcort te
zetten.
zal v
I
der vdlksvoorlichting zijn een hoge "publieke moraal" voor te hour*
te kweken. Vijf oorlogsjaren hebben ons yolk ontred\ =sa le< ft op le hartslag der egoistische i.nstincten koersloos
derd; de ore
voort.

In ac verzetsbeweging houdi
zich sterk bezig met toebomstproblemen. Naar
'
ontwikk
bladen
uitgesproke-n vernieuwingsged&chten, die
in brede kr'ingen ingang vinden'.
bob zal de illegale pers van gront belang zijn in be strijd tegen diogen^n, die
tijdens de bezetting d*
se plicht hebben verzuimd en zich nu via allerlei somite's en. connecties trachten omhoog te werken. Tijdens de begetting
irebben de ondergrondse werkf
een s :
gestaan voor zuiverbeid en onafhank.elijkheid, voor karakter en yerantwoordelijkheid; voor offervaarc igbeid en
aatzuchtigheid in ons hele nationale lever. Dat zullen zij blipver doen. In
bijzbnder als de zuivering aar de orde komt- Vrij en onafhankelijk ze3. ze
vn waar het nebin is en ihstemroing betuigen
rschuwen els liet moet, a;
als het kan. bob .
ft reeds bevrijd gebied het voorbeeid- Naast de. crdergrondse bladen zulle
-■ , " 3
den en periodivoor 1 Januari -j.c43
zijn verboden, opnienw yersqiiijiien. Zo nodig sullen q*o gezuiverd wcrde
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wel in de put zitten!
Tokio staat weer in brand na een bezoek van honderden vliegende vestinger.
Dagelijks worden steden in Japan gebombardeerd. Op het grote eiland Palawan,
recht ten Noorden van Borneo, zijn ds Amerikanen geland. 40 km ten Zuiden van
Mandalay (Birma) is het 14e Engelse leger over de Irawaddi.

DE VOEDSELVOORZIENING IN BEVRIJD GEBIED.

-

Over dit onderwerp snrak Ir. J.CC Bcersma. alg, corcmissaris voor de voedselvoorziening, voor radio Herri jrend Nederland".
Door de sLechte verbindingen daalder h ~ reentsoenen do eerste maanaen na de bevrijding bendder bet Duitse n-eil (160 C calerieen) " De G-eallieerden verleer.d
onmiddelii jk hulp door voedselaanvoer, beschikbaarstoiling Van traroner^m.i d<
lent -■■ t terstei van S""Ocrwe£cen. Ds tc^stand is nub* ter dan ~~ ooit onder de
bezetting is g'.weest. (Panteoener r.-er persoon 2000 cslori^en). (We gave-* ir
sen vcrig oten-r .-en bonnenlijst, worm* <■ dit werd owe-too Redo
Behalvde de *eic'*o bodemproductie -.n de gesllieerd' aanvoer, is er dan nog de
invoer 30-tr dc tigering, die als entrr-* toerla" wordt boscho-ivd. Doer het elbret aan so] eepsruimte kunpen slechts k.leine hoeve«-lheden yon ?e grote vebrraler '.".rb' r. -oror-■" tcom" . Alle nalruk valt bus or b "-""j.gen bodrmtrcducti', De
zwart-" hand el moet verd^-'ljhen. Maar too meet de ooe ook een behoorliike
vooi zijn product krijger*. De Regering heeft dit vraag'stuk ender-rde loupe genomen. Needs is de meikprijs met 3 ct *erhoogd. Enkele andere prijzer zullen
v^lgen. Een nor*.eel bedrijf mag geen boorloperl verlies opleyeren.
Op be .zandgrer.ben zijn echter bed.ri-jven, die icor inkrimping van het aantal
koeien, varkens en stubs pluimvee en door de scbeuring vet grasland zedanig
van structunr zijn verandern, dat ze niet meer rendabel zijn. Pier kan alleen
een' ti jdelijke toeslag or her helper.
Van andere zij in vreest
<rr als gevolg vpr dere landbouwpalitiek stijging van
de kosten van levensonderhoud.
In grote gezinnen kan men alle beschikbsre levensmiddelen nu al niet kopen,
zodat cbccolade en koffie zwart worden verkocht om aan geld te komen, De Regering zal ook hier helper.. Afgezien van d* inkonsten moeten semmige prijzer
'"mlaag. Allereerst door drukking der abnormal * kostenfactoren (te uitgebreide
tussenhandel bijv.). Het publiek za] eerier minsters de prbductiekosten men

betalen.

Bepaalde artikelen, zeals chocolate, biscuit, zeep en vis werden Onmiddeliijk
in prijs verlaagd. Waar de rood dit cist, zal de Regering zelf bijpassen, zo
lang .de abnormale toestanden voortduren<
Want de levensbelangen yon boereu en arbeiders gaan voor alle financiele arguvment en.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de a.s. voedselvo^rzienin.g van f»p. nu nog bezette gebieden alle as
ht heeft. Grots voorraden zijn reeds gevormd, die onvervoer wachten.
NAAR BEDRIJFSVREDE IN DE MIJNEN.
In ons b.o.d word reeds eerder stilgestaan bij de toestanden ir de rr.ijnen. De
\
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pensiOen per week. Het premie-stelsel, w.aarbij de prcstaties steeds werden op-j
■fcypagd, terv/ijl de.arbeider er loch niet on vooruitging, was het typische uibl
JUn.'sel van ten systeem, waarbij de wins! voorrang heeft i^ovt-.n den werkenden "
mens. Toen na de bevrijding deze want:* .-spenden dreigloi v*> worden beste^ligd,
braken er wilde stakihgen uit. ,0p de rest van Nederland maakte dit.e.nn.^^echto.
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41
van het iviijnwezen, werd oenoemd tot militair comm±sssr±s--^ry<3r-hei^M±labia U
>cfe
Ter behandelmg van de geschillen werd een top-orgaan voor de mijnen gevor-md
waarin 2 vertegenwoordigers der directie, 6 van de arbeiders en 3 van de beambten zittmg hebben. De militaire commissaris werd voorzitter en hield zich het '
beslissingsrecht voor.
Tevens gaf de generals staf opd.rach.t met alle middelen een behoorlijke pensioenregeling tot stand te brengen. Deze is nu in voorbereiding.
De algemene loonsverhoging van 25% bleek voor de miinwerkers onvoldoende. Aan
een nieuwe regeling wordt gewerkt. Aan het oude iaag-svsteem zal een eind worden gemaakt. De mijnwerker moet als verantwoordelijk mens worden behandeld. Het
ingrijpen der Regering heeft bij alle groepen voldoening gewekt. De voor ons
yolk zo belangrijke, kolen-prod.uctie is
toegenomen.
loestanden van voor '40 worden niet bestandigd- Deze maatregelen stemmen tot
dankbaarheid en geven ons nieuwe hoop.

SPREKEN IS ZILVER, ZWIJGEN IS PLICHT!
De S.D. is ir de Hoeksche vVaard aangekomen. Daarom lijkt het ons nedig er nog..ls met klem bij ieder op aan te dringen le zwijgen over alles wat de illegalen en hun werk aangaat. Doet niet interßSsant! Bespreekt geen nieuwsberichten ret vreemden! Hoedt U voor mensen, die zeggen van de "ondergrondse" te zujr
Treed! niet met onbekenden in relatie, ook al gaat het slechts om voedsel voor
Zwi.igt!
onder duikers!
ZWIJGT! !
Z N IJ G T ! ! !

UIT BEZET GEBIED.

,

GEMENGDE BERICHTEN.

van Zaterdag en Zondag het gehele Bezuidenhout (een woonwijk' met pl.m. 50.000
inwoners) totaal uitgebrand. Het aantal doden wordt op vijftien- a zestierbonderd geschat. De pamfletten met waarschuwing, door de NAP uitgeworpen voor het
begin van het bombardement, vielen voor het grootste dccl in het spergeb-t-*■'->..
Daarop werd door den vijand deze strook afgezet, zodat dit bericht de bevolking niet berei}<te. Het doel van dit bombardement, dat l£ uur duurde,
was waarschijnlijk de vernietigin^xaa--^HTi' de" stB 6 4?bboUy>4r-e ge 1ste 1li-nSj—Zondag-fife-g^g^t CP ri ftlferce n de puinhopen oprieuw gebombardeerd . Door vrouwelijke agenten werden de laatste tijd te Alkmaar kinderen van 15 en
16 jaar aangehouden en meegetroond naar het propaganda-bureau der S-S- Hier
werden 'zij met wiitebrood, vlees en melk omgepraat om te tekenen voor Duitse
weersportkampen- Gingen zij hierop in, dan werden zij onmiddellijk op transport
naar Duitsland gesteld. De ontstelde, van niets wetende ouders, die na informatie hun kinderen kwamen opeisen, werden eenvcudig uitgelach^en. Tiehtallen
kinderen zijn op deze wijze reeds verdwenen-

.

UIT BEVRIJD GEBIED.
Vrijdagmorgen jl- werd Roermond bevrijd. Binnen een dag
Rode Kruis, elk met 3 ton levensmiddelen, ter plaatse.

waren 10 auto's

van he-

Door de toenemende prcductie der Limburgse raijnen begint de Brabantse Industrie op gang te komen. Ze zijn de suikerfabriekeri onlangs weer gaan
De Duitsers hebben tijdens de bezetting 26.000 ter overzeese tabak gestolDaarvoor in de plaats kregen we kleine hoeveelheden dure Europese naba]* var
slechte kwaliteit: Intussen heeft de Nederlandse regering^tfo-000 t<v I^&gsche
tabak in Engeland opgeslagen liggen. Via Antwerpen is de eerste partij in bevrijd gebied aangekpmen. Per week ontvangt iedere roker 1 rantso-

ALLERLEI.
Na Turkije h- bben ook Bgypte, Syrie, Irak en Pinland aan Duitsland de oorlog
verklaard. Tussen Finland en Duitsland waren de vijandelijkheden reeds half
September van het vorige jaar begonnen-
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Wel zien we dezelfde tendenzen- De oude regering Gerbrandy kwam in Nederland
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het yolk gebukt gaat to bestrijden, bezwecrl men deze geest. Het yolk moet z'n
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VAN DE FRONTEN.
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De tijd tussen twee oorlogen, waarin de jeugd opgroeide, br^chrt*~e^Tr^STshrrsnwß3Nvaart van enkele jaren, gevolgd door de ee-onomische ineenst.orting.
Teleurgesteld in hun maatschappelijke very\rachtingen gingen de jongeren de matr**---____
telgang^van crisis en werkloo-sheid. Toen zij aan de poor! van het leven klopten,
klonk het: "Overbodig! Geen werk!" Wat hun vaders en moeders als iets vanzelfsprekends hadden aanvaard: een maatschappelijk bestaan en een huwelijk, bleef
hun jaren onthouden. Meer nog dan de ellende is de onmacht der ouderen hun bijgebleven- De leiders hoopten, dat de boze nachtmerrie spoedig zou voorbijgaan.
Zij zagen de nieuwe maatschappij niet, die stond geboren te worden. Ze bleven
wortelen in het verleden en misten daardoor de kracht het yolk met vaste hand
naar een nieuwe toekomst te leiden.
Was het wonder, dat in de meeste groepen en partijen een jongeren-oppositie ontstond? De Ouderen werd verweten, dat woord en daad elkaar niet dekten, Na de
geestedrift-ige redevoeringen der partijleiders klonk hier en daar een jonge stem:
"Wie zijt gij, die ons van verlossing spreekt?
Wij zijn als jeugd slechts voor de daad geboren,
Er is nu lang genoeg vergaderd en gepreekt."
In alle kampen rees bij de jongeren verzet tegen een economische orde, die op
'winstbejag en niet op sociale rechtvaardigheid was gebaseerd en daarom zoveel
leed bracht. Toen brak de tweede wereldoorlog uit. In de grote vuurproef der
Duitse bezetting hebben de meeste ouderen ons diep teleurgesteld. Het was de
jongere generatie, gesterkt door enige ouderen met een jong hart, die zich doelbewust ging verzetten tegen de Nazi-overheersing. Zowel in als buiten de verzetsbeweging kwam er een andere geest over de jeugd. Strijdvaardig en verbeten
als soldaten werden velen. Alle beletselen van voosheid, halfslachtigheid en
voorlopigheid vielen weg. Het is niet toevallig, dat A. den Doolaard, de zwerver
en strijder, die onder Macedonische patriotten de leuze "Vrijheid of dood!" leerde verstaan, de meest geliefde radio-spreker we.^d..
Feller werd de oppositie tegen de mensen van gisteren. De illegale pers is in
deze critiek vrijwel eenstemmig. En zij wordt grotendeels geleid door personen
onder de veertig. Grondig wantrouwden vele jongeren de prachtige beginsel-bouwsels, die niet hadden verhinderd, dat een gelegenheidspolitiek werd gevoerd.
Radicaal is de jeugd. Afkerig van geschipper en bereid veel te wagen.
In de Kerk werd de laatste jaren een nieuwe gehoorzaamheid geboren. Vele jongeren
werden in de grote nood bij Jezus*3 woord gebracht: "Fen ieder, die zijn leven
zal willen behouden, die zal het verliezen, maar een ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden". Door velen, die vroeger buiten de
Kerk stonden, werd de bijzondere betekenis van het Evangelic voor ons volksleven
verstaan. Vele oude tegenstellingen bleken voos en onecbt te zijn, toen de jongeren met elkaar in contact kwamen. Een waardevolle gedachtenwisseling ontstond in
illegale kring. Ook in de Nederlandse Jeugdgemeenschap werden de diepste vragen
door AJC-ers, padvinders en kerkelijke jongeren besproken. Er is een hartstochtelijk pogen de oude tegenstellingen tussen groepen en partijen te doorbreken.
Een eenheidsfront of een verwaterd Christendom boven geloofsverdeeldheid wordt
echter niet,nagestreefd.
Slechts in een geval zal de oudere generatie de jongeren als een blok tegenover
zich vinden: wanneer ze probeert de voor-oorlogse politick van "vlees noch vis"
voort te zetten. Al gebruikt men een illegaal blad als spreekbuis, men zal de
reactie herkennen. Een een beroep op "grijze haren" en "eeuwige beginselen" wordt
nu niet meer aanvaard.
De jongeren scheppen geen behagen in een tegenstelling met de ouderer. Ze beseffen diep in hun hart, dat de ouderen ook geestelijke erflaters voor hen waren.
Jonge mensen zijn bereid te volgen. Ouderen, die de jeugd begrijpen, }runnen getuigen van het grote vertrouwen, dat de jongeren hun schonken.
We praten steeds over de jongere generatie. Idealiseren we de jeugd niet te veel?
De verwildering is enorm. De vermakelijkheidsindustrie en de sportsensaties tasten als een ziekte stad en land aan. Er is veel holheid en lecgheid.
Een zware taak wacht de Kerk en jeugdbeweging na deze oorlog. Als we van de jongr
re generatie spreken, bedoelen we de levende, bewuste kern van'ons jonge yolk.
Wie die jongeren meewarig idealisten noemt en beweert, dat ze niets te verliezen
hebben, weet niet. Wat hij zegt4
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S*taande voor het vuurpeleton hebben de boston van hen hun hartstochtelijk woord
tot ons gesproken:
.Ik weet de taak, die ik begon,
Een taak van moeiten zwaar.
Maar *t hart, dat het niet laten kon,
Schuwt nimmer he t gevaar."
En onvergelijkelijk zijn ons de jongeren, die tot in hun laatste nacht zongen
van hun Hecr en Heiland.
norland heeft een jongere generatie! Ons yolk van magen!
Wat de jongeren waard zijn voor de opbouw van een nieuwe samenleving, zal de
toekomst leren. Een ding is zeker: de leerschool, die zij doorlopen heeft, was
hard genoeg om in de toekomst cp alle mogelijkh.ed.en voorbereid te zijn.
■

GEMENGDE BERICHTEN.

BEZET

GEBIED.
Ailerwogo bereiken ons beriehten van nachtelijke diefstallen door Duitse soldaton. Moestal worden deze roverij.en op anderen afgeschoven, zo te Heinenoord en
Puttershoek op hangcrige Rotterdammers. In Rijsoord kreeg de ondergrondse de
schuld Van de verdwijning van 30 mud tarwe- Eet bleek echter te zijn weggehaald!
door de NSKK, een Duitse handlangersorganisatie.

UIT

Na wekenlange tegenwerking hebben de Duitsers het Zweedse voedsel aan de hongerige stedelingen laten uitreiken. Nu is er opnieuw een schip met 4-800 ton mccl
meel'Uit Zweden in Delfzijl aangekomen. Gezien de opgedane ervaringen was het
ZWeedse Rode Kruis aanvankelijk huiverig verdere steun te verlenen. Ergens in
Duitsland zwerft nog een partij van 2600 ton graan van het Roemeense Rode Krui's
voor.de bevolking van Holland en Utrecht.
Naar wij vernemen zijn er lijsten met vrijstellingen voor de arbeidsinzet opgezonden naar de Sicherheitsdienst te Apeldoorn.
UIT BEVRIJD GEBIED.

ren weggevoerd, merendeels naar Groningen. Uit Venlo (30.000 inwoners) zijn erß
10-000 naar bezel Nederland gejaagd, terwijl de mannen veelal naar Duitsland |
werden gesleept. In deze stad kwamen 1200 mensen bij de oorlogshandelingen om }
leven. Voteral Venlo is zwaar gohavend; de katbedraal van Roermond is door de
Duitsers opgeblazen.
33a uitvoerige inlichtingen te hebben ingewonnen, is de regering overgegaan tot
verlaging van de kleinhandelsprijzen van aardappelen, melk en vices in blik.
Hierdoor zal er een betere verhouding ontstaan tussen loon- en levenskosten. De
regering heeft tevens de boeren een "Oorlogstoeslag-1945" toegezegd. Het geheel
zal uit 's lands schatkist worden bekostigd.
Op zijn doorreis naar het Westelijk front heeft Churchill een bezoek gebracht
aan Den Bosch, waar hij uitbundig werd toegejuicht.
Even voor de bevrijding van Obbicht (L) vluchtten de N. 5.8.-burgemeester nn de
wethouder in een gemeente-auto. Hierop. stond geschilderd: Gemeenterciniging.
ALLERLEI.
Dc Duitsers klagen wel, dat zij d. c oorlog moe zijn, maar het zijn de serie nederlagen en de directe gevolgen hierven, die hen zo terneerdrukken.

"Nederlander"

Door de Russische operaties zullen duizenden Nederlandse dwangarbeiders bevrijd
worden. Onze regering verzocht de Sovjet-Unie met haar een overeenkomst te sluiter oetreffende behandeling en repatriering van haar bevrijde enderdanen. T.z.t.
zullen deze via Zweedse havens naar hun vaderland scheep gaan. Gevreesd. wordt,
dat van de 100.000 Nederlandse Joden die naar Polen zijn gevoerd niet velen
meen
in leven zijn.

Bij een vraag over de schadevergoeding verklaarde President Roosevelt in het
net lijkt mij een goede gedachte de Duitse soldaten te laten herstellen, hetgeen ze zelf vernield hebben".
wongres:
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Streekblad voor de Hoeksche Waard e.o.
ZIJN ER IN HET ZUIDEN TERENEN VAN EEN POLITIEKE VERNIEUWING?

Ondanks de druk der bezetting leeft onder ons een intense verwachting van hetgeen zich na de bevrijding in ons yolk zal openbaren aan politieke vernieuwing.
Hier en daar zijn er symptomen, die wijzen op de groeiende wil, oude tegenstellingen te doorbreken. Maar wat er precies in ons yolk leeft, kunnen we zo moeilijk constateren. De vrije meningsuiting ontbreekt; openbare gedachtenwisseling
over politieke vragen is niet mogelijk. Dat maakt het enigszins gewaagd de schaar.
te signaleren verschijnselen samen te voegen tot een algemene tekening. Als we
het toch trachten, doen we het met een zekere bescheidenheid.
In het bijzonder zijn we daarbij aangewezen op het Zuiden. Daar immers kan de
pers zich weer vrij uiten. Het is echter niet helemaal juist, bevrijd gebied al
toonzaal van heel Nederland te nemen. De getalsverhoudingen zijn in Zuid-Nederland anders dan voor heel ons yolk. Het niet-Fatholieke dccl is er slechts vrij
zwak vertegenwoordigd. Bovendien is het de vraag of door de allesovertreffende
verdrukking, die sedert de gedeeltelijke bevrijding over ons gekomen is, de mentaliteit boven de rivieren niet ingrijpend verschilt van de geestesgesteldheid

in bevrijd gebied.
Toch heeft het Zuiden lang genoeg ons aller lot gedeeld om acnter Oenaalcie syraptomen een geest te mogen vermoeden, die ook in het Noorden leeft. Op deze geest
doelen wij. Want al biedt de staalkaart van bevrijd gebied een verwarrend beeld,
er zijn verschijnselen, die op een politieke vernieuwing wijzen.
Aanvankelijk borgen de wensen zich in de ene roep: Niet weer terug naar voor de
oorlog! Er was een geschreeuw om eenheid en vernieuwing, verlangens die, zoal
niet in bezettingstijd geboren, dan toch in die jaren waren gegroeid. Maar het
was alles zo vaag en negatief. Nieuwe geluiden, die ons konden doorzinderen, ve%namen wij niet. Het is ook niet waarschijnlijk, dat het Zuiden in staat zal zijn
zelfstandig nieuwe richtingen aan te geven. Fen is zich te sterk bewust, dat het
hart van Nederland boven de rivieren klopt. In afwachtin van hetgeen daar wordende is, was er in het Zuiden een huivering om oude politieke groeperingen weer
vorm te geven. Buiten de A»R- en de Communist en zijn nog geen vroegere richting eel
tot partijformatie overgegaan.
Langzemerhand werden de klanken meer positief. Er uitte zich een behoefte aan
hervurming. Er is een bijna algemeen verlangen naar samenwerking. Zeer sterk
wordt dat gevoeld in oud-illegale kringen. In hun ondergrondse strijd is de eendracht geboren, is kameraadschap gegroeid. Daar hebben zij onderkend, dat het
ook den anderen ernst was met het heil van het gemeenschappelijk Vaderland; da^i
ontdekten ze hoe zij eenzelfde geest bestreden en dezelfde sociale misstanden
verfoeidenOnder de jongere Katholieken stuwt een vernieuwingsbeweging, die zoekt naar veibreking van het oude isolement, naar contact met gelijkgezinden en andere bevolkingsgroepen. Het is een stroming, die voor de oorlog reeds ontstond, maar
onder de tuchtigende kracht der bezetting in een machtig teippo aangewassen is.
Terugkeer van de R.K. Staatspartij wordt door hen niet begeerd. Uit lit kamp
komen ook de tegenwoordige Katholieke Ministers. Hier gloort inderdaad een politieke vernieuwing. Of ze zal doorwerken hangt in hoge mate af van dp houding
der andere bevolkingsgroepen. "Het Protestantse volksdeel koesterde vaak augst
voor een verroomsing van Nederland. Het liet zich wel epns verleiden tot antipapistische gevoelens. Zeker, de Katholieken hebben die stciuming ook zelf wel
in de hand gewerkt; zij erkennen dat. Dat neemt niet vvcg, dat wij die houding
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moeten laten varen. De Ka*tholioken willen beschouwd worden als een volwaardig" **
dccl der Nederlandse natie. Zij zijn op dat punt zeer gevoelig en terecht. Zonen kunnen wij nici v poneren, bai r.,e yolk c'en?
der de eKatholieken bit
protestantse natie zou zijn
>*v ,AIn een cnlangs verschenen brochure .ontwikkeide Prof: 'Kors nil Nijmegen do weriselijkheid van een Natholieke Parti*' 0r..-.dat oreb er -re er bmd&tozo .de Katholieke
rechten het best tegen een nog lovepd anli-panisme 'kpoeepVord-pn'verdedigd.
arc Eeuw" meent Drs. Snijders (R.Nb), deft eeh ei-g-er KathoCn het ulad "D
lieke Partij het anti-papisme juist zal aanwakkei-en. Hij stell de vraag, of een
beginselpartij perse moet worden gebaseerd op de theologische beginselen van
c niet een eon:-" reorders gr'oeperi erkerde christelijke
een bepaalde KerkSnijders
overAoepeling ook wil uitgronlslag gevonden worbet
strekken tot de niet-politieke organisaties is ons niet bekend. In afwachting
overleg na de tOtale bevrijding', hebben de bt.sschopvan een geme.enseb
ich Uitgesproken voor een voorlopige terugpen van Breda en
*to hun vroegere sociale en ailturele verenigingen.
Ccot err Katholie
in in net Zuiden uileraard niet zo sterk vertegenwoorDe Sociaal-Bemocrater
digd. Kern en raassa der S.D.A.P. worden'in bezel gebied gevonden. Ook bij hen
vallen hier en daar tekenen van een her-be sinning te bemeerken. ofsc3aoon die
ginds ook wel aanwezig seljUj iigt veer een peiling van deze groep het waarnemingsterrein hoofdsakelijk aan deze zijde der rivieren. Onder hen is een besef
van verantwoordelijkheid voor hot gchele yolk geboren. Dat kan een verlegging
betekenen van arbeiders- naar volkspartij. Hier cr 4 dear, vooral in A.J.C- ;
}tringer, rijpte een erkenning van de christelijke waarden als onmisbare grpndslagen der samenlevingIn de oorlogsjaren ontstan., contacten hebben veel wantrouwen "tussen do verschillende richiingen woggenomen- Een bijna algehele behoefte aan st ociale her. " "
yyrrming vormt een samenbindend element.
We horen uit het Zuiden ook persuiiingen, die een voze rpentaliteit doen-'V-ermoeden. Helaas, genoeg voor een apart artikel in ons blad. Maar de hoopvolle..
verschijnselen zijn er. In de overgangstijd straks na onze bevrijding zullen
de meesto oude politieke rartijen waarsclnijnlijk wel-herrijzen. Door en na:hun
formati.e zal pas recht blijken, wat in do verschillende groepen is komen te
leven. Misschb -n staat daar dan pic ts de mogelijkheid van stichting ener volk.s
verkaptre voortzetting van een der bestaande partijen
parti.j, die, zohd
te zijn, zich baseert--op.de christelijke begrippen gerechtigheid, barmhartig-"
held en naasnenliefde en die zich daar bij richl.. op een Zodanige' hervorming van
de economisohe orle,*dat de cis van sociale gerechtigheid- daarin- ven*re zenli j'
.. ...brr. .-.'" ', :
king vindt.
. .
.
'
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VANDE FRONTEN.

'"Alle

Noeerbe weerstand.op.de linker-Rijnoever'*'tus3en
verdwenen. Naar schatting z-itten. 23 -000 man .g'evar.gen in
Arnhemb'en Koblenz
de Sifel, duizenden hicrvan geven zich. ever- Het wemelt er van wit I*3vVlag gen l.'
Aan alle tegenstand bij het bruggehoofd tngenover Wezel is een eihd'e. 'gemaakt.-"
Eenvoudige feiten, die ons. verheugen. Wan er echter to doen was, eet" het zo
ver kwam, zeggen deze beriehten ons niet- -Tussen': lantenm Wezel is zeer hevis
gevochten. Aan het. terrein was jaren gevorkt om er' een onoverkomen I.jke barriere van te maker.. Netonnon hi liberals sen vOrspnrd'en de wegen, verborgen mitrailleursneston b.cstrcken de. vlaktp■': hier ooorheen lc*«ik ondoenlijk. Dcch boerderijen, die geen boerderijen, varkensitckkenl, .die geen varkonshokker waren,_'
maar als zodanig gecamoufleerde bunkers en steliingen," die scherpesc!-utters
verborgen, niets :kon let elan weerstaan, waarmee Canadezen en' Brill',, n hier'
mannen vnr onze
aanvielen. Van
in zeer korto tijd
vrijheid: De rest vochi
: en bertikle haar cool. De-heyigheid van de strijd
bewijsl, dat Duitsland zeer veel belang had in deze linie, die, met de Rijn,
het opdringen der Neallioerden naar 'do Noord-Duitso laagvlakte moei3 verhin3
Maandagavond.
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. jnZo Nrabotts-; --sted.cn van de Tommieia^_J£r=r-zr±im-~ex
Trans w-roN. b
meer, lan gedurend.e de gehele bezel!in estijd aan Duirtserrs—werden gezien. Het
ival nog niet beg.jnnen; een nie*ow Amerikaans leger"^Owrr^>»
2e Britse leger is
15e) neemt deel^ean de strijd Met verlro
kunnen wij hei moment afwachten,
dat alle geallieerde leger-s dc sprong evet ie Rijn sullen wagen. Want bi;; het
ene bruggehoofc bij Remageri, tussen Bonn en efoblenz, zal het niet blijven. Tegen
toenemende weerstand in is Net thans uitgebouwd tot een lengte van 15 en een
diepte van 5 km. Do brug ligt reeds buiten het bereik van de vijandelijke lichie artillerie, terwiji reeds belangrijke hoogten. benevens de plaatsjes Linz
en Honnirigen aijz verpverd Do stroom van iae y.s en zware artillerie b'lijft aanse tegenaanvallen wijst er op, dat
hcuden. Het nog steeds uitblijv.en van
Rijnlinie
niet
staat
was
ehel.e
voldoende bezel te houden.
moor
tier
in
Boven het bruggehoofd bin wordt seller een Duits vliegtuig gezien. St*uka's en. Junkers schijnen vociwereldlljJ
v Vandaag trok de Amerikaanse
luehtmacht er op uit met 1-350 zware lomrenwerecrs, 650 hiervan bestookten dib. o.m. Stettin, 700 bombardeerden spoorwegdoevei'se cestui; lan de Oo:
]en tussen Frankfort a/d b
Rnhrgebied. Bovendien nam de RAF met ruim
I*ooo toestellen Dortmund ondorhand.en. Gisteren .-:reeg Essen in 30 minuter tijd tn
revel
millioen kg bommen op spoorwegdoelen te
de lot nu toe zwaarsle
geallieerde
De
incasseren.
luehtmacht is wel paraat!
In Rusland worden Danzig en Settin zeer in het nauw gedreven. Altdamm, pl.m. 5
km van Stettin is veroverd. Do gehele Oost.zeelrust van Kammin tot Leba is in Ruesische handen. In het omsingelde Kolberg zijn de Russen reeds binnengedrongen.
De grote aanval rordoire '.Danzig vordert goed. Tczew en Karthause werden ingenomer
terwijl even ten Noorden van Gdynia, de grote oorlogshaven, de kust werd. bereikt.
Le strijd in Ocst-Pommeren ptaderl, nu ook Stolp en Lauenburg gevallen zijn, haar
einde Tussen Stettin en Kistrin zetten be Rtessen er alles op met een grote leger
macht de Oder te bereiken. Dan kan de grote stool naar Berlijn beginner. De hevien Donau blijven aanhouden. Er woeden hevige
" ge Duitse aanval tussen Balatohmssr
tankgevechten; be Duitse vorliezon 'zijn eriorm. Zaterdag alleen verloren ze 162
terrein moeten prijsgeven.
tanks. De Russen hebben
Officieel is door het Amerikaanse o.pperbevel belt-end gemaakt, dat nu ook troepen
aan land zijn gegeo eg net greets! c eiland der Philippijnen: Mindanao. Britse
troepen in Binno zijn Mandalay binnengedrongen. In Prans-Indo-China heeft Japan
self de verdediging van het lend on zich. moeten nemen wegens onbetrouwbaarheid
:eling van het Japanse iceizerrijk gaat die van
der inlandse troepen.
Japan
Hitler rijk snel ae3nterna..
zelf wordt steeds intensiever door vliegende
forten gebombardeerd. Na een aanval stonb 40 km 2van Tokio in brand. Wil Japan
ook niet geheel ygraietigd wordeii, dan is er slechts een keus: Onvoorwaardelijke
Uerern
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DUITSLAND,

MAAR NU BEZET GEBIED.

Toen het Duitse roofdier andere volken als buit onder zich voelde, heeft het
zich ien machtswellust aan hun bloed bOdronken. Zijn geweld en waanzin kenden ge '
medelijden met hun doodsangst. Slechts weerklonk in dit barbaarse gotijde het
triomfgebrul over de zcge op weerlose slachtcffers.
Thans gaat net met Duits
naar het Fiehtbare einde. Het yolk, da*; anderen do
giftbeker te drinker gaf, zal deze zelf tot bo end rate druppel led:.gen.. En wij,
die ien dode toe gemarteld zijn, vragen mot vunr hoe 't nu hem zal gaan.
Neutrals journaiisten sehriiver, nanuit lerlijn, dat er zich, ondanke alle prcr.-ganda, een grote en dodelijke ver-moeidlieid meester maakt van het Da. tse yolk.
Uit de bevolking in de bezette gebieleu is alio but v-rdwenen. Als cutomaten gaar
en werken ze. Steeds vragen zoom "orb
Onmondigen zijn vet gewcrden. "Het i---schreef een Russisch cnrlcgsverrl r.egever
alsof hier zelfs de zuigelino n verlof vragen of ze geboren nee
,rben- r Net nat: or.cc 1-socislisne heeft Duitsland
ontledigd en ontzield. Do roes c
rbij, oen zinlozo ruimte gaapt! Doze psychische .toehold zou medelijden
t bet yolk, dat verleid werd en zich "ire
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voileiden; zo niet bat anboro er was. Dat andere, dat slechts verachting baart,~
wonderen doet het one niet, als eve met feiten vernemen, dat de Duitser ten
elk schuldgevoel ovci d< misdaden van zijn yolk mist- We hadden niet
ene
ers v'erw;
bij het horen Icopt opnieuw de gal over,
ondeerdanigheid
buigt dc achtergebleven bevolking als eon
o een afstotende
veer:"-- de beze.tti:
ncrs van Keulen liepen de Amerikaanse .
tanks tegomoet onder be kreten: "Nicht Nazi, nicht Nasi", bang als de bood zijn
on in lijmerige o'nderdanigheid zijn be vette glimlach.cn
ze, bo huicl
on. "Hitler kaput, Hitler schlecht en Russvoor be. bezetters niet van hun
gut"
krijsen de mensen v
ki
:
t -er Vrijman, be r
3 Nederland, broach*'- een bezoek
n
'germei;
c den
ten TOberveer een verweeste stad
(?) oorlog gewonnen.
"Julli
nauwelijks
eerlijke
loeeo to
met
cc Onder. In 1918 heeft Uw yolk begrip
jullie blijven 1
' hulp t
tore wij nek nu voor het goedwillende (?) dccl
gel
zwesm van schuldbese' getoond te hebben, vetvan het Duitse rollo 3 zon.d
n.
vie
I
3 jammer en or one;
Een soot
EiussisOh journalist op- Een burgemeester vroeg
b
hem:'"Wat gaan de Eussen men onze burger bevolking doen?" Hij antwoordde: "Wel.'nsOnze mensen hebt gsbsan-.-." Toen zweeg hij,
tuurlijk precies vat jul
, hij merkle, dat CCr ziph lelijk had versproken.
Die sell geen erbarming kenden, roe pen die van anderen in! Als ik dit alles overborne, krui.pt in rnij een diepe verachting op. 'k Zie in flitsen de vale ellende
die het Hitlerregiem over Europa heeft uitgestort. Zullen we het betreuren, dat
Duitslands vonnis zich onverbiddelijk voltrekt? Neen, eerder zal de nationale
zelfmoord van dit oorlogzuchtig yolk de komende wereldorde ten goede komen.

GEMENGDE BERICHTEN.

UIT BEZET GEBIED.

RAUTER is bij een aanslag dod'elijk gewbndi
Gisteren zijn weer 40 gevangenen uit het Kaagsche Veer vermoord . 20 werden er

o*e

de Pleinweg neergelegd; eenzelfde aantal op de Ccolsingel bij hei Hofplein. Volgens vermelding der Duitsers is dit gebeurd als repressaille tegen nonrdaanslag
on een lid der Ordnungs-Polisei en op een SD--er

Vorige week zi;jn de 61 mannen van Nieuw-Beijerland',
weer torouden in /rut woonplaats gearriyeerd.

die orlangs werden weggevoerdi;

ALLERLEI.

goede welstand is be 2-e groep kinderen uit bevrijd. gebied in Nngeland aangeon, vergezeld deer sen gfoot aantal letbers en leidsters,- w.o. leraren, koks
schoenmakers en nnaisters, V.'eldra zal de derde groep, ditmaal icinderen uit Roer
Land vertrekken. H.M. do Noningin bezocht jl- Vrij'da,
mond, Venlo e«p., rant
oelen, eten, uitstapjes en wat leren vliegt de 13
het nemj; te Coventry.
cc.
voor de kinderen
Ergens in hei Rijnlnrl t.rotler Amerikaanse soldaten een inscriptie met deze wcctd.en -van Hitler aan: "Geef mij 5 .
o gij zuli Duitsland niet herktnnen''. Da
onder was met ruwe bard gekalkt: "richtig".
De Franse minister tore Juslitie heeft medegedeeld, dat de "Gerechtshcven voor
de zuivering" in Frankri-jk let nu lee 7-053 gevailen hebben onderzocbt. Er vieln
574 doodvonnissen- Mcl inte.; No van de uitspraken der militaire rechtbanken zijr
e^ in tolaal 9-000 per'sonen berecht. 1.500 hieryan werden ter dood
Net aantal naar Duitsland gevluchte Franse landverraders bedraagt 15-300.

veroordeeld^

Do RAF heefip on het ogcnblij
nienw schroefloos vliegtuig, de "Met 3orl-jager i
gebruik. De :'Meteor" is o
vclgens net schema van de eerste origin le,"Jet
en is snel en gemakloelijk to lean'
te van het met twee Rolls r oyce-mctoren uiigeruste tcesiol is be Oloster-vl iegtuigfabriek.-
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DE VERZETSBEWEGING (I).
Door wie?

«oiaaten
Wie zi.in ze toch, die door
nep
zijn als de dood? vraag
bang
zo
ze
voor
wie
en
genoemd
"-oartisanen" worden
stoffelijk bestaan boven alles gaat;
de kleinzielige burgerij, bij wie het
ons
jn' onverantwoordeli jke elementen, die spelen met
U
het zi D n
U het aan de goedgezinden, dan zullen zij antwoorden:
En
iflpalisten
die seen oog hebben voor de werkelijkheidi
n degenen,
De mannen en vrouwen van de verzetsbeweging zi 3
gezien; het zijn degenen die de
die de ware betekenis van deze oorlog hebben
hun ware bedoelmgen heDDuitsers in het diepst van hun hart hebben gekeken en
de
ben leren verstaan; het zijn de bewusten, de wetenden, welke hitler sinds 193.
Het valt niet te ontkennen, dat de acrobatische toeren,
ja met nauwverholen bewonin het politieke circus ten beste gaf, met verbazing, De
sensationele gooche3|dering door het Europese publiek werden gadegeslagen.
Het nationalistisch elan
kuust van Goebbels' propaganda hield alien in spanning.
ener geesteszieke
beweging en het speculeren op de ega'istische oerinstincten
hypnose. Wie in hypnose
massa sloeg heel Europa in de ban van een noodlottige
die van buiten af
leeft staat willoos bloot aan elke geestelijke besmpttirg,
aan
tot hem komt; Wie in zulk een bedwelming verkeprt, is weerloos overgeleverd
slecht*
elk misdadig complot. En wie had het door, dat deze Duitse fakir-roethoden
inleibeschaving
en de
dienden tot ondermijning van het fundament der Eurorese
volkenexploitatie?
Het
ding ware tot een gewetenloze politick van afpersing en
eerste slachtoffer, Oostenrijk, verdween zonder rumoer van de tribune; TsjechoSlowakije werd naakt uitgeschud en niemand brak er zich het hoofd over; Polen
werd tenslotte neergeslagen en ook al ontstond er enige beweging onder bet verwante publiek, de meerderheid, waaronder ook Nederland, volhardde bij het drogbeeld, waarmee Duitsland ens begoochelde. Totdat ook wij in'onze heilloze bedwelming tot slachtoffe' werden uitgekozen van het Duits geweld en de nationaalsocialistische stormloop, en verdoofd en bewusteloos het heidens en misdadig
Germanendom in handen vielen.
Toen wij uit deze bezwijming ontwaakten vonden wij ons zelf terug als geketenden
en gekerkerden, als dwangarbeiders en slaven. Onszelf? Neen, niet onszelfl, want
de hypnose was nog niet geweken; de hypnotiseurs waren zelfs dichterbij gekomen
en hielden zich speciaal met ons bezig! Wij zagen onszelf, zoals zij wilden, dat
wij onszelf zagen: als overwonnenen, als hun instrumenten; we toonden het "begrip", dat zij van ons eisten en wij vergoeilijkten hun maatregelen.
Maar voor en na ontworstelden zich aan deze hypnose nu hier een, dan daar een.
Voor en na ontwaakten er uit deze bedwelming en keerden terug tot de werkelijkheid, moeizaam, maar volhardend. Ze hebben het Duitse beest in de og?n gezien en
hebben ontdekt, dat het gelijkenis vertoonde met de slang uit het Pa-adijs, den
leugenaar van den beginne; ze hebben bemerkt, dat het geleek op het anti-cbristelijke beest uit Openb. 13, dat grote woorden en godslasteringen spre<*kt. Ze hebben gezien, hoe het Nederlandse yolk langzaam, maar zeker zou wnr^ri afgddrcngen
van de fundamenten zijrcr cultu^i i-.n L.-c-scnaving om tciccnt te komen on het drijfzand van een allesvemietigend heidens ideaal. Hun ogen zijn opengegaan voor de
zwendel, met al onze geestelijke, zedelijke en nationale goederen^, welke zouden

aSn
zeggel- he/zi
zfzullei
vral|t
belong!
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worden ingeruild. tegen een nationaal-sccialistisch, Germaans surrogaat. *n ze
hebben de handen ineengesiagen en hebben zich eendrachtig gescbaard tot verbeten verzet.
ncr,
weten -w'n
Wie het zijn, die de verzetsbeweging in Nederland vormen? De
de opner
het zijn degenen, die hen hebben doorzien, het zijn degenen, die door
zijn de overtuigflen
vlakte en door de schijn der dingen hebben heengezien; hetdegenen,
die weten
van geloof, de dragers van een nationaal besef; het zijn
stomme
jammer van
waarvoor zij staan; het zijn de ontwaakten, gewekt door de
een verdrukt en naar de ondergang gedreven yolk.
We weten, er zijn er die de naam der verzetsbeweging misbruiken voor hun gangster-practijken. We weten, dat er profiteurs in hun rijen staan: ze zijn van
hen niet en worden uitgestoten. Want niet het profijt voert langs de geheime en
gevaarlijke paden, maar de dwingende welnroep, die van de geestelijke en nationale waarden tot ons aller gewten uitgaat.
Weet wie het zijn, yolk van Nederland, die U voorgaan in het nationaal verzet!

Ontwaak!
VAN DE FRONTEN.
Donder dagavond.

voomWs^Hrflllid

bastion steekt de vierhoek Koblenz 7 Trier-Straatsborg-Mainz, het
laatste stuk in Duitse handen ten Westen van p de Rijn, in de geallieerde linies.
Welk een offensieve, mogelijkheden biedt dit Sgressieve staat van Adolf Hitler.
We vermoeden echter, dat de Duitse generale staf meer rekent op een spoedig vexlies, dan dat ze plannen beraamt om door te stolen naar de Franse kust. Zo ver
zijn we nu toch, dat Mofse dromen met een meewarige glimlach worden ontvang^n.
Tussen Trier en Saarburg is het 3e Amerikaanse leger een nieuwe aanval begonncn.
Gisteren werd reeds een vooruitgang gemeld van 4 km over een frontbreedte van
18 km; 13 plaatsen werden tegen zware Duitse tegenstand in veroverd. Dat de- Duitsers alles op alles zullen zetten om deze streek te behouden, is te verwachten:
het rijke Saargebied staat als belangrijk kolen- en ijzercentrum op het spel.
Volgens de laatste beriehten is ook het 7e Amerikaanse leger, dat Zuidelijk^r
opgesteld staat dan het 3s leger, over een frontbreedte van 80 km tot de aanval
overgegaan- Het bruggehoofd bij Remagen werd tegen toenemende weerstand in uit
gebreid, tot 18 km lengte en 1G km diepte. De Amerikanen staan hier slechts 1
km van de hoofdweg, die Frankfort a/d Main met het Ruhrgebied verbindt. Bebalve
de veroverde Ludendorf-brug wordt nu ook gebruik gemaakt van een door de genie
aangelegde pontonbrug, zodat de versterkingen steeds vlugger de overkant bereiken. Duitse vliegtuigen nemen af en toe dccl aan de strijd. Van de 90, die gis
teren aanvallen op de brug en het bruggehoofd deden, werden er 19 neergeschoten
en 17 zwaarbeschadigd* De geweldige geallieerde bombardementen op benzine- on
vliegruigfabrieken komt duidelijk tot uiting in de luchtverdediging. Jl. Zondag
vlogen 3150 vliegtuigen naar Duitsland; slechts 4 bommenwerpers en 3 jagers kee:
den niet terug. Maandag gingen van de 3300 vliegtuigen slechts 5 verloren, terwijl er van de 1600 bommenwerpers, die uit Italic waren opgestegen, slechts 8
vermist worden- Tevens geven doze cijfers de hevigheid weer van het nog steeds
doorgaande luchtoffensicf- Bchalve olieraffinaderijen, fabrieken voor oorlogsindustrie en verkeersdoelen in Duitsland, werden in Nederland de schuilplaatsen
voor snelboten te IJmuiden gebombardeerd en o.m. de aanvoerlijnen der spoorwegei
naar de startbanen der V 2op 13 plaatsen vernield. Ook het Oostelijk front ontvangt regelmatig steun van de Engelse en Amerikaanse luehtmacht. Berlijn werd
voor de 2le opeenvolgende nacht door Mosquito's met bommen bestookt.
Een groot succes behaalden de Russen door de verotiering van Kustrin. Na zeer zv.n
re strijd is deze stelling, die de opmars naar Berlijn in de weg stond, door
steeds herhaalde aanvallen teg~n voortdurend. nieuw-aangevoerde Duitse veisterk*-^
en gevallen. Behalve over het verlies van duizenden mannen, die sneuvelden of
gevangen genomen werden, zal de Duitse legerloiding veel zorg hebben over de
toekomstige operaties.van het Rode Leger aan dit gedeelte van het dront. De
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De aanvallen op Gdynia en Danzig huren voort - * ae-±b-e*~^re-d*^-^rf^^
km's genaderd; de haven van (Gdynia ligt treeds onder Russisch~artilleno-vn-ar
nieuws gemeld. In TsjechoVan de fronten in Oost-Pruisen en Silezie wfcrdt geen
(Altschl) verSlowakije is het belangrijke wegen- en spoorwegenknooppunt Svolen
traohten tot
overd. Alleen in Hongarije blijven de 30uitsers in het offensief en
terreinde Donau door te dringen. Het kost hen enorme offers tegen zeer gennge
Od.erwinst- Willen de Nazi's de geweldige stroom van'versterkingen naar het doen
over-front
-front voor de aanval op Berlijn naar hei Zuidelijkn dccl van het.
plaatsen, door te !proberen zich in het Zuiden door de Russische linies been te
'
slaan?
In het Verre Oosten gaan de grote bombardementen on Japans grote steden vooru.
Osaka is door enige honderden vliegende forien met 2.000 ton brandbommen bestookt- Ook Japans verliezen aan scheren stijgen snel, dank zij de verovering
van veel goede vliegvelden, van waaruit alle verbindingslijnen tussen Japan en
de door dit land bezette gebieden kunnen worden bereikt.

DE TSJECHO-SLOWAAKSE STAAT.
Zes jaar geleden, 15 Maart 1939, overrompeiden Hitlers benden Bohemen en Moravie. Daarm.ee vie! voorgoed Duitsland het schoon schijnende masker af. De ware goh
daante van de roverstaat, gebouwd op leugen en geweld, kwam te voorschijn. De
ip. zijn r:;
"Fuhrer" bleek nog meer te willen dan de terugkeer van alle Duitsers Nazi-Duit;*
Toen zijn de volken de wereld eerst goed ontwaakt- Zij beseften, dat
land geen eerlijke, gelijkwaardige partij was, dock -en misdadiger van.interna",
naal formaat, verpersoonlijkt in zijn leider. Van teen aan bestond geen weifelieHt
meer over de koers; de oorlog met Duitsland was onvermijdelijk, ja geboden tot
herstel der rechte orde.
Op de conferentie van Miinchen, eind Sept- '38, hadden de grote mogendheden om
dcs lieven vredes wille. Hun vriend en bondgercot aan Hitler yerkwandeld. In deze
ontrouw jegens Tsjecho-Slowakij* zijn de Westerae democratieen gewogen en te
licht bevonden. Dit verraad heeft echter de bewoners niet weerhouden van fel verzet tegen de wrede indringers. Het vuur der ondergrondse strijd is brandend get!
yen- -Veel heeft de bevolking ondergaan- De uitmoording van een Boheems dorpje ui+
wraak op de aanslag tegen beul Hej^drich is een bloedig symbool daarvanOp het grootste gedeelte van het land drukt nog altijd zwaar de hand van den b-.
zetter- Maar reeds reisde de Tsjechische regering naar het bevrijde gebied (Kb-sice)
Sterker dan vcorheen rich! de r^geringspolitiek zich op Moskou. Dit is
wellicht een gevolg van de "vredespolitiek" van Miinchen, hetwelk dit land, kind
van de rekening maakteZes jaar geleden begon het lijden voor dit hoogstaand, democratisch yolk. Weldrar
zal ook hier de zon der vrijheift gloren, waardoor de steile weg naar opbouw en
herstel betre'den kan worden.

-

ONDERWIJS.
In een interview met Anep-Aneta heeft Minister Bolkestein (Onderwijs, Eursten
en Wetenschappen) enkele van zijn indrukken medegedeeld omtrent het na-oorlogs-1
onderwijs. Door zijn lange verblijf in het buitenland was hij in sis at het Engol
se en Amerikaanse onderwijssysteem van nabij te bestuderen. Daarbij is hij ten
zeerste versterkt in zijn overtuiging, dat het onderwijs in Nederlard op een vee
te intellectualistische leest is geschoeid- Het Ejbgeise en Amerikaanse onderwirjsstelsel kenmerkt zich door spe.ciallsering, waardoor het zich veel meer richt en
de practijk. Naar zijn mening nam echter in het Engelse onderwijs de sport cell r
onevenredig grote plaats in. Hij gevoelde daarom meer voor de Amerikaanse methrde, waarin geestelijke en lichamelijke ontwikkeling in juister verhoidirg tot
elkaar staan. De Minister achtte het gewenst .ten opzichte van het Nederlandse
systeem enkele lijnen van het- Amerikaanse onderwijs over te nemen. De veolheidvan vakken : in ons onderwijs client vervangen te worden door een eenvoudiger opzet. Over het algemeen is men in Nederland onbekend met de Angel-Saksische cul-
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tuur. Dit zal in "de toekomst moeten- verand-eren. bDasrlroe-'-zairTTefHErrgels al^ltwryak een veel grotere plaats moeten innemen, en zal het zelfs raadzaamr-zxj-n-heir
Engels ook in de hoogste twwe klassen der Lagere School in te voeren.
Ds Minister decide voorts mede, dat voor de wederopbouw van het onderwijs in
rlard 30 aan Amerikaanse universiteiten verbonden Nederlandse hoogleraren
aaiigtboden hebben tijdelijk in Nederland colleges te geven, terwijl een aantal
Amerikaanse hoogleraren in de tandheelkunde zich eveneens tijdelijk voor de ep-.
bouw van het Nederlandse universilaire leven beschikbaar heeft gesteld. Door de
"Netherlands-American Foundation" worden in beperkie mate beurzen beschikbaar
gesteld aan Ned. studenten, die door de Duitse maatregelen hun studie moesten
onaeroreken, teneinde hun in staat te stellen de studie in Amerika te voltooien.
GEMENGDE BERICHTEN

UIT BEZET GEBIED.
In de Noordelijke previncies is de toestand ook allesbehalve rooskleurig. Wel
is de voedseipesitie er beter, maar razzia's en vorderingen voor graafwerk komen -zo Veelvuldig voor, dat geen man onder de 50 zich met een gerust hart op
straat kan vertonen. Arrestaties zijn er aan de orde van de dag. Landwacht en
Rexisten (Belgische Nat. Soc.) stropen de dorpen af. Bovendien word! het land
thans overstroomd door NSB-gezinnen, die het in Duitsland te warm krijgen. Ze
worden bij de burgers ingekwartierd, wat tot zeer onaangename gevolgen leidt.
Al met al voelt het Noorden zeer sterk de benauwing van het Duitse juk.

Nogmaals waarschuwen wij voor het optreden van den reeds eerder doer ons geno.emden heer Van Oene uit Rotterdam. Met vrome smoesjes en onder allerlei voorwendsels (o.a. Dat hij levensmiddelen inkoopt voor diaoonieen, voor onderduikerc
dat hij kamers zoekt r;oor zijn vrouw enz.) tracht hij vertrouwen te winn.en, om
daardoor zoveel mogelijk voedsel in de wacht te slepen. Deze persoon is zeer onbetrouwbaar en een beruchte zwartehandelaar- Zijn signalement luidt als volgtbrC-r
lengte pl-m- 1-70 mj ovaal, ietwat inge-vallen gezicht; brume gelaatskleur;
donkere oogopslag; grijzend licht-golvend haar; sprEekt zelfverzekerd; leeftijd
50 a 55 jaar; gekleed in opvallend gestreept lichtbruin colbertcostuum; grijze
winterjas; grijze hoed. Daar er meerdere van dergelijke sujetten rondlopen, waai
schuwen wij ernstig in het algemeen geen gespiekken aan te knopen met onbekende

"'

personen-

BEVRIJD GEBIED.
In December 3L944 heeft Neerlands grootste dichteres, Henriette Roland. Hoist,
haar 75ste verjaardag gevierd. In bezettingstijd zijn van haar hand verschillende gedichten en gelegenheidsverzen verschenen- Ook een clandestiene bundel poUIT

ezie van deze dichteres zag het lichtIn het Zuiden is thans het spoor-vegverkeer ook opengesteld voor de burgerbevolking. Voorlopig alleen voor beslist noodzakelijke reizen. Er is een nieuw spoerboekjes uitgegeven.
Attlee, de plaatsvervangend Minister-President van Engeland, heeft een bezoek
gebracht aan Walcheren. Hij stelde zich op de hoogte van de verwoestingen en
informeerde bij de bewoners naar hun vele moeilijkheden. Dit bezoek staat in
nauw verband met de hulpverlening der Geallieerden bij de weEeropbo w van ons
vaderlandALLERLEI.
In het Lagerhuis heeft Churchill zich zeer bezorgd uitgelaten over <ie toestanc
in bezel Nederland. Churchill zeide er van doordrongen te zijn, dat de Nederlandse bevolking met medeleven alleen niet was gebaat. "Er is hulp nodig. Direote hulp kan -niet geboden worden. Wij zullen al het mogelijke doen om het lijden
te verzachten- Op Engelse aandrang zijn door bemiddeling van het Interj. Rode
Kruis en de Zweedse regering reeds enkele scheepsladingen voedsel naar Nederland verzonden. Wij stellen alles in het werk om hierm-.e voort te gaan.
(In Delfzijl is inmiddels een .derde zending levensmiddelen aangekomen. Red.)
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ONZE GEEVACUEERDEN.
Een jaar geleden werden ze uit hun huizer. verdreven. Hun nood heeft ons alien
ontroerd. Velen voelden, dat ze moesten helper. Door de K"erk werd ons gezegd:
"Verplaatst U in hun toestand. Ontvangt ze met liefde in Uw huizen. laat ons
alles doen om het leed te verlichten'7 "Velen hebben de opgejaagden in hun huis
genomen. Anderen hebben zich onttrokken.
Dit a lies is nu alweer een jaar geleden en we zijn aan hun leed gewend. Toen er
steeds nieuwe evacuaties plaats vonden trof bet ons niet meer zo ;
Vurig hebben de verdrevenen gehoopt op een spoedige terugkeer. Voor de winter
wellioht. En later hebben ze uitgezien naar het voorjaar. Als ze dan maar aan
j^terstel van huis en land konden beginnen. Telkens is het andors uitgelopen.
hebben vooral de ouderen verlangd naar hun huis en de eigen vertrouwde omgeving. Thuis geraakt zijn ze in hun nieuwe woonplaats nooit helemaal. En sommige oudjes zijn verteerd van heimwee.
Daarbij kwam nog de roof- en vernielzucht der Duitsft soldaten.
De onderlinge verhoudingen Eleven bij sommigen hartelijk. Maar er groeiden ook
misstanden. Er kwamen klachten.
Een geevacueerde schrijft ons: "We werden vorig jaar met open armen ontvangen.
Tarwe, spek en olie brachten we mcc. Wat was het gemakkelijk om barmhartig te
zijn. Een jaar geleden dachten we, dat we ook mens bleven. Nu gaan we twijfelen
En dan gaat hij opnoemen. "De een heeft ruzie om de lastige kindcren, de ander
over het eten koken of het gebruik van de keuken. In de winkels zijn we achtergesteld bij vaste klanten. Kolen krijgen we minder dan niet-geevacueerden'7
''En terwijl Duitse soldaten in de verwarmde huiskamer op de koffie worden gevraagd (ze brengen immers kolen, licht en cigaretten mcc) moet de evacue maar
zien, hoe hij warmte en gezelligheid krijgt. Hij heeft toch niets meer over van
zijn voorraad".
We weten, dat ook geevacueerden zich onhebbelijk en brutaal gedragen hebben.
Toch plaatsen we deze bitterp klacht, oradat hier veler ervaring vertolkt wordt.
■Het valt in deze tijd niet mcc alles samen te moeten doon.. Van alles is er te
en ieder heeft z'n vaste lcvensgewoonten. Men moet zich bij elkaar aanpassen. Door de tijdsomstandighedon zijn alle mensen prikkelbaar. Vaak loopt men
rond als een geladen kanon, dat op afgaan staat. Ruzie is pan de orde van de
dag. Is het niet om ons diep te schamen in deze tijd van nood?
Van ons wordt gevraagd zelfverloochening en hulpvaardigheid. Dagelijks bidden
wij &od om erbarming over ons stervende yolk. Durven wij dan onzen naaste zo
grievend en onbarmhartig te behandelen? Laat ons meeleven met elkaars zorgen en
verdriet, Elkander blijven helpen en dragen. Samen moeten we deze laatste weken
doorworstelen. Dan zal onze gemeenschap een kleine bijdrage zijn voor een herf

rezen Vaderland.

DE VERZETSBEWEGING (II).
Voor wie?
Ik ben er aan begonnen met do gedachte, dat ik er niet levend uit te voorschijn
zal komcn". Dit was onlangs de stem van een uit velen, want velen hebben met die
gedachte de eerste voorzichtige stappen gezet op de weg der illegale beweging.
Een weg, die veelal begon met het simpel vervullen der profetische opdracht: "Ve~
bergt de verdrevenen", totdat al groter gevaren de steeds gewaagder acties begeleidden; een weg, die naar de vrijheid voeren moest, als zij niet ieder ogenblik
afbuigen en uitlopen kon op arrestatie en martelend kruisverhoor
lager of vuurpeleton. Voor wie hebben zij geploeterd of gesjouwd? "Vernichtun^sVoor wie wier
pen zi? zich op de ondankbare taak en In levensonzekerheid?
Voor wie speelden ze
dat spel met de dood?
2
#
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Voor zichzelf misschien? Dan was het voor hen beter geweßStr, "'wannre^r--zlj niet"
gegrepen waren geworden door de ontwikkelingsgong der historic, die door de
"Geuzen" en "Vrii Nederland" werd bepaalc. en via de Mei-staking van '43 leidde
tot het dodelijk gewapend verzet van nu. Ze waren beter gevaren, wanneer zij,
zoals vele Nederlanders, door de jaren heen de soepele gang van het rad der
furtuin waren gevolgd. Voor Mci 1940 vond men ze in de BVL; toen Duitsland won
op alle fronten waren ze Duitsgezind in allerlei schakering, van collaborateur
tot NSBt.-r toe; na Stalingrad, toen Duitslands macht taande, werden ze plots
goede vaderlanders, om sedert 5 Sept.'" 44 wanhopig en potsierlijk een plaats te
zoeken bij het ondergrondse werk! Want langs die weg dreigden geen Oranjehotel
en Buchenwalde met verni2ling van veel-belovend leven, maakter geen Vucht en
fort Lunetten een vroegtijdig einde aan een verbeten strijd
Neen, voor zichzelf hebben zij niet gearbeid, maar zij werden gedragen door de
kracht en de moed van zcveel bekenden en onbekenden, grote en kleine Uederlanders, die in stille halsstarrigheid vclhardden in hun houding van principiele
en daadwerkelijke afweer. Zij werden gedreven bij de gedachte aan die steunende en stuwende groep van mannen en vrouwen, ionge en oude, die de zuivere geest
van het ontwaakts en zichzelf-bewuste Nederland"angstvallig bewaarden en, onmachtig tot de daad, meeberaden en -biddend de levende achtergrond vormden van
het vaderlands verzet.
En toch, niet om straks door de zeef van de zuivering deze Nederland.se
uit te ziften uit de grove en cnwelriekende massa der gewetenloze en
profiteurs is de strijd der verzetsbeweging begonnen- Zij werd gevoerd voor het
behoud en welzijn van het ganse Nederlandse yolk. Toen de opstellers van het
Manifest-aan-de-wereldpers, waarin zij stem gaven aan de klacbt en de aanklacht
van een ten-dode-bedreigd yolk, deze noodkreet tot bet wereld-oor en het wereldgeweten ondertekenden, schreven zij: Namgns hetNederlan^se yolk: De gezamenlijke verzetsbevegingen. Daar staat eens en vooral uitgedrukt
en de gehele
wereld is getuige
voor wie de verzetsbeweging zicrzelf heeft ingezet. De verzetsbeweging, is aan de spits^van het Nederlandse yolk getreden; zij is ter beacherming voor, ter hulpe naast het Nederlandse yolk gaan staan.
Uit de verbondenheid met onze natie, uit verantwocrdrlijkheid voor ons yolk is
de verzetsbeweging geboren. Zij heeft zich gesteld in de plaats van degenen,
die in hun argeloosheid, door jeugd of gebrek aan begrip, wrerloos waren overgeleverd aan misleiding of geweld; van zulken, die in hun zwakheid, door hebzucht en eerloosheid gedreven, geen kracht 17'nden vinden tot onomkoopbaarbeid
en trouwDeze solidariteit der verzetsbeweging met het Nederlandse yolk heeft de Duitser begrepen, en deze levende relatie was de stalen weerstand, waarop zijn tyrannic stuitte. Daarom waren zijn represailles op een verzetshandeling geen
van rechtsfeerstel; het was de poging om een scheur te trekken en een kloof te
scheppen tussen yolk en verzet, om Nederland te vervreemden van het eigen ideaal.
Weet het, yolk van Nederland, wanneer gij onder het gewicht der lasten en overlasten der Duitsers de verzetsbeweging wraakte, verloochende gij tJw beste zonen
verbrak gij de band met degenen, die Uw nood voelden pijnigen aan eigen lichaam
en ziel, die Uw strijd streden, om Uw vrijheid vochten, U lief hebbcaaof gij hen toejuicht dan wel verloochent, of gij hen verraadt dan we 1
prijst. Weet het, yolk van Nederland, als een uit ben viel, dan vie! een Nederlander; als een ander Nederlander viel, ontkiemde uit zijn bloed kr£cht tot ver
nieuwd en verhevigd verzet bij hen. Zo wille zij zichzeif zien, de vertegenwoordigers van het verzet in Nederland; zo willen zij door alien ge2ien worden
ogdat als vrucht van hun strijd voor ons ganse yolk, voor de werkers en voor
a»
denkers, voor Nederlands rijpheid en Nederlands jeugd de toekomst verzekerd zij
f

elit^fc
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VAN DE FRONTEN.
Maandagavond. Wat zich de laatste weken afsgeelt aan het Westelijk
front samen.
gaana met een non-stop-luchtoffensief van nu reeds 35 dagen, is voor de
bevrii
ding van ons.land waarschijnlijk van het grootste belang. Zonder ophef
werd ons
de val bekend gemaakt van grote steden sis Miinchen-Glad bach, Bonn
en *eulen
hoewel wij toch weten, wat er nodig is om voor hun leven vechtende Nazi's uit
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3 bankers en huizenblokken te verjagen; zofider krijgsgeschreeuw wextf'de Moezel
vanuit het Noorden overschreden en de stad Bad Kreuznach (aan de Nahe) bezetg^
Met een blik op de kaart kunnen wij zien, wat hier gebeurt: de Geallieerden ~

Het laat zich aanzien, dat zij dit
binnen zeer korte tijd voltooid zullen hebben. Tevens zijn onze bondgenoten ir
staat nu 35 dagen achtereen dagelijks met 1.000 bommenwerpers of meer onder be
geleiding van jagers boven Duitsland te verschijnen (de tactiscbe luchtmacht
daarbij nog buiten beschouwing gelaten). Bovendien beschikken zij nog over de
toestellen om nacht op nacht vijandelijke doelen te bestoken. Duitsland houdt
nog vol. Doch nu zien wij de juiste verhouding: als een waanzinnige, die met
zijn hoofd door de muur wil.
Nadat het 3e Amerikaanse leger de Moezel overstak en direct daarna het Duitse
afweerfront doorbrak, zijn z'n tankdivisies doorgedrongen tot voorbij Bad Kreuznach. Een colonne trok toen naar het Noorden en veroverde Bingen (aan de Rijn),
een andere colonne ging oostwaarts en staat thans 23 km van i^ainz, een derde
drong door in de richting van Kaiserslautern, het draaipunt van de gehele Duitse verdediging van het Saargebied. Het 7e Amerikaanse en het le Pranse leger
veroverden o.m. Merzig, Dillingen, Bitsch, Hagenau en Lauterburg. Het algemene
beeld tussen Moezel, Saar en Eijn: terugtrekkende colonnes, vluchtende troepenafdelingen, waaronder de geallieerde luchtmacht danig huisboudt. Volgens de
berichten is na de vercvering van Koblenz de gehele linker-Rijnoever
fLaatste
tusse-n deze plaats en 3ingen op 3 km na in Amerikaanse handen. Over het bruggehoofd bij Remagen zijn de berichten zeer kort. De veroverde Ludendorf-brug,
waarvan een der bogen door een exglosie was ingestort, is '.veer hersteld. De pontonbrug, door de Amerikanen aangelegd, is voortdurend intact geweest. Het bruggehoofd is nu uitgebreid tot een lengte van 32 km en een diepte van 13 km. De
autoweg tussen Keulen en Frankfort a/d Main is over een lengte van 10 km in het
bezit der Geallieerden. Konigswinter werd veroverd. Zondag zijn van de 353 Duit
se vliegtuigen, die het gewaagd hadden boven het bruggehoofd te verschijnen, II".
stuks neergeschoten.
Het Oostfront geeft eenzelde beeld te zien. De Oostseehaven prolberg werd veroverd; veel buit aan oorlogsmateriaal, veel krijgsgevangenen, duizenden d.oden
in de stad ; In Oost-Pruisen is de bezetting rondom Honingsbergen in tweeen gesplitst; een dccl wordt steeds meer in de stad zelf gedrongen, het andere om de
plaats Heiligenbeil. Danzig staat, tengevolge van een Russisch bombardement, in
vlammen. Aan de beneden-Oder tussen Stettin en het eilandje Wollin toenemende
aanvallen van het Rode leger. Volgens Duitse berichten zouden de Russen de laatste dagen in Silezi'e belangrijke terreinwinst hebben behaald er reeds tot de
steden Neustadt en Neisze doorgedrongen zijn. Ook in Hongarije in de buurt van
Stuhlweiszenburg zouden de Russen goede vorderingen gemaakt hebben. Over deze
operaties heeft Moskou tot nog tee niets bekend gemaakt.
Japan gaat dezelfde weg op als Duitsland. Na felle strijd van 26 dagen is alle
verzet op het eiland Iwojima, op ongeveer 1.000 km van Tokio gelegen, geeindigd.
Het kostte de Amerikanen 4-189 doden, terwijl de Japanners 20.000 gesneuveldcn
achterlieten. Het meest Zuidelijke eiland van Japan, Kloetsioe, is vandaag weer
hevig gebombardeerd. De grote industriestad op dit eiland, Nagasaki, is reeds
tweemaal achtereen met een geweldig:- lading brandbommen bestcokt, waardoor tien-i
tallen km 2 der industriewijken totaal zijn uitgebrand. Op Luzon zijn nieuwe landingen uitgevoerd.
zijn bezig de Siegfriedl^nie op te rollen.

NU NIET HESS, MAAR HESSE.
Te Londen is jl. Vrijdag van bevoegde zijde bekend gemaakt, dat een der hoogste
ambtenaren van het Duitse Ministerie van Buitenland.se Zaken met de Engelse legatie te Stockholm contact heeft gezocht. Deze heer, die de historische naam
Hesse draagt, stolde een afzonderlijke vrede tussen Engeland en Duitsland voor.
Men zou verwacht<;n, dat hij als afgezant van een verliezende natie smekend de
handen op zou bffen. Maar dit past niet bij een "Kerrenvclk". Mijnheer Hesse
jeiste, dat de Duitse staatshoofden aan het bewind zouden blijven
alleen
Hitler en Himmler in staat waren het Duitse yolk te bewegen de strijd t* staken
Voorts moest bij een mogelijke vrede het nationaal-socialisme worden
vrißelate
Om het vredesaanbod aannemelijker te maker, dreigde het vredesduifje-metlhakenkruis, dat bij afwijzing de Duitsers in de nog bezette gebieden stelselmatig
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alles zouden vernielen.
De tragiek belet ons het lachen. We mogen niet aannemen, dat in de barde^7zi
Jcoppen het besef is doorgedrongen, dat de verenigde volken ook de vrede
willc
winnen. Wei konden zij

weten,

dat op tweespalt tussen de grote mogendheden '
sedert de Krim-oonferentie niet meer valt te rekenen.
Vergeefs zouden bloed en tranen vijf jaar gevloeid hebben, zo vrede werd gesloten met Hitler en zijn beulen, Nee-n, dan nog liever langer oorlog!
Evenals Rudolf Hess in Mci 1941 de kous op de kop.kreeg, is het ook mijnheer
Hesse vergaan. We beboeven U zeker niet te zeggen, dat Berlijn aanstonds na
de onthulling sprak van "infame leugens".

GEMENGDE BERICHTEN.

UIT BEZET GERIED.
In Delfzijl is het 3-100 ton metende ss "Henri Dunant" met levensmiddeleruvan
het Zwitserse Rode Kruis voor onze westelijke provincies binnengelopen. Twee
gedelegeerden van het Intern. Rode Kruis, bijgestaan door in ons land vertoevende Zwitserse onderdanen, zullen op de uitdeling toezicht houden.
In de loop van vorige week hebben een tiental Duitsers een roofoverval gepleegd
op de boerderij van den heer Boer te Westmaas. Order bedreiging met hun wapens s
namen zij de aanwezige particuliere voorraad mcc.

UIT BEVRIJD GEBIED.
Een speciale transport-organisatie is in het leven geroepen, om de opgeslagen
voorraden voedsel, brandstof, kleding en medicamenten aanstonds na de bevrijding naar het Noorden te vervoeren. Tegen lage prijzen zijn levensmiddelenpakketten beschikbaar gesteld, welke straks centraal naar het verlangde adres verzonden worden.

behoeve van de stadsbevolking zullen met de bevrijdingslegers 6 verplaatsbare bad- en wasinrichtingen meekomen. 75 Nederlandse meisjes worden door
Vooral ten

Engelse vrouwen voor dit werk opgeleid.
De Poolse gezant bij het Nederlandse Hof bracht een bezoek aan de Limburgse
mijnen. In een bijeenkomst van 300 Poolse mijnwerkers wees hij op de grote moeilijkheden van hun Vaderland. De gezant bezocht tevens een repatrieringskamp,
waarin zich o.a. Poolse arbeiders bevonden.
#

ALLERLEI.
Enkele ledon van de bemanning van de Nederlandse kruiser "Jacob van Heemskerck"
hebben een bezoek gebracht aan de Nederl. kinderen, die in een kamp te Coventry zijn ondergebracht om op te sterken. Toen zirj weer aan boord kwamen, was de
eerste vraag: "En, hoe maken ze het?" "Heel goed*, was het antwoord, maar diQ
kinderen hebben geen enkel stuk speelgoed". "Geen speelgoed? Nee maar...." De
gehele bemanning toog aan het werk, In minder dan geen tijd lag het dek vol
met krullen, spanen, spijkers, zagen enz. Aan het eind van de week wisten de
matrozen der omliggende geallieerde schepen niet wat ze zagen. Hollandse Jantjes
race-den met atopeds over het dek van de kruiser, liepen op stelten of waren
aan 't hoepelen. Een stoker van 200 pond zat in een wa.gentje, dat door 2 machinisten werd getrokken. Het wagentje bleef gelukkig leven. Alle stukken waren
met helle kleuren geverfd. De bevelvoerende officier verklaarde, dat hijde gehele week zijn ogen maar een beetje dichtgehouden had. "Dan kon ik ook niet
Vergezeld van het
zien, wat er zoal aan materiaal werd achterovergedrukt."
hele maandr-antsoen chocolade der bemanning werden de gemaakte artikelen in triomf naar Coventry gebracht, waar zij met gejuich werden ontvangen.
Bij een aanval op een spoorbrug bij Bielefeld zijn door de RAF bommen gebruikt
deze
van 10.000 kg- Alleen speciaal uitgeruste Lancaster-bommenwerpers kunnen
is
100
uitwerking
maal
gevaarten van 8 m lang en 1.25 m doorsnee vervoeren. De
dan
ook
bogen
het
doel
dtortten
bom
van
Van
7
kg.
2-000
zo groot als van een
in de rivier!
Al doet de GESTAPO nog zc mooi,
Nog dagelijks loert zij op haar prooi!
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DE VERZETSBEWEGING (III).
Waarom?

sprongen velen uit de band der Duitse verordeningen, en stortten zicb in
het illegale leven? Is het omdat het hen eenvoudig te benauwd werd in het grootGermaanse dwangbuis? Werd een weerspannige jeugd misschien te zeer in.z'n vrije
beweging geremd door het zwart-rode harnas-met-het-hakenkruis, en zocht ze daarom een weg naar de vrije ontplooiing van z'n sluimerende kracht in een ondergrondse beweging? Of kan het zijn, dat een vrijgevochten en voortvarend karakter
er naar hunkerde om gevaarlijk te leven en daarom greep naar het tweesnijdend
zwaard van het verzet?
De nazi-propaganda, onbekend met wat er in de Nederlandse volksziel leeft aan
liefde tot het eigene, heeft daarin de verklaring gezocht voor de drijfkracht
van de nationale weerstand tegen Hitlers nieuwe orde. Ze heeft gepoogd in kwade
surrogaten deze vanzelfsprekende levensbewegingen op te vangen en onschadelijk
te maken. V/at was de ronselarij voor Kriegsmarine en SS anders dan een speculeren op de avonturiers'geest en de strandjuttersmentaliteit van een bevolkingaan-de-zee? Langs die weg wilden zij het bruisende bloed tapper uit het in opstand kloppende hart van Nederland. War was de reclame voor de NAD en de WA anders dan een beroep op het ijdel en vernielzuchtig instinct van den jongen-vande-straat? Zo wilden zij heir revolutionnair sentiment van een geknecht yolk afleiden op de vernietiging van het eigen nationale goed.
Maar niet de aandrift van de eigen lust en niet de dadendrang van een onstuimig
gemoed is de motor en de spankracht van het illegale werk. Het Nederlands verzet
is geen instinctief gebaar, geen zoeken van de strijd om te ruiken de prikkelende geur van het gevaar', en daarom ook geen slag in de lucht, maar een doelbewust
streven en de levende uitdrukking van een vrijheidszin, die zich heeft opgemaakt
tot het behoud van Nederlandse waarden en Nederlands goed, tot beleving van het
aloude devies: Je maintiendrai, ik zal handhaven.
Want om te handhaven het Nederlandse goed van de vrije verkondiging van het E- '
vangelie is de tegenstand begonnen; om zuiver te bewaren de invloed van dat Pvangelie, dat eens met Willibrord en Bonifacius, met Luther en Calvijn richtingeri leiding-gevend in onze geschiedenis heeft ingegrepen; om te beschermen het
Evangelic, dat het aanzijn schonk aan een Christeli jk-geori'enteerde Nederlandse
cultuur, tegen de aanvechting door de godsdienst van bloed en bodem, in welks
tempel de Fuhrer aller Germanen -als de aangebeden Messias ten. troon zit.
Te handhaven het nationale goed van de souvereiniteit van Hare Majesteit bij de
gratie Gods Koningin der Nederlanden, is de bestaansgrond van de verzetsbeweging*
te bewaren die koninklijke souvereiniteit, welke eens was en straks ook zijn zal*
de hechte hoeksteen van ons staatsgebouw; te beschermen deze souvereiniteit welke vormt de basis der vereniging van ons ganse Nederlandse yolk, tegen de
druk
" hat gewaande leidersschap krachtens eigen
roeping, list en geweld.
Om de onvervangbare waarden van de Nederlandse rechtsorde te handhaven in de ontketende juridische en zedelijke chaos, daarin is het goed recht der verzetsbeweging gelegen; om te bewaren die rechtsorde, waarin waarheid en gerechtigheid
de heilige normen zijn van een beveiligd bestaan; om te
beschermen dezp rechts-02 de tegen de gewelddadige willekeur van een
bewind, dat geen rekenschat) verschuldigd is, en tegen de heerschappij van het recht van den sterkste
Obi, tenslotte, de onschatbare waarden der Nederlandse democratic te
handhaven
tegen het geestelijk dwangsysteem en om ze te bewaren
ten behoeve van de rijke
V,"aarom
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ontplooiing van het vrije denken en het zelfstandig karakter der natrie , ""Ssrt-tts
z.in van de worsteling van deze tijd.
Daarcm, yolk van Nederland! gaat deze strijd op leven en dood; het gaat ore het
zijn of niet-zijn van onze hoogste vaderland.se■goederen, om de Kerk en om de
staat, cm het recht en om de vrijheid, om onze bcschaving en onze cultuur. Deze gnmisbare waarden verlenen telkens weer nieuwe bezieling en kracht aan de
verzetsbeweging; ore die waarden te behouden voor het Nederlandse yolk heeft het
bloed gevloeid en is het leven gegeven. Weet het, yolk van Federland! er is geen
re reden voor het Nederlands verzet dan om die waarden door deze benarde
isntijd neon tricinferend binnen te dragen in een herrezen vaderland .
VAN DE FRONTEN
Donderdag.

Gedurer.de het korte tijdsbestei:,

dat tussen dit en ons vorig overzicht ligt,
legers in Saargebied, Hunsruck fn Pfalz geslagen op
r wi.jze, zoals zelfs de strijd in Norraed.Le niet te zien heeft gegeven. In
n geweldige stoot is het gehele gebied tussen Moezel en Rijn door geallieerde
pantsercolOnnos overvleugeld en is er verbinding tot stand gebracht tussen
troepen, die vanuit Hagenau oprukten en de tanks van het 3e Amerikaanse 1
die vanr.it het Noorden kwamer Pantserspitsen drongen reeds door tot Ludwigshafan; Worms is beset, in de straten van Mainz wordt gevochten. Gedeirende delaatste twee dagen zijn er naar schatting dertig- a veertigduizend krijgsgevangenen
gemaakt. Cnbegrijpelijk en ongeevenaard is de geallieerde kracht, die de Siegfriedlinie bij Saarbrucken in enkele dagen kapot sloeg op 12 plaatsen. De wegen
zijn vol vluchtende soldaten, die nog trachten door de ring heen te komen en de
overzijde van dc Rijn te bereiken. Duizenden voertuigen, uitgebra.nd of kapotge, op de wegen. Le spoorwegen zijn totaal lamgeslagen, honderden wasohoten
gers zijn ohbruikbaar. En wat nog beweegt, staat bloot aan hot voortdurend vuur
dor geallieerde tactische luchtmacht, die in het mooie, heldere voorjaarsweer
met honderden toestellcn loert op de geslagen Nazi's, die niet willf-n toegeven,
dat volhouden van deze verloren oorlog zinloos is. Het gehele Saargebied, met de
rijke kolen- en ijzermijnen, is veroverd en dus uitgeschakrld voor Hitlers oorlogvoering. Thans zal Ouitaland laatste steunrilaar, het Puhrgebied, aan bod komen. Gisteren heeft genoraal Eisenhower wen waarschuwing gericht tot de srcorwegmannen en de burgerbevolking in dit gebied- "Danger medewerking aan de'evacuatie der hoge Nazi-autoriteiten zal ieder in onmiddellijk levensgevaar brengen.
:ro burger moet de steden verlaten en op het land eer sehuilnlaats zoeker
Er is direct gcvaar doer dit belangrljke oorlogscentrum, doordat het bruggehcofd
bi;, Remagen zich in Noordelijke richting heeft uitgebreid. De Amerikanen bebben
Beuei, recht tegenover Bonn veroverd en staan nu over een lengte van 11 km langs
de Sieg, zijrivier van de Rijn. Z.i j hebben hierdoor de vlakte ten Zuid-Oosten van
ikt. Naar net Ocstcn were hat bruggehoofd tot 5 km voorbij de grote
zijn de Duitse

toweg uitgebreid
Nu het weer zo meewerkt, heeft het
Pormaties van duizenden tcestellen
ai

luchtoffensief een ongekende hoogte bereikt.
borobarderen dag en nacht olieraffinaderijen
spoorwegemplacemerten, vliegvelden en militaire transporten. Op een brug bij
'
ver de Weser werden oommen van 10.000 kg uitgeworpen. Tevens is het Ges-

tapo-gebouw te Kopenhagen grondig door borrmen vernield.
T--n Zuid-Westen van Koningsbergen in Oost-Pruisen wooden vernietigende gevecht
Braunsberg werd veroverd, terwijl een grote oorlogsbuit (o.a.
600 sr,oorwagons)"
;.e Russen in hahden viel
Relcom Danzig werden gisteren 600 plaatsen veroverd
,ldd,te^ Zuiden van Stettin in hovighei^ toeneerot. Volgcns Duitse
"ichten°\houden de Russische aanvallen in Opper-Silezie, in Tsjecho-SlowakHe
en in Hengarije nog steeds aan. Vooral tussen het Ealatonmecr en de
Donau, waar
net duitse Offensief is doodgebloed, komen de Scvjets vooruit.
e-G .errc Oostcn wordt de omgeving van het
vereverde Mandalav, Birma' s 2e s~-ad
van Japannera gezu.verd Behalve de nu bijna dagelijkse
portie
'
aoolQxi m Japan oombarderen, hebben de Jappen op hun vloot een
bombardement'
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3 ontvangen door van vliegkampschepen opgestegen vliegtuigen. Deze vloot, die

zich

veilig waande in Zuid-Japanse havens, is, nadat eerst de ter verdediging
opgestegen vliegtuigen een flinke afstraffing kregen, zo gebombardeerd, dat,

behalve een aantal andere schepen, minstens 15 oorlogsschepen, waaronder een
van 45-000 ton, tot zinken werden gebracht.

VOLKSHUISVESTING.
De zorg voor goede en goedkope woningen is een onmisbaar onderdeel van een gezonde sociale politick. Elk gezin behoeft voldoende woonruimte. Ontbreekt die
en moet men met velen samenwonen en_slapen in een of twee vertrekken, dan leidt
dat tot allerlei misstanden op hygienisch en zedelijk gebied.
In ons land is dan ook veel gedaan om aan ongezonde woningtoestanden een einde
te maken. Krotwoningen zijn verdwenen en de nieuwbouw van arbeiderswoningen is
krachtig bevorderd . Voor 1940 stond Nederland op het gebied. der volkshuisvesting
in de eerste rij.
Vanaf 1940 is de woningbouw practisch stopgezet. Vergeleken bij de normale aanbouw was er in 1944 reeds een achterstand van 140.000 woningen. Bovendien moesten vele gezinnen hun huizen verlaten. Veel woningen werden door de oorlog vernield of onbewoonbaar gemaakt. In bevrijd gebied zijn er van de 360.000 huizen
20.000 verwoest en 40.000 beschadigd. Vooral op Walcheren is er een noodtoestand,
daar slechts 1 op de 5 huizen nog bewoond kan worden. Men moest dus bij elkaar
gaan inwonen. Voor hen, die geen plaats kond.en vinden, werd door de Overheid
woonruimte gevorderd. Opvallend is, dat de gewone volksklasse daarbij de zwaarste lasten op zich genomen heeft. Veel gegoede burgers wisten hun ruime woningen
handig voor zichzelf te houden; de meeste daklozen werden bij boeren en arbeiders
ondergebracht. Algemeen wordt daarom het pleit gevoerd voor een inventarisatie
van de beschikbare woonruimte. Na verkregen gegevens omtrent de aanwezige ruimte kunnen de lasten opnieuw, maar dan billijk worden verdeeld. Een oplossing van
het woningvraagstuk wordt hiermede echter niet verkregen. Daarvoor is een meer
directe aanpak van de woningnood vereist. Maatregelen in die richting zijn in
overweging. In eerste instantie dient aan het samenwonen van meerdere gezinnen
zo spoedig mogelijk cci eind te worden gemaakt. Elk gezin behoort een eigen woning te hebben. De beste oplossing zou zijn een snelle aanbouw van goede^huizen.
Maar dat is voorlopig niet mogelijk. Allereerst ontbreken de benodigde bouwmaterialen Het vervoer is gebrekkig. Bovendien is er door de Duitse deportaties
een tekort aan geschoolde bouwvakarbeiders; tenslotte beschikt ons doodarme land
niet over voldoende kapitaal.
Een definitieve opheffing van de noodtoestand op korte terrnijn is dus uitgesloten. De behoefte aan woonruimte is echter zo sehreeuwend groot, dat er onmiddel11jk gehandeld moet worden. Daarom overweegt men de aanbouw van noodwoningen.
Met weinig, hoofdzakelijk inlands materiaal, zoals hout en riet, kunnen die snel
worden opgetrokken. Hun levensduur is wel niet lang, maar ze moeten ook geleidelijk door normale woningen worden vervangen.
De lasten van de aanbouw van nieuwe woningen kunnen uiteraard niet
door de eigenaars worden gedragen. De solidariteit. vraagt gemeenscbappelijke kracht
Dit sal neerkomen op financiering door de Overheid, hetzij door leningen of buitengewone belastmgheffingen naar draagkracht, hetzij op een andere manier Mo
menteel wordt in Brabant alleen aan evacuatie-gelden 4 millioen gulden rer maand
uitgekeerd. Dit zijn bedragen, die bij nieuwbouw langzaroerhand voor
dat doel kunnen worden besteed. Nog nader dient geregeld te worden de wijze
waaron de te
bouwen nood- en normale woningen door de Overheid aan de gedupeerde
eisenaars
6 *ciaxo
c.'.enen te worden overgedragen.
moet worden aangepakt. Het is goed ons nu reeds de
ef hardwaarmee
rr.oeilijkheden m te denken,
ook wij straks te worstelen krijgen.
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TOENADERINTG OT FRANKRIJK?

Van Zondag tot Woensdag jl. heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van Kleffens, te Parijs besprekingen gevoerd. Hij heeft daar o.a. g^neraal
De Gaulle en de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, ontmoet. Een
officieel Frans communique deelt over de Frans-Nederlandse besprekingen mcc, dat
de twee regeringen bezield bleken te zijn met dezelfde gehechtheid aan het beginsel der voiligheid en met eenzelfde vastberadenheid over de te stichten organisatie om de vrede in de wereld en de veiligheid in Europa te waarborgen. In
deze geest begroeten zij met sympathie de uitwerking van de resultaten van Dumbarton Oaks.
De Frans-Nederlandse besprekingen behandelden eveneens het Duitse vraagstuk. De
noodzakelijkheid werd uitgesproken, dat Duitsland permanent alio materiaal en
middelen moeten worden ontnomen. voor het begaan van nieuwe agressie.
Tot zover het Franse communique.
Tussen de vier landen Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Nederland werd een economische overeenkomst ondertekend. De v^er regeringen besloten elkaar te raadplegen en wederzijds economische inlichtingen te verstrekken over de volgende punten: 1. Voedselvoorziening; 2. Landbouw en industrie; 3. Oprichting van nieuwe
industrieen; 4. Coordinatie van het verkeerswezen.
In het leven wordt geroepen een Raad van Economische samenwerking, bestaande uit
drie delegaties, van Frankrijk, de Belgisch-Luxemburgse Unie en Nederland, waarJr
de betrokken regeringen een permanent contact zullen bezitten.
NEDERLANDS

NIEUWS.

Na 5 jaren van afwezigheid heeft H.M. de Koningin op 12 Maart jl. weer voet gezet op vaderlandse bodem. Haar bezoek gold allereerst het zo zwaar geteisterde
Westelijke dccl van Zeeuwsch-Vlaanderen. Zicbgtbaar diep getroffen overschreed
de Koningin vanuit Belgie de Nederlandse grens. Om veiligheidsredenen was de bevolking niet van tevoren op de hoogte gebracht. Een golf van ontroering voer door
de Zeeuwen, toen zij Haar komst vernamen. Met hoeveel liefde werd Hare Majesteit
met het zingen van het aloude Wilhelmus begroet. De eerste personen, die de Koningin officieel verwelkomden, waren de Comraissaris van de provincie Zeeland en
de Chef wan Staf van het Ned. Militair Gezag. Allen, die de gedurende de bezettingsjaren aan het actieve verzet hadden deelgenomen, kregen gelegenheid met
H.M. te spreken. In elke plaats heeft Zij zich met de leiders van de verzetsgroepen onderhouden. In grotere plaatsen werden de oud-illegale..leiders uitgenodigd
met de Koningin thee te drinken. Ook de familie van oorlogs-slachtoffers en geevacueerden werden niet vergeten. Nederlandse stoottroepen voerden een defile
voor haar uit. De Koningin bezocht in een amphibiewagen ook de ondergelopen delen van Walcheren. Na Zeeland is Zij ook in Brabant en Limburg geweest. Het gehele bezoek duurde 10 dagen. In een Nederlands vliegtuig keerde de Koningin naar
Engeland terug.

Sedert de landingen in Frankrijk verloor de Nederlandse brigade "Prinses Irene"
aan doden 2 ? %, aan gewonden en vermisten 13/^ van haar leden. Het warenfeit, waaraan de brigade met de grootste trots terugdenkt was de aanval op Tilburg. Daar
hebben onze jongens het vuile werk opgeknapt.

Het

de Redactie bekend geworden, dat er soms zeer onvoorzichtig met ons
blad
omgegaan.
wordt
Zulks is in verband met de scherpe controle, die door de Gestato
op ons wordt uitgeoefend, zeer onverantwnnrdellik. Door de verzorgers van "De
Koerier worden reeds grote risico's genomen. Maakt U deze niet onnodig groter
door achteloos nummers van ons blad te laten slingeren. Een schuilplaats
onder
een tafelkleed is een algemene bekendheid. Men zi.i gewaarschnwd.
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(IV)

Waaheen?

"Z'oals alio

menselijke leven zich beweegt tussen denken en doen en tussen
doen on d.enkrn,zo beweegt zich ook de gcschiedenis degr illegale activjtejt
tussen gedachte en daad en tussen daad en gedachtr.Maar hier is niet de gedachte de veilige toevlucht voor de mens,die vreest' z'n overtuiging om te
zetten in de daad.Ook is hier niet de daad het arm product van onbezonnenheid
en gebrek aan gedachten.fteen,in de verzetsbeweging is de overweging de vader
van het werk,het werk de vrucht der overweging .Hier is gedachte en daad,bezinning en verzet samengesmolten tot karaktervasthcid en betrouwbaarheid.
Wij weten,niet bij eon ieder in de vrrzetsbeweging ho^ft v?>n den beginne duidelijk voor oogen gestaan de betekenis en hot doel van het verzet.Het was de
onbewuste drang,een gaaf Nederlands karakter,het was de instinctieve afweorhouding van een gezond nationaal levensgevoel,die de roeestrn de weg heeft opgedreven van de illegaliteit ,dikwi jls de. dood tegemoct.Vaak werd eerst in de
nood van vervolging en gevangenis het diepst motief ontdekt,dat kracht gaf
tot standvastigheid en trouw-Maar juist zo staan thans naast elkaar zij die
uit de bezinning tot het verzet en zij die uit het verzet tot de bezinning
zijn gekomen.
Want een gedachte is die alien gaan bezielen!
Ze zijn van allerlei herkomst in de verzetsbeweging.Ze kwairen uit het kamr der
fabrikanten en der arbeiders,van de kant van "links" en van ''rrcbts" J'aar niemend vocht meer voor de eigen kerk of kaste,maar alien werden gedragen door
eenzelfde verantwoordelijkheidsbesef voor het gemeenschaprelijko nationale
goed. En dat i^ gtiworden de vorbi jst err nde en vcrbli jdendc ontdekking van el
degenen,die dc dodelijke greej van de Mjand voelden klemmen aan eigen zieleen geestesleven;dat wij bij alle onderschcid van herkomst,zienswijze en manier
van spreken toch alien samen in de handen dragon het ene goed der Nederlandse
bescbaving. En uit deze ontdekking is geboren de overtuiging van de nieuwe
tijd: het Nederlandse yolk is niet de som van 9 millioen mensen,ook niet de
som van groepen of van klasseb; het Nederlandse yolk is indcrdaad ee_n_£e_este__~
liike en culturele eenheid, saamgebondfn door do__ leyensnorm''"van waarli'e?T~"ge~recht ighe"id_ _en_naaste nlie fdie.
E7e,3oze overtuiging"m"akt"~de illegale werkers doolbcvust. Bij hen is uit de
hedendaagse smeltkroes van karakter en beginselen,van meningen en deugden het
hunkerend verlangr-n ontstegen naar nieuwe wegen en nieuwe vormen.
Niet een. bevrijd Nederland alleen is het einddoel der verzetsbeweging,maar bovenal een vernieuwd Nederland,dat in de herkregen vrijhejd zich zelf hervonden heeft. Want'boven al wat scheiding maakt uit,z?jn z:'j teruggeworprn op de
enigc wezenlijke en werkelijke waarden van ons loven.Paarvoor h**bbert vel^n samen kunnen sterven; zouden zij daarvoor niet samon kunnen lover?
Welke richting wij straks zullen inslaan,weten wij niot.Hoo bet rolitieke en
maatschappelijke leven straks zal worden ingericbt ,bet is ons no? vo-rborg^n.
In welke gestalte radio en pers straks zullen herrjjzen,wir ka* het voorzeggen? Maar de roep om vernieuwing is levend geworder!
Weet het,volk van Nederland! Dat straks in Uw midden een korn zal st^ar die
leeft uit de beslissende herinnering van het illegale leven van nu; het Js
een leven dat gelouterd werd tot op de laatste levenswaarden. En vandparuit
zullen blijven klinken de stemmen van hen,die niet verliezen willon,wat in
bloedig worstelen gewonnen werd.Zij zullen blijvrn vragen om vernieuwing van
gedachton en van geest; zij zullen roepen om samenbinding en solidariteit.
Weet het, yolk van Nederland, niet eerder zal de verzetsbeweging haar taal
hebben volbracht dan wanneer de roep om vernieuwing vorm ontvangon heeft in
"een herboren vaderland!
VAN DE FRONTEN.

,

Maandagmorgen.

-

Toen Zaterdagmorgon het rookgordijn ortrok,waarachter de geallirerde legers langs den Rijn 3 dagen l«ng hur voorberei^ingon hadden getroffen,is de laatste voorsterling begonnen,waarin het Duitsland van Hitler
nog

een lijdend^- rol te vervullen heeft.

2.

-2Een geweldig artillerievuur had de vijandelijke stellingen
aan de Oosteliike
oever murw gebeukt; bombardementen van ongekende hevigheid hadden
alle achter
waartse verbindingen totaal vernield;
met de
sloegen toe....en Hitlers laatste hooP ,de Geallieerden aan de Rijn
to kunnen

legfrmachten

m.SlernSte wapeSen

tegen houden,viel m duigen.
Nad*t in 5 dagen tijds 50.000 ton bommen op de vijandelijke verkeers- en militaire centra waren geworpen, werden in een stoot met stormbooter. e n duizenden voer- en vaartuigen,alle over land vanuit Normandi'e aangevoerd meerdere
bruggehoofden op de Oostelijke Rijnoever gevormd,namelijk verscheidene ten
Noorden van het Ruhrgebied en tussen Mainz en Worms. 40.000 man luchttroegen
aangevoerd door de grootste luchtarmada die de geschiedenis ooit heeft gekend
vergrootten daarbij de verwarrinc.
Ten Noorden van het, Ruhrgebied,zijn de oorspronkelijke 4 bruggehoofden reeds
samengesmolten tot een van 50 km lengte en hier en d.aar reeds 15 km diente.
Hier werden Rees,Wezel en Dienstlagen veroverd,alsmede verschillende bruggen
over de Oude xssel.ln de omgeving van Duisburg wordt gevochten.Over verscheidene pontonbruggcn over de Rijn wordt een gigantische stroom van verstErkingen Duitschland binnengevoerd.Veldmaarschalk Montgomery zet den aanval door!
Het oude bruggehoofd bij Remagen is vooral naar het Zuidcn uitgebreid en nadert de streek tegenover Koblenz.Generaal Hodges heeft hier een groote aanVa.lingezet en zich door de ring geslage-n,di^ de Duitschers om dit bruggehoofd
hadden gevormd.Ook hier werden grote votderingen gemaakt doorde+ de Aroeriknnen zich 10 km diep door de Duitse stellingen heenwerkten.De Sieg is reeds over.een belangrijke lengte overschreden.
De meest opzienbarende vooruitgang wordt echter gemaakt door de troepen van
Generaal Patton,die ten Zuiden van Mainz de Rijn overstaken,na hun stormloop
door de Hiinsruck en het Saargebied. Onmiddellijk werd een pontonbrug geslagen
en stormden massa's tanks de brug over,op zoek naar prooi.Vooral de 4e Am.
pantserdivisie heeft zich daarbij ondcrscheiden.Deze divisie is na de door- .
braak in 18 uur 70 km vporuitgesneld .Darmstadt werd hier'veroverd-De Main wcr-"
bereikt en zelfs,door de verovering van een brug over deze rivier,reeds gepasseerd.Op minder dan 20 km van Frankfort wordt er reeds gevochten.Duizenden
Duitsers. geven zich over. De rnanschappein der voorste tanks weton eenvoudig
geen weg met de krgjgsgevangenen,die ze onbewaakt achter moeten later,.Er wordt
hier in open terrein geopereerd.De Duitse tegenstand Js groot,doch onvolHoonde
Het 300 km lange Rijnfront is geheel in beweging en waar de Geallieerden de
rivier cv:r willen steken,daar gebeurt het ook.Ook ten Zuidcn van Koblenz is
de Oostelijke Rijnoever bereikt,maar nadere gegevens ontbreken hier nog over.
Alles wijst intussen op de nadering van het einde van hot grote drama.ln 5 weken tijds werden meer dan 250.000 krijgsgevangcnen gemaakt.Zaterdag jl.een record aantal v-n 15.800 man. Gedurende de rerste uren der overtocht 8.000.
Van Rundstedt is als opperbevelhebber der Duitse legers in het Westen aan de
kant gezet en vervangen door KesselringSteeds heviger slaan de Geallieerden toe.Geen uur rust zullen de Nazi's meer
krijgen! In 2 dagen werden 16.000 aanvalsvluchten gemaakt,en Nimstor,Osnsbruck
Hannover, Bremen gebombardeerr'. Berlijn voor de 34e achtereenvolgen
1

de nacht.

Bovendien sla.an de Russen thans in Hongarije de Diitsers op de oude beproefde
manier.Na de wanhopige pogingen van de Duitsers om de Don^u ten Zuiden van
Boedapest te bereikon-wat hen in 11 dagen 70.000 man kostte-zijn ze nu over
een breedte van 100 km circa 70 km teruggeslagen.De Russen heroverden Stuhlweissenburg en bercikten de vlakte naar V/e^nen.Het stsdje Raab aan de gelijknamige rivier wordt direct bedreigd.Volgens de laatste berichten is de Oostenrijkse grens tot op 60 km genaderd-Ook ten Noorden van de Donau is een Russisch offensief begonnen en heeft de bezetting vm Estergom de strijd gestaak"'
Meer Noordelijk nadert de omsingeling van Mahr-Ostrawa haar voltooing.Ratibor
in Opper-Silezi'e werdcsreroverd.De laatste voorbcreidingen voor de groote aanval op Eerlijn zijn genomen.Nog Noordclijker werd het bruggehoofd,dat de Duitsers nog tegenover Stettin op de Oostelijke oever van de Oder hadden, oggeruimr
Tussen Gdynia en Danzig bereikten de Russen bij Zoppot de Costzce.ln OostPruisen werd Heiligenbeil veroverd en de binnenste fortengorde! om Danzig bereikt.
Zoo nadert de oorlog in Europa zijn einde.Of het nog enige dagen of enige
maa.nden zijn zal,beteekent alleen gedeeltelijke of gehele vernietiging van
het Duitse volk,dat zijn lot zoo slaafs in handen van een waanzinnige heeft
gelegd.

Uit Bevrijd gebied. Op 24 Maart jl.ls door een inwoner van Helvoirt het eerst
kievitsei gevonden.Nog denzelfden dag zou het per R.A.F.naar London worden ye
voerd,waar het aan de Koningin zou werden aangeboden.-
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REIZIGER"DOET" GOLGOTHA
I
Zij hebben Hem,

zonder zich af te

vragen

Of hij het' kon verdragen,
Met nagels aan een kruis geslagen.
En toen Hij daar te lijden hing Een spijker is een lelijk ding Zei Hij: Vader vergeef het hun.
Zei Hij: Ze weten niet wat ze doen.
Het was hun er immers om te doen,
Om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!
Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,
En in !3ijn st erven aan hen meegegeven
Een alibi voor hun geweten.
En ik stond in de verte quasi wat te praten
Met c'en paar onnodige, onnozele soldaten.
Ze deden immers toch, wat ze niet konden laten.
Maar Hij beriep zich op het allerlaatste:
De armen van zijn Vader; - nog voor Pasen
Moest ik me naar .mijn "schip in Jaffa haasten.
II

-

-

't was op Cyprus
Toen heb ik
in de krant gelezen
Jezus van Nazareth, Christus geheten,
Is, na voor drie dagen gekruist te wezen,
Zoals onze geachte lezers weten,
Niet in zijn graf gevonden; 't graf was open.
Hardnekkige geruchten lopen,
Dat Zijn discipelen de wacht beslopen,
Toen deze sliep, en zo het lijk ontvreemddenGe'exalteerde vrouwen echter meenden,
Dat zij Hem zagen wandelen door de beemden;
Maria moet gestameld hebben: Heere!
Er zijn ook vissers, d:;e beweren:
Hij heeft met ons gegeten bij de meren
Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.
Men late zich geen knollen voor citroen verkopen.
11l

-

Rome.
Het anker valt. Wij varen thuis.
speed
mij naar de thermen, word' ontluisd
Ik
Van reis en roet en in mijn eigen huis

Bij vrouw en vuur en radio gezeten,
Ben ik alras Christus en kruis-verge ten.
Toen heeft een S.O.S. mijn ziel doorreten

"Mijn Geest,wordt uitgestort op alle vlees,
Wie niet voor Mij is, :',s tegen Mij geweest",
Seint een Qeheime render.wit cn-hees.

-
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onder zeil, over de eenzaamheden
Van eeeaoan, die mij van U scheiden,
verschijnen aan de cinder.
Chriotua, wil mij _.„.
Gerrit Achterberg
SPREEKT(I).
DEKERK
In deze jaren van verdrukklng zi^n we als yolk dichter bij elkaar'gekomen. Een
nieuwe, onderlinge waardering ia er gegroeid. Dwars door oude scbeidslijnen heen,
Weer

ontstond een gesprelc. Maar tdVens blijkt, dat we elkaars woorden niet begrijpen.
Telkens zijn er pijnlijk grote tnisverstanden.
Als in ons blad over de Kerk en haar Boodschap wordt gesproken, komen er stemmen, die menen, dat we voor-oorlogse tegenstellingen en partijen willen doen :;erleven. Niets ligt ons verder dan dat. Anderen beweren, dat dergelijk stichtelijk
gepraat onpractisch ia en in een zendingstolaadje thuis hoort. Ze zien dus niet,
dat juist vanuit de Kerk duizenden de dodelijke worsteling tegen de vijand hebben aanvaard. Allien zijn wij schuldig aan deze misverstanden. Inderdaad is de
Kerk vaak de beschermster geweest van de bestaande orde, hoe scheef die ook was.
En in onze eigeni omgeving hebben de predikanten zich vaak voorzichtig bepaald
tot stichtelijkhteid met verloochening van hun roepihg tegenover heel ons yolk in
nood. Willen we lets verstaan van de betekenis, die de Kerk heeft gehad in deze
donkere jaren, dan moeten we verder kijken dan onze eigen omgeving.
In 1933 begon het nationaal-socialisme zijn vernLetigLngstocht in Duitsland. Machtige sooiale en politieke organisaties bezweken. Alle, grote woorden verstomden
en de gelijkschakeling werd een volkomen succes. Op een plaats zweeg men niet:
in de Kerk. Daarlbleef men tegen het dreigende heidendom getuigen- Kardinaal
Faulhaber en bissphop van Galen protesteerden openlijk tegen mensontering en
rechteloosheid. Beloften noch dreigementen deden hen terugdeinzen. Karl Barth
was de bezielende Mder der Protestantse Belijdende Kerk, Martin Fiemoller haar
onvergetelijke geloofsheld. Tot in het concentratiekamp bleef de Kerk spreken,
daardoor in trouwe dienst aan het yolk.
in gehoorzaamheid aan haar Heer
Einstein, de grote denker, verkll&rde na zijn vlucht uit Duitsland: "Simmer heb
ik enige belangatelling gehad vddr het verschijnsel der Kerk, maar wat ik in
het Derde Rijk heb gezieh, feeeft mij te denken".
In 1940 stroomden de DUitse horden ons land binnen. Seyss Inquart beloofde ons
geen vreemde wereldbeschoUwing op te zullen dringen. Ons volkskarakter zou hij
eerbiedigen en heel het yolk wetd opgeroepen om een nieuw Nederland te bouwen.
In de Kerk echter werd beseft, dat zware tijden op handen waren. Een nieuwe bezinning op haar taak en roeping werd geborep. De verschillende Protestantse Kerken vonden elkaar in het Convent, terwijl op critieke momenten de Rooms-Katholieke Kerk zich bij hen voegde.
I
We doen enkele grepen uit de jarenlange wofsteling.
Najaar 1940- Nederland leaft nog in de ibetovering van een vreedzame wederopbouw.
De Nederlandae Unie, die loyaal met de Duitsers wil samenwerken, is populair.
Maar achter het rookgordijn van grootmoedige gebaren en mooie woorden, wordt de
vernietiging van ons volksbestaan voorbereid. In October begint men aan de Joden.
Ze mogen geen ambtenaar meer zijn. Bijna ifeder vult zijn verklaring van arische
afstamming in- De Kerk echter heeft de les/van de Duitse martelaren verstaan.
Zij gaat spreken. Seysa Inquart wordt verzocht zijn besluiten in te trekken. Ze
zijn in strijd met de Christelijke barmhatftigheid, treffen leden der Kerk (Christen- Joden) en leggen een sraaad op het volt, wasruit de Zaligmaker der wereld is
geboren. De Kerken doen een beroep op de troegere belofte van den Rijkscommissaris, dat hij ons volkskarakter zal eerbieiligen en ons land geen vreemdc ideologic opdringen.

.

.'

Tot de vernietiging der Joden was echter'besloten. In Januari '41 moeten .alle Joden zich la ten insohrijven. Overal vindeti botsingen plaats met de WA, die
de
straten onveilig maakt- Vooral in Noord-polland ontstaan grote sranningen.
Uit
spontaan meelven met de getroffen Joden gaat Amsterdam in staking van 26-28
Februari. De staat van beleg wordt afgekbndigd. De beul Rauter treedt n
ialrijke arrestaties volgen. Yuurpeletons beginnen hun moorddadig'werk.
deze weken wendt de Kerk zich tot
College van Secrctarissen-Generaal dus
tot de verantwoordelijke Nederlandse he.f
autoriteiten. De Kerk is "ten zeerste ver
entrust door de ontwikkeling der gebeurtenissen". "Het is haar dure
roenine orT
te komen voor recht en gerechtigheid, voor waarheid en
liefde. Zij moeten dan

Jn
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ook haar stem laten horen, waar in het ipenbare leven doze hoge waarden worden
}... . reige on aangetaat." Vervolgens wordt gewezen op de straatscbendcrij
aa iop do behandcling der Joden, op de groeiiende rechtsonzckrrhei J, eg de v
id
plicht
is
der
waarhe
vrijheden.
"net
do
Overheid
recht,
sntasting van onze
en barmhartiheid tot richtsnoer te ncmrn.''
Enkelc v.ekon later wenden zich de vertege.nwoordigers der Kerken persoonlijk tot
den Rill commissaris. In een ondcrhoud brongon ze hem namens het Nederlandse
Vjlk oncer het oog: 1. de volslagen recHteloosheid; 2. de behandeling der Joden;
3, het opdringen van de anti-Christolijkc nationaal-socialistische Ivens- er
wercldbeschouwingTegenover het moedig getuigenis der mannen steekt wel droevig* af het optreden
van som^ige prcdikanten en kerkeraden, die de boodscharpen dor Kerk niet orrf
vooriozen en de kerkmensen van alles onkundig lieten, "wegrns gevaarlij]
gevolgen '
le ioden van het Convent werden gearresteerd op beschuldiging van pilitieke
O-idanks dit alios blijft 7
activiteit, Na enige dagen herkregen ze do vrijheid
: spreken ir gehoorzaamheid aan haar S<ser, an diepc bewogenheid met heel het
yolk, in net bijzonder met alien, di< in zware gewetensconflicten zijn.
VAN DE FRONTEN.
Donderdagmorgen. Het geven van oen juist beeld van de front Id. jh
bchocrt tot de onmoe-gji jkhedon. De situatie wijzigt zich so sue]

Jn het Weston

,

de debacle der

Nazi-legers neemt zulke vormen aan, dat alleen het tempo, waaroj hot geallieerocrlogsroateriaal over de pontonbruggen kan worden aangevoerd, de snelheid reLt van do Engelse, Canadese en Amerikaanse legers op hv.n tocht door Duitsland.
In Montgomery's hoofd'Kwartier moeten van uur tot uur nieuwe stafksarten worden
voorgelegd. Dinsdag jl. seinde oen riagblad-corres] ondent: "Men gelooft, dat het
r Duitsers gebroken is". Wat er so nu en dan bekend wordt gemaakt, hoewel de ifieeste bewegingen van de geallieerde legers geheim gehouden worden, wijst
on een. volkcmen me en storting. Tanks worden onbeschadigd langs de wegen gov once:
k order, ntbat verder wegens berzinegebrek ""-" vreohtauto* s linden sandezelfd.
I.
ar g: 3chut wcrdt ie do steek gelaton. Hot aantsl .gevangenen stijgt: hot dagclijks gemiddelde van 10.000 in de eerste "■' weken wordt than'; ver overschHsdeai.
oorlogsbuit is geweldig. Hot tempo der opmars neemt too. In hot Foordrn sche'en
het in de buurt van Dorsten cot een tankstrijd te komen m t indorhacst uit Nederland aangevoerd Koningtijgertanks. Er dreigdq echter gevear voor de Duitse troe. o; hun beide flanken: Montgomery rukte op.de NocrdeSrijke flank op naar 3o:
on 3ocholt, de Zuidelijke flank werd bedreigd door de geallieerden, die langs
; Ruhrgebied opmareheren. Nu zowel Booholt aLs 7 7en zijn veroverd en con gat
in de Duitse verdediging is geslagen van 2 5 km brejdte. I'ollen de tanks de grote
rd-DuitSf laagvlakte binnen en zal er voor Hitlers "Koningtijgers" weinig an's op zitten can de strijd te- staken. -Ook Emmerik werd 'veroverd . [Jet 9e Amerine:e leger staat nog enkele km's van Essen, idem van Gelsenkirchen; de buitenwijken van Bottropp en Steihraden zijn bereikt, de havenwerker van Duiaburg verrc.. evenals do plaats Hamborn. Meer ?uj.delijk veroverde net le Amerikaanse
belangrijke plaats Gieazen; daajgiea waairden de tanks uit in Noord.ej.:' jkc
Zuidelijke en Oostelijke richting. Vooral in de richting van Kaasel is eer -ter-'
tankgroep onderweg. Generaal Hodges' troepen zijn roeds meer dan 100 km ovi
da Rijn. Het 3e Amerikaanse leger veroverde Offenbach, Hanau, Aschaffenburg
den en Wurzburg. -Een van Duitslands grootste vliegvelden werd ton Zuioen
-.-"fort veroverd,. Zowel in Mannheim als in Frankfort wordt gevocl ben-.
"Oc
lij, racen generaal Fattens tanks dwars door Beieren. Over da bewaring*
heb 3e en 7e leger wordt niets bekend gemaakt, doch Duitse berichten
;s over een punt 50 km ten Oosten van Ascr affenburg, dat door a'rr.—e
;' '>■'"'■
kaanse inks zou zijn bereikt. Een afdelirg van het 7e leger maakte op eer
7.000 ; vangenen. Er bestaat thans tussen het le, 3e en 7e Amerikaanse leger
tact, waardocr een front is verkregen van 250'km lengte. Grote vijandelji
'"'dolirgen worden doer de tangsgewijs oprukkende tanks volkomfn gcJsoloeid
g' f'
-■'?■% be voet aangevoerde Duitse legergroepen zijn alleen uitgernst mci
en en machinegeweren; alie andere wapenen schijnen niet meer ter
besch^kkin^
te staan In -een woord: de verwarring is volkomen.
"°
I het Oosten is de grote havenstad Gdynia in Russisohe ha-dcrg in
het cen+ruir
wordt gevochten. Schepen, die do haven "urachtcn ujt te va-en
worker

,

■
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in de grond geschoten; ook hier brengen duizenden Duitsers hun offer?an Hitlers wellust. Jl- Maandag werden aan het Frische Half 21.000 man krijgsgevar-gen
gemaakt! Ook in Koningsbergen woeat een hevige, laatste strijd. In Hongarije
zijn de plaatsen Raab en Papa veroverd door het Zuidelijkste leger. Komorn door
een legergroep, die Noordelijkor opereert. De Oostenrijkse grens is tot o^ 15
km genaderd. De opmars duurt voort!
In 1 week werden 80-COO.aanvalsvluchten gemaakt; de Engelse kranten schrijven:
Zal het Churchill zijn, die ons de wapenstilstand zal bekend ir.aken? Die dag zal
een nationale feestdag worden.
De spanning nadert het uiterste. En als dit voorbij is: Voorwaarts, om de vrede
te winnen!

-

ZINGENDE SPITTERS

Zomerse middag; tegen half twee. De radio van 1 uur heeft juist de
eerste berichten bekend gemaakt over de geweldige gebeurtenissen aan de Rijn.
Van de drie heulen naar de Greup marcheert eon colonne mensen. krachtig en opgewekt! Een compagnie van de binnenlandse strijdkrachten,,oprukkend vooi de bevrijding tegelijk met de Engelse en Canadese kameraden aan de Rijn?
Och neen, daarvan weten ze nog nietsj hun uniform is het blauw werkpak; hun wapen is de spa. En ze zingen, begeleid door de trompet in de lentemiddag:
Zaterdag.

"Eigen meester, niemands knecht,

Recht en slecht;
"Tot het klonk langs beemd en strand,
Vrij is "t yolk van Nederland!"

Misschien heb ik verkeerd geluisterd in mijn eerste enthousiasme. Ik geloof,
dat ze het spitterslied zongen:
"Duitsers meester, wij de knecht,
Zo is ' t echt.
Grote bek, maar rappe hand,
Spitxen wij voor ;t Moffenlandi"

WIJ KLAGEN AAN!
Terwijl in Rotterdam en in onze andere. steden dagelijks honderden ten grave worden ged: ;gen, terwijl er daar geen zuigeling in leven kan blijven. gaan de woekeraars voort. Ook bij ons, neen, vooral big ons!
Ze persen de hongerenden goud, kleren en hopen geld af.
Landgenoten helpen mcc om voedsel te onttrekken aan hun lijdend yolk door eieren,
brood, mccl, spek en olie te verkooen aan
Duitse soldaten.
Bloedgeld schijnt voor hen een specialo bekoring te hebben.
Door ditzelfde bloedgeld zijn re getekend. Om dat bloedgeld staan ze op de -warte
lijst. Wij zullen deze aasgieren bekend maker, want wo klagen aan:
De man, geevacueerd uit Strijen, thans wonende in de Geref. Pastorie te Heincnoord. Behalve als geyaarlijk provocateur maakt hij zich bovendjen verdienateliik
door achtergehouden landbouwvoorraden aan de Duitsers te verraden
Boer P. Rozendaal aan de Hoekscheweg te Westmaas, die er in slaagde op de
kg
tarw 9 die een hongerige Rotterdammer voor een gouden horloge in ruil vroeg7
no*
D
2 kg af te pingelen. Hulde aan zo'n Nederlander! st**^^- *«2. £***.*«—
' &
A. Plaizier, landbouwer te Mijnsheerenland (Westdijk), die van een Duitser
voor
8 eieren een ploeg kocht, we Ike heb eigendom was vsn een ge'evaoueerde coliega
Toen er een prikkelaraadversperring over het weiland van denzelfden persoon
moes+
komen beloofde hij een Duitser 1 *g boter, als deze de versporring over
twaalftal volkstuintjes liet lopen.
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PASCHEN.
Laat die gezindheid bij U zijn, welke ook in Christus Jezus
die, in de gestalte Gods zijnde,
het niet als een angstvallig te bewaren goed beschouwde,
aan God evengelijk te zijn;
maar zichzelve ontledigd heeft,
en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen,
en den mensen gelijjo geworden is.
En in zijn uiterlijk een mens bevonden,
heeft Hij zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood,
ja, tot de dood dcs kruises.

was,

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus
zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel
en die op deaarde,
en die onder de aarde.zijn,
en alle tong zou belijden:
Jeeius Christus is Heer,
...
tot eer van God, den Vader.
(Philippenzen 2 : 5-11.)

-

NOGMAALS: HET "SPITTEN"

Beste Anonimus,
Ik moet eens met je praten over het "spitten". Uit gesrrekken heb ik gemerkt,
dat jij en anderen er mcc zitten. Je voelt wel, dat het niet mag, maar
"ieder kan toch niet onderduiken'7 Met deze verontschuldiging gaan velen toch
maar spitten. Soms krijgen ye zelfs een acvies in die richting. Daarom moeten
we de zaak nog eens grondig bekijken.
Spitten is slavenwerk voor de vijand. De vijand. hoor je. De Duitser is niet
een ongemakkeiijke baas, voor wien je liever niet'werkt, hij is onze moordenaar. Elke Duitser is een vertegenwoordiger van de duivelse macht, die ons
land vernielt, onze samenlveing verwoest, het leven tot een hel maakt. De vijand vermoordt onze mannen en drijft de vrouwen en kinderen van ons yolk de
hongerdood in. En voor die heesten wou „ij gaan werken? Je graaft het graf voor
je bondgeboten en wordt een soldaat in het barbareniger, onthoudt dat goed!
Velen staan onder dit schandelijk bedrijf te laohtiiJen te zingen. Moest hun
geweten niet kloppen met wilde slagen?
Want al vordert de onderdrukker duizenden mannen, we moeten zwart geen wit gaan
noemen. Spitten mag je niet! Je mag niet als Christen. Je mag niet als Nederlander. Er is slechts een antwoord op de vordering: verzet. Dat hebben degenen
beseft, die voor enkele jaren het eerst weigerden de vijand te dienen. Zij maakten er geen rekensommetje van, zoals nu gebeurt. Of ze soms schade zouden II jden en of ze een goed onderduikplaatsje zouden vinden, waren niet hun eerste
overwegingen. Ze weigerden uit gehoorzaamheid aan de goedo zaak.
de
toekomst, ziende op het gebod. Dat moot de houding van elken goeden vaderlandcr
zijn: verzet en bfireidheld to offeren voor de Christelijke en nationale waarden.
#
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Hebben wij dan geen begrip voor jullie moeilijkheden? iitker wel. Een vader
zei me: "We weten wel, hoe het moest zijn maar hot is zo mocilijk"'. Dat
grijp ik o zo goed! Maar je wilt toch niet, dat wij soggen: "Schipper dan maar~'~veen beetje met je plicht!'! Dat mag nooit. Als werken voor de vijand ongeoorloofd is, moet je alles doen om er aan te- ontkomen.
ze zetten je uit je huis 7' We kennen de Duitse dreigemenlxsxw^Ze^
"Ja maar
En als ze een enkele maal worden uitgevoerd, betckent dit
beproeving.
zijn een
een offer- Maar is je overtuiging geen offer waard? Gaat behoud van eigen bezit en gemak boven een goed geweten voor God en de mcnsen? Je moot deze vraag
eens met je zelf eerlijk uitvechten.
Wij verlangen van jullie alien: verzet tot het uiterste. Mogelijkheden zijn
er genoeg. Blijf stand.vastig onder vijandelijke drelglng. kls net niet anders
kan, verdwijn dan. Tientallen zijn je ten voorbeeld, hoe dat moet.
Je moet echter niet zeggen: "Jij kunt makkelijk prater". Wij weten, wat offers
brengen is. We hebben immers in hetzelfde schuitje gevaren. Toen velen onzer
de vijand niet wilden helpen tegen hun eigen yolk, hebben ze hen verjaagd. Hun

...

..

Hun gezinnen zijn zwervend. Hun eigendommen zijn gestolen- Wij weten hoe moeilijk het is te volharden. Maar het moet. Nooit hebben zij spijt gehad van hun
weigering. Als dadelijk onze Koningin terugkomt, h.open zij te kunnen zeggen:

"Majesteit,

En wat zal jij zeggen?
Sterkte bij de beslssing,

Lij,' end' goed altesamen
Heb ik U niet verschoond"
Jan Hollander

HET BOMBARDEMENT OP DEN HAAG
In antwoord op een verzoek van de Nederlandse r.egeripg om opheldering inzake
het bombardement op Den Haag van 3 Maart jl.. heeft de Britso regerlng verklaard, dat in de morgen van de 3e Maart vliegtuigen van de tweede tactische
luchtmacht van de RAF raketinatallaties in ©en Haag hebben aangevallen. Ongelukkigerwijze zijn de bommen ver van het doel terechtgekomen. Dientengevolge
zijn een groot aantal slachtoffers gevallen oncer de burgerbevolking en is grote schade aangericht aan woonwijken."Terstond hadat men zich rekenschap had gegeven van deze betreurenswaardifeje gebeurtonis, is een onderzoek gelast naar de
oorzaak van deze afschuwelijke ramp. Ben vocrlopig rapport wees uit, dat het
qngeluk toe te schrijven was aan een fcutieve uitv'o&ring van het bombardement.
Een meer nauwgezot onderzoek is nog gaande. Allen, die schuld hebben gehad aan
dit ongeluk, dat de ellendc in deze stag sozaer heeft vergroot, z.ullen disciplinair worden gestraft. In het vervolg der verklaring betuigde de Britse regering, namens het Britse yolk en in het bijzonder namens de RAF, haar diepe
leedwezen over hetgeen heeft. plaats gehad en gaf uiting aan haar innig meegevoel
met de zo zwaar getroffen bevolking. Het Nederlandse yolk kent maar al te- goed
de risico's, die deze oorlog met zich brengt on zal beseffen, dat het niet steed
mogelijk is het maken van slachtoffers onder de burgerbevolking te voorkomen.
De RAF zal echter haar uiterste best doen om. dergelijke fouten niet weer te
maken en zal bij haar aanvallen op-het enmenselijke raketwaepen alles doen wat
in haar vermogen ligt om gevaren voor het Nederlandse yolk te vermijden.

BIJ

DE BEVRIJDING.

Radio Oranje heeft de bevolking van bezel Nederland gewaarschuwd tegen ondoordacht en onverantwoord optreden, nu er tekenen zijn, dat de Luitse terugtocht
uit Nederland kan zijn begonnen. Op de burgerbevolking wordt een dringend beroep gedaan zich in eigen belang te onthouden van enigerlei demonstratie. Wanneer een gebied definitief door de vijand ontrujjpd is, zal de orde gehandhaafd
worden door betrouwbare burgerlijke en politionele orianen, in samenwerking met
de Binnenlandse Strijdkrachten. Tot cover Radio Oranje.
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gnwwas*. he« publiek thans reeds vertrouwd. te rcakt*n me* de maatregelen, die o.i. noodzakelijkerwijjze bij de bevrijding genomen zullen worden.
In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de mogelipkheid, dat de
bevolking zich voor kortere of largere tijd niet op straat mag oegeven. Zulks
om de binnenlandse strijdkrachtnn gelegenheid te geven om, al of niet met goallieerde hulp, ongehinderd de nog aanwezige Duitsers onschadelink tc maken en
te ontwapenen, alsmede alle onvaderlandslievonde elementen aefcter slot en gren-

\vh

f.^tcr, h(?+i

zetten. Mede in verbancl met het govaar, dat aan genoemde werkzaamheden
verbonden is, is hot in het belang der bevolking de straten gedurende de eerste
. dagc.n schoon te houden.
Daarnaast kunnen we noemen een eventueel verbod om te verhuir-en c." het ge'inundeerde gebied te betreden, om zich daar al of niet te vestigen. Het eerste
houdt verband met het vrijhouden der wegen voor oorlogsdoe-leinden, terwijl de
tweedemaatregel een cis van volksgezondheid is. waardoor verdere plundering
van de inundatiegebieden tevens kan worden tegengegaan.
Sommigc maatregelen zullen ons straks wellicht onaangenaam treffen, vooral hen,
die gedacht hebben onmiddellijk na de bevrijdirig te kunnen doer en laten wat
ze willen. Bij nader in3ien moet het echter een ieder duidelijk ziin, dat tijdens en direct na de bevrijding verschillende bepelingen vooi 6e goede orde en
worden. Ontvang deze bepalingen
in het belang der bevolking genomen rooeten
"
op
ze
begrip
gewillig
volg
en
daarom met
del

"cc

VAN DE FRONTEN.
Maandag. De militaire toestand wijzigt zich ". ..' aatste dagrn zo snel ten gunste
der Geallieerden, dat het geven van een overzicht van de toestand aan de fron-

ten een ondankbaar werk is geworden- Op het ogcnblik, waarop U dit "'. '3en zult
zijn de voortrukkende geallieerde legers misschien reeds tientallen km's verder,
is de ineenstorting van het Duitse Rijk wellicht voelbar.r naderbij gekomen.
Montgomery's 21e legergroep staat thans reeds ongeveer 120 km ten Oosten en
Noo._j-Oosten van de Rijn£ gemiddeld vorderen zi,i 25 km per dag. Munster is overvleugeld, Rheine bezet. Vandaaruit is een .r'onne afgezwnkt naar het Westen
en Nederland binnengedrongen. Enschede werd bevrijd., terwijl Hengelo is genaderd.
Hierdoor is een der laatste linies, waarover Duitslandin het Wosten nog beschikte, de IJssellinie, geheel overvlougeld. Ook het le Canadese leger is Zondag
tussen Arnhem en Nijmegen tot de aanval overgegaan. Naar bet schijnt zullen zij
bij de bevrijding van ons land een belangrijke rol spelen. Z-',i rukken de Betuwe
en de Achterhoek binnen. Aalten is bevrijd, bii Terborg'woeden hevige gevechten.
Le geveldige tegcnstand, die clite-troepen in fie omgeving van Bmmerik boden. begint af te brokkelen. De afsluiting van de BuJ.tsers aan deze zijde van de Ussel
nadert haar /oltooiing. Ook de Duitse legerleing he eft dit gevaar ingrzien en
is begonnen troepen en materiaal op grote schaal terug te trekken naar het Oosten, aanvankelijk via Enschede en Oldenzaal, nu over Coevorden eh Noordelijker
gelegen plaatsen. Het Ruhrgebied is definitief omsingeid. Het le en 9e Amerikaanse leger hebben elkaar in Lippstadt ontmoet, waardoor een gebied van 12.000
km 2met ongeveer 30.000 fanatiek" vechtende Nazi's is efgesneden. Het opruimen
van dit vieze plo ;gje zal wel cnige tijd kosten. Voor de Duitse—s is nu het
laatste industrie- en kolenoentrum verloren gegaan. Door deze manoeuvre is het
le Amerikaanse leger niet minder dan 200 km gevorderd vanuit zi^n oorsnronkelijk
bruggehoofd. De vorderingen van het 3e en 7e Amerikaanse leger zijn eveneens
opzienbarend. Er wordt reeds geopereerd op minder dan 160 km van de Tsi°cho-Slowaakse grens, op een kleine 10 km van Eisenach in de provincie Thurine-en
in de
straten van Kassel; Pulda wordt omsingeid.
overa, is de tegenstand:miniem;
Bi^na
slechts in het Zuiden schijnen de Amerika: en wat ooonthoud te hebben
De
die eerst voorbij Wurzburg waren opgerukt ; scbinnen op te vecl tegenstand t*nks
zijn gestuit
waarom ze voorlopig zijn teruggetrokken. Thans gaan ze wee- cc
Oostwaarts en is de Main bij Wurzburg bereikt, Het aantal gevangenen aan
het Westfront bedraagt m een week 150-000. Hoe lang zal onze
Haai-paticnt
een
lijke aderlatmg (die nog niet gestopt is) nog overleven? Generaal
weet met welke verdwaasden hij te doen heeft. H±h heeft een oerste Eisenhower
c. der uitge-
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vaardigd tot het betere dccl van de Duitse Weermacht om verder onnodig bloedvergieten te voorkomen en aanwijzingen gegeven hoe zij zich moeten gedragen bj.j
overgave, nu grote delen der Weermacht niet meer naar de Regering te Bsrlijn
luisteren

Het Oosten geeft ons een dergelijk, voor de Duitsers weinig h'oopgevend, toeld
te zien.Sborom (Oedenburg) en Gelanda Zijn veroverd. De Russen bevinden zien
35 km van Wenen, 20 km van Pressburg (Bratisl.awa) , terwijl ze do buitenwijken
net grootste Oostenrijkse industriecentrum, Wiener-Neustadt, hebben bereikt
Over een frontbreedte van 250 km nadert het Rode leger de hoofdsted van. Oostenrijk onweerstaanbaar. In 48 uur werden 32,000 krijgsgevangenen gemaakt. In Silezie is Giogau aan de Oder nu geheel gezuiverd. Een zeer grote bait glue 8.000
Duitsers vieien de Russen in handen. De geweldigste buit maakten do Russen bij
de verovering van Danzig. Duizenden volgeladen spoorwagons en zelfs 45 duikboten bleven onbeschadigd achter. Het kraakt heel bedenkelijk in Midden-Europa!
Sag het de stoten van de meer dan 3-000 voortsnellende tanks vanuit het Westen
kunnen verdragen?
gaat snel de weg op van zijn asgenoe't. Op de Rioe-Kioe-eilenden vond de
grootste landing plaats, die ooit in het Verr'e Oosten is ondernomen. Na een
bombardement van meer dan een week vanuit zee en de lucht zijn 100-000 man,
aangevoerd door 1.4:30 schepen, aan land gt gaan op Okinawa, ongeveer 500 km van
Japan. Reeds 2 vliegvelden, bedekt met vernietigde Jaranse toestellen, zijn ver
overd- De Amerikanen zijn tot 5 km diep op het eiland*doorgedrongen. Tokio heef
v/eer enige grote luchtaanvallen te verduren gehad.
■

NEDERLANDS NIEUWS.

Op een geo-sconferentie deelde President -Roosevelt mcc, dat de Amerikanen de
buikriem wat nauwer moesten aanhalen ten behoeve van de bevrijde landen van
ropa. De President noemde Nederland als eerste land, dat voedsel nodig heel
Minister "'an Kleffons beklemtoonde on een perseonferentie te Parijs nogmaals de
Nederlandse aanpsraken op Duits grondgebied, welke een kleine schadevergoedi
zullen zijn voor de ayatematiacho vernielj.ngen in Nederland. Onlanga heeft Attlee, de waarnemend Minister-President van Engeland, verklaard, dat Engeland de
Nederlandse eisen tot annexatie zal steunen.
"De Partiaanen" is een nieuwe dichtbundel van A,, den Doolaard . In de inleiding
zegt de -ihrijver, dat deze is geboren uit het verlangen deelgenoot te ssijn
van de atrijd in Nederland. De bundel is opgedragen aan hen, die vielen voor de
vrijhcid.

Hot Amerikaanse tijdschrift "Life", eat een oplaag heeft van 3i millioen exemplaren, wijdde oen artikel van 9 pagina's, door 1? foto's veriucht, aan de toond op Walchoren- Volgena Radio Oranje bereikt dit bind moor den 30 millioen
Amerikanen"

Britse binnen- en buitenlandse bijbelgonootschap benoemde Prof. Gerbrandy
tot erelid als uiting van b^wondering voor de strijd van de Nederlandse
Kerken
tegen de heidense macht.

WIST U
':i-'"'t bij p, Maasdam, landbouwer aan de Blaakschedijk (Gemeonte Mijnsheerenland)
ye, aardappelen enz. te verkrijgen zijn tegen inlevering van gouden en zJlveren voorwerpen? (Plaatselijke marechauseee c.d. worden gratis voorsien).
Dat een drjetal controleurs van de COD onlangs aan de Barendrechtse Brug
v-n
Rotterdammera aardappelen hebben aigenomen, die zij voor kleding en waaidevo^le
rpen hadden geruild? Aan het oog van do Feldgendarmerie waren
zij onts'ian
n-bcd van 4 eieren kon de heron OCD-ers niet vormurwon. M~Toor een kleinig
waagden ze hun baantje niet!." Het moeaten er 10 worden plus
2xB ons 1
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We hebben gemerkt, dat het vers van Gerrit Aohterberg, eon der grootsten onder
dc jbngere dichtera, door vole lezers is misverstaan. Daarom willen we proberen
in enkele woorden de diepe zin van dit gedicht te peilen.
Een Romeins reiziger is juist in Jerusalem als Jezus Christus wordt gekruisigd.
Zakelijk, als buitenstaander vertelt hij er van. Hoe Jezus' lichaam aan het
kruis werd gespijkerd en hoe Hij bad. Achter de quasi-onverschillige weergave
van Golgotha schuilt de ontrocring, die den toeschouwer heeft aangegrepen. Verstaat U, dat in dozen, toeschouwer, die meent dat hij er niets mcc te maken heeft,
wlj allen zijn getekend?
Us'reiziger moet haastig in Jaffa te scheep. Op Cyprus herinnert de krant hem
>r aan het gebeurde: "Discipelen beweren, dat Jezus is opgestaan. De leiders,
die het kunnen weten, overpriesters en schriftgeleerden, ontkennen het echter
en goven oen andere lazing." Natuurlijk schaart de moderne mens zich achter de
bevoegde autoriteiton" De opstanding is immers onaanvaardbaar voor ons moderne
denken!
Weergekeerd in Rpme, temidden van de huiselijkc gczelligheid is Jeruzalem spoedig vergeten. Maar 'door alles hecn bre<4ct de wondere verkondiging: "De Heilige
Geest is uitgestort." Ninmand kan Christus ontlopen, alsof er Goede Vrijdag noch
Pasehen is geweest- Toeschouwers irgerlkt! Onze zakelijkheid is eenwaan.
In de slotregels vcreenzelvigt de dichter zich gehoel met den vreemden reiziger,
in wicn Uw en mijn beeld worden getekend.
Mijn levenssehip vaart over eenzame oceanen. Ver van huis ben ik, en de grote
leegte van doze wereld maakt me bang. Wat blijft er van mijn zakelijke nuchter- '
held? Mijn hart schreguwt tot Hen, don Gekruisigde en Opgostane: "Verschijn ons
aan de horizon, dan zug.len wij uitzicht hebben."
"Kom tot mij, eenzame. die onverschillig bij Uw kruis stond en die over Uw opstandin le schouders heeft opgehaald. Kom, Heere Jezus!"

DE KERK

SPREEKT(II)

Stop voor stap gaat de naz-flooring in 1942 voort. Winterhulp en Volksdienst
trachten met hun geachreeuw alle barmhartighe idswerk in te palmcn. Tegelijk probeert het nazi-beest langs de weg van school en arbeidsdienst de jeugd onder
haar inyloed te krijgen. In April spreekt de Kerk vanaf de kansels haar bekommering ur.t "over de wijze, waarop do drie grondslagcn van ons volksleven: gerechtigheid, barmhartigheid on vrijheid van geweten en overtuiging, die verankerd
zijn in, het Chriatolijk geloof. zijn en worden aangetast". Gewezen wordt op het
ontbinden van organen van het Ghr. ondorwijs (Schoolraad en CVO) en het in bei nemen der Chr- philantropische inrichtingen te Heemstede.
De arbeidsdienst wordt in eon schrijven aan de Kerkeraden ontmaskerd als een pog ng de jeugd in heidense geest op te voeden. Daaror worden lejdende personen
i het Convent gearresteerd en naar het gijzelaarskamp
St Michiolsgestel ovcrracht. Diep goschokt is do Kerk, maar ze zwijgt niet.
Xt ue zpmer van 1942 worden de Joden naar Polen*gevoerd, om door
barbaren te
woraen vermoord. In eon fol bewogen telegram wenden de Porker zichde tot
de bezettonde maeht. Ze hebocn met ontzetting kermis genomen van de
maatregelen
nieuwe
vvaardoor mannen, vrouwen, kinderen en gehele gezinnen zullen worden
weggevoerd
Het xeed, dat hiermede overtionduisenden gebracht wordt, de wetenschap,
dat deze
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maatregelen tegen het d.iepste zedelijk bescf van het Nederlandse yolk strijden,
bovenal het indruisen van deze maatregelen tegen hetgeen ons van Godswegc als
cis van gerechtigheid en barmhartigheid gesteld wordt, nopen de Kerken tot U de
dringende bede te richter, aan deze maatregelen geen uitvoering te geven."
In het najaar wordt de vtrplichte Arbcidsdi.enst af ge&ondigd. Bij de kerkelijke

besprekingen hierover blijkt op pijnlijke wijze, dat de leidendc figu'ren van
hot Convent ontbreken. De Kerken komen niet tot een eensgezindc afwijzing en
laten de zaak mm of meer tan de plaatselijke Kerken over. Het is een donkere
bladzijde uit de geschiede'nis van het Convent.
Zo breekt 1943 aan. Bedreigi door de opdringcnde Russen en bevreesd voor eon
geallieerde invasie, gaat Lnitsland over tot de totale arbeidsinzct. Het wegvoeren van Nederlandse arbeJders gaat steeds groter vormen aannemen. Dit gaat
gepaard met een driester optreden der NSB. In Januari worden razzia's op studenten en scholieren gehouden, die aanleiding geven tot straatgevechten en revolveraanslagen. De verzetsbeweging groeit. Wecr komen rijen doodvonnisscn in
de bladen. De gezamenlijke Kerken protesteren bij Seyss Inquart tegen de gedwongen tewerkstelling der ar,"eiders. Zij wi jzer/voorts op do onmenselljke
toestanden in de concentratiel ampen, waar velen vermoord worden, terwijl ze
evenseens klagen over hot fusjlloron van onschuldige gijzelaars.
Van deze stappen doen de Katholieke bisschopren medodeling aan do gelovigen in
een scherp gesteld herderlijk schrijven. Ze verbieden do ambtenaren on enlgerl.ei wi.ize aan de denortatie mcc te worker. In Februari wordt ook in de Prot.
Kerken mededeling gedaan van bovengenoemde protesten. Na nog eons gewezon te
hebben op de Evangelische grondslagen: gerechtigheid, barmhartigheid en vrijheid van l^ensovertuiging, vervolgt hot stuk: "Thans moet de Kerk opkomen tegen het opjagen, grijpen on wegvoeren van duizenden jonge mensen". "Hot Woord
"Men moet Gode -meer gehoorzaam zijn dan do rnensen" is het richtsnoer bij alle
gewetensconflicten, ook bij die, welke doe de genomen maatregelen zijn opgeroepen" Pit _Woord_jyerbiedt_medewerkingfte yerlenen aan daden van onrecht, waar.:._e.e.l_£l*n &±'ih aa n_dat_s.nrecht schui'dig zou maken"7'
Aldus het eenparig getuigenis van alle Kerken in Febr. 1°43- En wat deden de
meeste predikanten in onze omgeving, toen deze winter alle roannen van 17 - 40
jaar met wegvoering werden bedreigd? Ze zwegen! Neen, nog erger, ze vielen de
verzetsbeweging in rug aan, omdat door haar actie "de betrekkingen tussen de
bezettende overheid ernstig drcigd.en te worden verstoord". Was dit een verloochenen van het spreken der Kerk of niet?
In de re,: er van 1943 had de sterilisatie plaats van gemengd gehuwde Joden. De
brief der Kerken aan den Rijkscommissaris over deze ontzetteride misdaad behoort
tot de meest aangrijpende getuigenisscn uit de bezettingstijd. In de Naam van
den Heer rirhten de Kerken zich tot de bezettende macht" Zij bestrijden de
sterilisatie als een schennis van goddelijke geboden en menseli^k recht" "Zii
is de uiterste consequentie van. een anti-ohristelijke
en volksvernietieende"
rassenleer, van een mateloze zelfverheffing, van een wereld
en levensbeschouwmg, die een waarlijk Christelijk en menselijk leven onmogeH ik maakt De Kerkenwijzen op den Heere en Rechter der gehele
in
Naam
verhindering van deze schandelijke practijken vragen.aarde,
Wij maker ons
illusies.
Wij zijn ons wel bewust, dat wij nauwelijks kunnen
vorwachten, "dat H acht zult
de
VBn het
dat is op de
h°pen' De lf"3e God heeft macht ook Uw
hart te neigen tot bekering en gehoorzaamheid.
Dat bidden
xuatn Wl^
wii "v- van God
oa, TTU.wer Excellentie en ons lijdende yolk ten goede.
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Zo mogen we na de bevrijding verwachten een sprekende Kerk, die, zich verantwoordelijk wetend voor heel het yolk,' zal blijven opkomen voor de in
het Evangelic verankerde beginselen van gerechtigheid, baiiiliai'tlgheid en
vrijheid van overtuiging, zonder welker erkenning Nederland geen toekcnst
heeft.
VAN

Donderdag.

DE

FRONTEN.

Volgens

de laatste berichten gaat niet allien de gehele of go
deeltelijke ontruiming van Nederland door, dock zijn de Duitsers ook reeds
begonnen delen van N-W Duitsland te veriaten. De dreiging van Montgomery's
legers, die thans geheel Nederland met een grootse tansbeweging df,ars door
Duitsland trachten af te snijden, wordt zo groot, dat do nazi-legerleiding
blijkbaar tot deze stap is besloten. In Nederland zelf dringen Canadezen en
Engelsen eveneens verder op. Reeds wordt in Zutphen gevoehten.. Geallieerde
patrouilles zijn aan weerszijden van Arhhem do rivier cvergestoken en staan
aan de Veluwe-rand. De Canadezen zijn langs de Gelderse IJssel Doesburg tot
op 1 km genaderd. Hoewel de Duitsers: zich. in de star" hebben genesteld,
wordt, daar er zich _0.000 Nederlanoers in bevinden, daze niet beschoten.
Zevenaar en Westervoort werden veroverd Ook in de Gelderse Achterhoek ruk~
ken de Geallieerden snel op. Sorcuio, Lochem, Almen en Goor zijn veroverd.
Over het Twente-kanaal tussen laatstgenoemde twee plaatsen werden twee
bruggehoofden gevestigd, waarvan er een reeds een belangrijke diepte heeft.
Juiste gegevens liggen echter nog onder het waas der geheimhquding verborgen. Alleen is bekend, dat het Usselmeer op 35 km na bereikt is. Ha do
verovering van' Enschede en Oldenzaal zijn geallieerde troeren snel opgerukt
naar het Noord-Oosten en veroverden Nordhorn, een spoorwegkruisrurat even
over de Nederlandse grens. Doch ook deze plaats ligt reeds ver achter do
voorste linies. In Linger wordt gevoehten, een kioine 100 km ten Zuiden
van Emden. Eenzelfde afstand scheidt de Geallieerden nog van Bremen. Hannover is, doordat zij 12 km ten Noorden "-an Osnabruck, dat pok is veroverd,
het Eems-Wezer-kanaal overstaken., tot op 50 km genaderd- Eon colonne is
vanuit Osnabruck reeds 60 km ten Noorcl^oston van deze stad vooruitgestoten
een andere is op weg naar Hannover, waarbij om Bielefeld werd heengetrokken
In Nederland werd de Over-Betuwe van vijanden gezuiverd. Angeren, Elden,
Driel, Hateren, Hemmen en Randwijk zijn voorgoed van Duitsers gezuiverd!
De berxchtgeving over operatios in dit gebied is schaars. In Duitsland
heeft de ingesloten vijandelijke legergroep m het "Ruhrgebied weer eens
een heftige poging gedaan om uit te broken. De ring is echter te solide gebleken. Door net oversteken van de Sieg wordt daarertegen het terre'in vanuit het Zuiden steeds V 7„:c~pener- Na de verovering van Pulda dringen Amerikaanse colonnes op naar Erfurt over d? grote autoweg naar Berlijn.
Got
werd reeds bereikt. Do geallieerde luchtmacht bombardeerde gisteren grote
Duitse troepenconcentraties bij Nordhausen, pl.m. 80 km achter dit front
Meer Zuidelijk worden de laatste resten Duitsers in Wurzburg opgeruimd
Ook
zijn de Amerikanen in Heilbronn binnengetrokken. Het le Franse leger bezet
te Duitslands laatste grote stad aan de Rijn: Karlsruhe.
Overal snelle vor
denngen; het aantal gevangenen stijgt steeds. Alleen Dinsdag
27.000de
afgelopen 14 dagen 280-000! Het 9e Amerikaanse leger maakte gisteren'l3in000
-krijgsgevangenen. In Maart 90.000 ton common ox> Duitsland'
De riussen veroverden in Oostenrijk de" grote industriestad
Wiener^Heustadt
waar de grootste Messerschmidt-i'aoriek, die 600 vliegtuigen
per maand
leveren staat. Ditzelfde Russisohe leger staat nu in
van
Weenen. Een ander Russisch leger, dat door do vlukte van
;
orren de gelijknamige stad veroverde, bedreigt Weenen vanuit het
Oosten. Zii
maakten in 4 dagen tijds
krijgsgevangenen en versloegen 4 Duitse di
visies totaal. In de N 0 ordeiij k e Karpaten werden giateren
de

kon'

de°buitenw?i?en
Bratislava
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buurt^an
-

4

-

-

4

-

de Poolse grens 60 plaatsen bcvrijd; ton. Zuiden van het Oost<~nrijkse front
nadert het Rodo Leger steeds meer Maribor en &raz. Zij maaktrn gisteren 140
vliegtuigen, 40 tanks en 700 spoorwagons buit.
Tn Italic worden de Duitsers op de smalle land.engte tussen het Meer van
Comaahio on de Adriatischc Zee, na een geallieerde landing achter de vijandelijke linies, verdreven.
Zo takelt Duitsland aan alle kanten af. Toch heeft Hitler, na een bezoek
aan hot Oostfront, de Duitse- soldaten een tegenoffensief beloofd. Zou Hitlers intuitie hem werkelijk doen geloven, dat dit Duitsland overwinnaar zal
maken? Of weet hij, dat het een zelfmoord-ogfensief wordt, waarbij het ge-

"lele Duitse yolk wordt opgeofferd?
Hokio ontving zijn regelmatig aangroiende portie bommen. Do Amorikanen voerden nieuwe landingen uit. op de Fiiippijr.on en op de kust van Astrakan. De
bezetting van Okinawa, een der Rioe'-Kioo-eilanden, vordert goed; do Japanse
tegenstand neemt af.
WIST U

Dat L. v.d. Sluis, Blauwe Steenweg, Hi jnsheeronland, aan H. Ketting te
Westmaas een partij aardappelen voor / 170.-- het mud verkocht?
Dat Ketting bij de verkoop aan Rotterdaeimers voor de moeite op elk mud
/ 30— winst nam?
Dat V.d. Sluis ook "ruilt", maar alleen tegen goud, en aan de Duitsers andermans voorraden en materiaal verraadt?

Dat Opperwachtmeester P. Pels (Keinenoord) zich zeer vermoeit met de controle van electricitoitsmeters?
Dat aan Burgemeester Van der Ploeg te Puttersboek aardappelen werden gevraagd door den Officier van Justitie te Dordrecht?
Dat deze rechtschapen burgervader dit verzo^k doorzond aan do boeren met
het onderschrift: "Kartell jk aanbevolcn. U ku^t nooit weten, hoe IT den Officier van Justitie nog eons nodig hebt"?
VERZOEK

Wie zou ons kunnen helper aan de nummere 3, 4 en 6 van ons blad? Deze zien
wij gaarne tegemoet tor aanvulling van ons archief.
Red.

DE BEVRIJDING WEER

IN 'T ZICHT?
Nu de Geallieerden hun actios wo or tot Nederland hebben uitgebreid, geraken
wij weer in spanning. Do Septemberdagen 1944 komen ons weer voor de geest
Met do nadering van de Engelsen, Canadezen en Amorikanen nemen de loze g»ruchten weer een ontzettendo omvang aan. De mensen, tuk op nieuws, slikken
bijna alles wat hun verteld wordt, zonder de mogelijkheid er van slechts
een ogenblik te overdenken. Ja, het wordt bij hot"doorvertellen" nog aangediKt en opgesmuk" .
Deze sterk te veroordelen manier-van-doen wekt op z'n minst grote teleur-

stellingen en zou kunnen leiden tot onverantwoordelijke daden. Hebben de
Septemberdagen van hot vorig jaar ons dan niets geleerd?
Weest critisch bij het aanhoren van nieuws en onderzoekt
eerst of
werkelijkheid berust alvorens U het doorgoeft! Men doet goed zich hot op
aan de
irontberichton van "De Koerier" to houden; dan kan men er v«n overtuigd
ziln
dat men geen onjuiste berichten verspreidt!
■"
REIT GIJ EEN "KOERIER" OVER DE VLOER
LET Opi DE GESTAPO LIGT OP DE LOER!!!

'

deKoerier

10 April 194S
Nr 42
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PRHOD.K
CMELA TIE VAN ONINGIN.

"Strijdera van het ondergrondse front, met bekleniming en stijgende bewondering volg ik van dag tot dag de berichten, welke Mij omtrent Uw taai verzet
bereiken.

Uit die berichten blijkt Mij welke ontzaggelijke offers door U in de ongelijke strijd tegen den overweldiger worden gebracht. Ik weet, dat vooral de
laatste tijd veel vooraanstaanden Uwer hun leven of hun vrijheid verloren.
Door de gaten, die in Uw gelederen geslsgen zijn en door de nietsontziende
maatregelen van den vijand wordt Uw werk steeds moeilijker. Dat gij niettemin de bittere strijd tot het einde zult blijven voeren, maakt voor Mij
geen twijfel uit.
Uw vechten is voor Mij het zekere bewija, dat ze: fs in de meest ongunstige
omstandigheden en niettegenstaande schier onoverkomenlijke tegenslagen de
verzetsgeest van het Nederlandse yolk niet kan worden gebroken. Deze geest
wordt vooral door Uw kleine groep gesymboliseerd en levendig gehouden. Pet
is Mijn oprecht vertrouwen, dat de algehele vrijheid van ons dierbaar vaderland binnen afzienbare tijd een feit zal worden. Moge het U daarom gegeven
zijn tot die dag de gehele wereld te blijven tonen, dat ors yolk, dank zij
zijn onverzettelijkheid en moed nimmer zal bukken.
Ik verzeker U, dat Mijn gedachten U daarbij geen ogenblik kunnen verlaten."

WAT WILLEN WIJ?

(I).

Rekenshap.

Het komt ons gewenst voor om ons thans onomwonden uit te spreken over de
koers, welke wij met ons blad uit willen. Het kan schijnen, dat het beter
is daarmee te wachten tot'na de bevrijding. Immers dan eerst zal er weer
discussie mogelijk zijn met onze lezers, terwijl wij nu slechts zijn aangewezen op de toevallige stemmen, die hot oor van de redactie bereiken. Ook is
het niet altijd tactisch om openlijk te zeggen wat men wil en voorstaat, en
lijkt het, dat de weg der politiekc neutraliteit of desnoods van het politieke compromis meer baten afwerpt. Want wie, zeals wij, een doel voor ogen
heeft, dat hoger ligt dan dat van volksinlichtir g door'nieuwsversr-reiding
alleen, weet zeker, dat hij op tegenstand en onvil stuiten zal en groepen
mensen van \zich zal vervreemden, die aan andere :'!dealen hun hart hebben verpand.

Ondanks deze schijnbare moeilijkheid voor een blad, dat een "Streekblad voor
de Hoeksche Waard c.0." wil zijn, achten wij toch het ogontlik gekomen om
ons meer opzettelijk uit te spreken dan wij tot nu toe gedaan hebben en alle
onzekerheid, die blijkbaar rondom ons bled ontst-uan is, weg te nemon. De oordelen n.1., welke geveld worden over hetgeen voor en na in "Do Koerier" verscheen, laten telkens een heel verschillend geluid horen, al na^r gelang het
kamp waartoe de criticus eens behoorde of nog bohoort. Dc Rooms-Katholieken
vinden ons ongetwijfeld te Protestants van karalter om nationaal to mogen
heten; voor de Gereformeerden blijkt ons geluid dikwijls te socialistisch
van klank te zijn, terwijl zij, die vreemd staan tegenover het kerkelijk leven, zich beklagen dat het gebodene te Christelijk en te kerkbode-achtig is.
Al met al* blijken de verwarrlng en de twijfel volkorcen te zijn als we mensen
van de oude stempel de schoudens zien ophalen over ons bodemloos idealisme.
Zij ruiken een streven om het hele Nederlandse yolk samen te smelten in een
2
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politieke partij. En aan de andere kant staan mensen van de nieuwe geest,
die al even verontrust zijn bij het vermoeden, dat wij ons in dienst gaan
stellen van een heilloze reactie, dat wij het oude terugverjangen om ons
straks noodwendig te spannen voor de propaganda-wagen van de een of andere
conservatieve partij.
Tegenover al deze en nog andere misvattingen willen wij in het vervolg positief u:teenzetten de gedachten, die ons bezielen en de idealen, waardoor wij
gegrepen werden. Want wanneer wij roenen mede met andere illegale bladen onze
stem te moeten laten horen, een stem die om vernieuwing vraagt van het oude
Nederlandse politieke en maatschappelijke leven, "dan is dat niet uit de
zucht der kleinen om met de groten mcc te doen. Dan doen wij het ook niet
vanuit een negativistische geestesgesteldheid, welke alleen maar weet te
critiseren in afbrekende en niet in opbouwende zin. Dan doen wij het niet
als mensen, die de oude schoenen wegwerpen nog voordat zij nieuwe gekregen
hebben om aan te trekken. Neen, wij hebben uit de bezinning en do houding
van de besten van ons yolk, uit de geestelijke strijd der Kerk, der gijzelaars en der illegaliteit, een kostbaar geachenk ontvangen. Daarvoor willen
wij het oude
.ijsgeven. Daarmee willen wij ons yolk als geheel rijk maken.
Het is dan ook weloverwogen, dat er in enige voorgaande artikelen gesnroken
werd over waarheid, gerechtigheid en naastenliefde als onze hoogste nationale goederen- Dat is niet enkel en alleen een variant op do slagzin, waarmee Radio Oranje nu al sinds jaren haar uitzendingen opent ("de stem van
strijdend Nederland voor vrijheid, waarheid en recht' 1) en de verzetsgeest
wakkerhield. Want ook als straks het verzet geen verzet meer is, maar zijn
stuwkracht en energie zullen zijn omgeschakeld tot inspanning voor herstel
en opbouw, dan zullen nog die woorden de waarden aanduidon, waaromheen een
gezonde Nederlandse samenleving zich zal moeten groeperen. Of geeft het U,
die in de afgelopen jaren de kanselboodschappen der Kerken hebt horen voorlezen of die met aandacht onze artiklen "De Kerk spreekt" gelezen hebt, niet

_
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te denken als daarin merkwaardigerwijze blijkt, hoe de sprekende Kerk, zowel
Roomse als Protestantse, uit kracht van het Evangelic op de bres is gaan
staan voor de goederen van gerechtigheid. barmhartigheid en vrijheid van
levensovertuiging? Welbowust zict de "Kerk deze goederen als onmisbare voorwaarden van en als onaantastbare waarden in ons Nederlandse volksleven. En
mocht iemand nog niet geheel overtuigd zijn van het belang dezer zaak, die
aller aandacht waard is, dan verwijzen wij hem naar deze zinsnede uit de
rede, welke H.M. de Koningin aan het nieuwe kabinet ten geleide meegaf:
'Steunend op de grondslagen van naastenliefde, rechtvaardigheld en waarheid
(onderstreping door den schr.) zal gewerkt worden aan de opbouw van die yolk
gemeenschap, waarvan het beeld in ons alien leeft".
/velnu, hierin willen wij medewerken. Ons yolk vertrouwd te maken met de bet« kenis van deze gedachten voor de vernieuwing van de politieke structuur
van ons land, dat is het opzettelijke doel van onze volgende artikelen, het
uiteindelijke doel van

"De Kocrier".

ONZE NIEUWE MINISTERS.
De Regeringsvoorlichtingsdienst meldt:
Op voorstel van den Minister-President, Prof. Gerbrandy, heeft H.M. de Koningin benoemd tot Minister van Oorlog Prof. Dr. J.E. de Quay te Tilburg,
en tot Minister van Waterstaat Ir. P.Th- Tromp te Eindhoven. Donderdag jl.
zijn zij door H.M. de Koningin beedigdZowel Prof, de Quay als Ir. Tromp hebben zich tijdens de bezetting krachtig
doen gelden in het verzet tegen den vijand.
Prof, de Quay is 43 jaar oud. Sedort
1933 gaf hij college aan de Economische
Hogeschool te Tilburg. In het begin der bezetting was hij lid van het driemanschap der Nederlandse Unie. Als gijzelaar werd hij door de Duitsers gearresteerd en na een jaar ontslagen, om zich als reserve-kapitein to meldon
voor krijgsgevangenschap. Hij is toen ondergodoken tot na de bevrijding van
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Zuid-Nederland. In October 1944 werd hij voorzitter van de Algemene Commissie voor Landbouw, Handel en Nijverheid te Tilburg.
Ir. P.Th. Tromp is 41 jaar. Vanaf 1931 is hij lodrijfsleider bij de N.V.
Gloeilampenfabriek Philips. Hij staakte zijn colleges aan de Technische Hogeschool te Delft in de cursus van '42-43, toen de Duitsers de studenten
tot ordertekening van de z.g. loyaliteitsverklaring wilden dwingen. Na de
bevrijding werd Ir. Tromp, die sedert 1927 reserve-officier is, opgeroenen
in werkelijke dienst.

RADIOREDE VAN DEN MINISTER-PRESIDENT.
Na de bekendmaking van de namen der nieuw benoemde ministers, heeft Dr.
P.S. Gerbrandy een radiorede uitgesproken tot het Nederlandse yolk, waarvan
de tekst luidt als volgt:

Landgenoten,
Het nieuwe kabinet is thans, met dien verstande dat het een interimaat bevat, volledig.
Getracht is, de verschillende stromingen, voorzover de omstandigheden dit
veroorloofden, vertegenwoordigd te krijgen. Ik denk daarbij niet aan politieke partijen, maar eerder aan richtingen, die zich een bedding groeven
in ons volksleven. Over de voile breedte is de poging nog niet geslaagd;
het oog blijft daarvoor openIntussen, hoezeer de leden van dit kabinet ook uit verschillende hoeken van
het Nederlandse volksleven afkomstig zijn, in het te voeren beleid zijn zij
volkomen eenstemmig, en staan zij in een gelid. De vijand en zijn verraderlijke handlangers, met wie geen vergelijk ooit mogelijk is, slaat als een
tot waanzin gebracht misdadiger voor het laatst zijn schennende hand naar
onze toekomst uit. Die toekomst vernietigen kan hij niet. De laatste zenuw
van onze kracht is ingezet op het brengen van verlossing, stoffelijk en
geestelijk, uit zijn greep, op de mobilisatie van het bevrijde gebied ten
bate van het bezette gebied in Europa en het Verre Oosten, op het leggen,
radicaal, maar welbewust, van de grondslagen vfn een hernieuwde volksregering, die niet op klassen bouwt. Gevolgd wordt :>en staatkunde, die weliswaar in grote taken de komende regering niet voor voldongen feiten stelt,
maar die wel gedragen wordt door de gedachte, dat uit deze verdrukking niet
tevoorschijn mogen komen geprivilegeerde machten, die als sterke torens uitsteken boven de ru'ines van het volksleven. Want de lasten moeten eerlijk
worden verdeeld.
Hike invloed wordt aangewend om het voedselprogram na de bevrijding van ons
gefolterd land, ondanks de grote^moeilijkheden, tot het hoogste op te voeren
De bevrijding van Ned. OoSt-Indie staat vooraan in de gedachten der regering
Wat er nog ontbreekt aan de zuivering wordt aangevuld.
De rechtspraak van collaborateurs zal worden bevorderd met inachtneming van
de beperking, die het half-bevrijd-zijn stelt.
De plaatselijk vertegenwoordigende organen komen spoedig.
In de Internationale staatkunde wordt geijverd naar gelijkheid van alle staten voor de Internationale wet, waaraan in beginsel alien onderworpen zijn
en die een zedelijke grondslag heeft en niet enkel op de politieke macht
rust.
Het Militair Gezag zal. overeenkomstig de opzet, voor het thans bevrijde gebied worden ingeperkt, opdat het civiele gezag ruimere baan krijgt en de
krachten van het Militair Gezag voor het Noorden beter vrij komen.
Maar ik geef geen lange lijst.
De tijd is, Gode zij dank, kort. De Duitse legers zijn of worden vernield.
Hamburg, Berlijn, Bremen, Munchen en Wenen worden in de nijptangen der Geallieerde legers gewrongen.
Het zal het huidige Kabinet een voldoening zijn, als het ten snelste de staf
van het bestuur kan overgeven aan dat Kabinet, dat gedragen wordt door een
##

-

4

-

5

. zijn geheel bevrijd is en zijn mening weer in vrijheid kan uiyolk, dat
ten.
Dat nieuwe gouvernement zal nationaal zowel als internationaal een taak
krijgen, die normale menselijke kracht te bovon schijnt te gaan. Voor die
moeilijkheid is een oplossing. Indien regering en yolk zoeken om, in vcrtrouwcn op en in gehoorzaamheid.aan God, hun taak te vervullen,'hebben zij
de belofte van onontbeerlijke steun van Hem, die Souverein is over alles
en alien.
In deze overtuiging gaat ook het Kabinet van thans de naaste toekomst tegemoet. Het klokgelui der verlossing uit de klauwen van het Duitse monster
kondigt zich aan.
Gemarteld yolk van Nederland, het onzet naderti
VAN DE FRONTEN.
Duitslands einde nadert met rasse schreden! Deze keer zijn
verborgenen voor Hitlers wrede satellieten, die U dit
nieuwe willen verkondigen. Wij zouden U zo licht kunnen ::7 leiden door ons
optimisme en ons geweldig verlangen naar de ineenstorting van het GrootDuitse Rijk. Neen, deze keer laten wij het woord aan Hitler zelf. Want in
een der laatste hocfistukken van "Mem Kampf" schreef hij: "...., maar wanneer de oorlog op Duitse bodem, aan de Wezer, bij Hannover of Bremen, bij
Stuttgart of Breslau, wordt gevoerd, dan pas is Duitsland de oorlog verloren." Aan deze voorwaarden is door de Geallieerden voldaan! In razend tempo
valt de ene plaats na de andere in hun handen. Mergens ziet de vijand meer
kans een basis te leggen voor een doeltreffende verdedigingslijn, waarachter de Duitse legers zich zouden kunnen reorganiseren. Welke legers? Woensdag 32.000, Donderdag 43-000, Vrijdag 40.000 krijgsgevangenen. Hitlers legers zijn kapot, uiteengereten. Zo hier en daar bieden nog fanatiek vechtende Nazi's geweldige tegenstand. Hun aantallen zijn echter te gering,
hun bewapening is te minderwaardig om lang de tot in de puntjes verzorgde
Geallieerden tegen te houden.
In ons 1 -d, langs de IJssellinie, vocht in Zutphen zulk een groep knapen
van 14
18 jaar. Vier dagen heeft de strijd,gewoed; de Canadezen moesten
vaak deze jochies met vlammenwerpers uit de eenmansgaten branden. Zij vochten tot het laatste en probeerden met hun handgranaten de zware tanks te
vernietigen. De Geallieerden wilden de stad sparen; was Zutphen een Duitse
stad geweest, zij zou het lot van Keulen en Dresden gedeeld hebben. Gisteravond meldde Montgomery's hoofdkwartier, dat Zutphen gezuiverd was. De Canadezen waren reeds vroeger om Zutphen heengetrokken en Deventer tot op +
1? km genaderd. De stadjes Doesburg, Ruurlo^en Doetinchem werden bevrijd.
De bruggehoofden over het Twentekanaal bij Aimen en Goor werden flink uit-.
gebreid, doch in 't algemeen is. de tegenstand in deze sectoren sterk en
nog toenem/3end. In Twente zijn de grootste vorderingen gemaakt- Vrijdagmorgen bevrijdden de Geallieerden Almelo, Wierden, Rijssen, Delden en Ootmarsum. Toen stootten de tanks door naar het Noord-Oosten, naar het plaa'tsje Geteloh in Duitsland, daarna in een ruk naar Koevorden, dat nog diezelfde
dag werd ingehomen. Zaterdag bleek, dat deze tankcolonne reeds vanuit Coevorden in Noord-Oostelijke richting was gereden, n.l. naar Ter Apel; een
andere colonne was naar het Westen gezwenkt en bevrijdde Gramsbergen en
Dedemsvaart- Deze colonne en een andere, die vanuit de bruggehoofden over
het Twente-kanaal was opgerukt tot op een 20-tal km's van Zwolle, ontmoetten
heftige tegenstand. De Nazi's probeerden de laatste spoorwegverbinding van
West-Nederland met het Noorden in handen te houden. Hieraan heeft het Geallieerde opperbevel radicaal een eind gemaakt. Zaterdagnacht is een groot
aantal parachutisten neerge laten ten Zuiden van Groningen over een uitge
strekt gebied ten Oosten van de Zuiderzee, voor de $anadese linies. Hevige
luchtbombardementen hebben de spoorlijn van Zwolle naar Groningen op 22
plaatsen verbroken. De snel oprukkende Canadezen staan reeds in radio-verMaandagmorgen.

het echter niet wij,
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'- i.nding mot do parachute-trocpen. Hierdcor is alio verkeer via Meppel en
Groningen naar Duitsland lam gelegd en blijft de Duitse troepen in ons land
nog slechts een weg open: over zee naar de "Heimat". Tot nu toe heeft echter nog geen enkel schip het aangedurfd de gevaarlijke zeeweg te nemen.
Ook in het Duitse vaderland is het hopeloos. De Britse troepen trekken langs
de Eems op naar Emden; na Lingen is ook Meppen veroverd. Bremen is door een
tankcolonne tot op 10 km genaderd (de stad wordt door 3 divisies verdedigd),
de Wezer is zowel ten Noorden als vlak ten Zuiden van Hannover overgestoken;
de Zuidelijkste tankgroep is genoemde stad zelfs reeds gepasseerd en vecht
in Hildesheim. lets Zuidelijker hebben de Canadezen Gottingen gezuiverd.
Ten Oosten van Kassel heeft het 3e Amerikaanse leger Miihlhausen, Eisenach,
Gotha, Meiningen en Suhl veroverd. Erfurt wordt zowel uit het Zuiden als
uit het Noorden bedreigd. Het 7e Amerikaanse leger is tot in de buitenwijken van Schweinfurt doorgedrongen en heeft Kitzingen en Crailsheim veroverd.
Zij staan een kleine 50 km van Neurenberg. Het le Franse leger bedreigt
Stuttgart, nu ook Pforzheim gevallen is, steeds meer. In het omsingelde
Ruhrgebied verzetten de 21 Duitse divisies zich nog hardnekkig. Soest en
Gelsenkirchen werden ge2-uiverd, de buitenwijken van Dortmund bereikt.
De Russen hebben de ring om Wenen bijna gesloten. Drie spoorwegstations
zijn reeds veroverd, het centrum der stad is op enkele km's na"bereikt. Het
leger van Maarschalk Malinofski is de rivier de Morawa over en nadert de
stad snel vanuit het Oosten; het bedreigt daarmee de laatste spoorwegverbinding, die naar Moravie. Ook zijn de Russen eon grote aanval begonnen op
Koningsbergen; er werden reeds 15.000 gevangenen gemaakt.
"Die Deutsche Wehrmacht", die onoverwinnelijk soheen, wordt verslagen. Hitler probeerde het te redden met de "Volkssturm"
het blijkt een grote mislukking. Nu gaan de heren een ondergrondse actie op. touw zetten; zij, die
er wat voor voelen, zullen "Weerwolf" heten. Of zij daarmede het overblijvende dccl van het Duitse yolk zullen dienen, valt zeer te betwijfelen.
De Japanse regeringscrisis is gevolgd door twee grote militaire rampen voor
dit land. In Birma is het 15e Jap. leger beslissend verslagen; de resten
zijn de bossen in gevlucht. Op zee verloren de Jappen bij een poging om tussenbeide te komen in de strijd in de Rioe-Kioe-groep hun grootste slagschip
van 45-000 ton, 2 kruisers en 3 torpedojagers. De Japanse luchtmacht, die
ook in actie kwam, verloor binnen 48 uur meer dan 500 toestelien.
>#

-

SURINAME IN OORLOGSTIJD.

Zijne Excellentie Dr. Brons, Gouverneur van Suriname, die in de Verenigde
Staten vertoefde voor besprekingen met autoriteiten te Washington en NewYork, sprak voor radio New-York een kort woord tot bevrijd Nederland over
"Suriname in oorlogstijd".
Namens de 180.000 rijksgenoten in Suriname gaf do Gouverneur zijn grote
vreugde te kennen over de ontworsteling aan het geweld van een dccl van
Nederland. "Het is dat Nederland, dat wij zo hartstochtelijk liefhebben.
Suriname ervoer mede de blijdschap der bevrijding van Zeeland, Brabant en
Limburg. Ten voile deelden wij de diepe teleurstelling toen de verlossing
stokte voor de grote rivieren. Met angstige bar-en vernemen wij de sombere
berichten omtrent de toestand in Noord-Nederland. Maar met U, bevrijde
rijksgenoten, zijn wij trots op de fiere houding, de onwankelbare moed. en
de doodsverachting van hen die zich niet buigen onder het zo zware juk. Wij
in Suriname hebben in alle opzichten meegeleefd met de rijksgenoten in Nederland. Toen Nederland werd overrompeld krioelde het op het Gouvernementsplein te Paramaribo van duizenden Creolen, Javanen, Negers on andere rijksgenoten, die in massa-betogingen hun warme lief': c voor Nederland demonstreerden. Want Suriname is in wezen Nederlands van aard en traditie. Dat heeft
van de aanvang af haar houding in deze oorlog bepaald. Suriname kende de
plicht, die de solidariteit haar oplegde- Zij heeft zich aanstonds op de
oorlog ingesteld. Haar bauxietmijnen leverden meer dan 60$ van het voor de
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oorl .eg etiog zo onmishare aluminiumerts,. Op elk gebied gaf zij
ondakns de eigen en grote zorgen toen zij plots van
krachtnn.,
haar beste
Nederland afgesneden werd. Suriname heeft spontaan hulp verleend. Met hfe^i
klein getal inwoners heeft zij rijkelijk geld opgebracht voor de aankoop
van Spitfires. Voor dat doel werd ruim 350-000 gulden verzameld. Zij heeft
bijgedragen in de kosten van aanbouw van de nieuwe torpedojager "Jan van.
Galen"; 100.000 gulden werd bijeengebra 7it voor het oorlogsnoodfonds,
200-000 voor het nationaal steunfonds. Suriname organiseerde haar eigen
verdediging, die later werd aangevuld met afdelingen van de Prinses-Irene
brigade. Toen Dakar onder Duitse controle kwam, dreigde voortdurend gevaar
juist om het grote belang van Suriname voor Is" economische oorlogvoering.
De Verenigde Stamen verleenden daarom militaire hulp. Reeds lang is de drei
ging afgewend. De Amerikaanse troepen zijn teruggekeerd. Surinaamse soldaten bieden zich nu^vrijwillig aan voor overzeese dienst. Twee detachementen
zijn naar Australi'e verscheept om zich in te zetten bij de strijd om Indie;
een derde staat op het punt om te vertrekken. Surinamers doen dienst als
kanoniers op koopvaardijschepen, bevinden zich bij de marine-patrouillediensten of als schepelingen bij de vloot. Van het vrouwenhulpcorps zijn
leden uitgezonden naar Engeland. Nederland en Australi'e. Dat alles heeft
aan Suriname grote beperkingen opgelegd- Velen zijn onttrokken aan de landbouw. De welvaart lijdt door gebrek aan arbeidskrachten; verschillende artikelen zijn daardoor schaars geworden. Maar Suriname draagt met vreugde
haar aandeel bij. Zij wil in de eerste plaats in het oog houden, dat zij
een dccl van het Koninkrijk is; wel een klein, maar niettemin een vastberaden dccl. Suriname zal haar oorlogsplicht blijven vervullen, om daarna,
in samenwerking met de zusterlanden, te werken voor de wederopbloei van
het Rijk."
'

GEMENGDE BERICHTEN.

Teneinde de bevolking van nog bezel gebied onmiddellijk na ■de bevrijding
van voedsel te kunnen voorzien, zijn door het Oeallieerd Opperbevel in verschillende Brabantse steden opslagplaatsen van levensmiddelen gevormd. Voor
dit doel wordt 3-000 ton per dag aangevoerd. In Nijmegen, Tilburg en andere
en geneesplaatsen ligt alleen voor de stad Amsterdam 12.000 ton
opgeslagen.
gereserveerd
middelen
voor Rotterdam
Gelijke hoeveelheden zijn
en Den Haag. Vier dagen na haar bevrijding, terwijl in de omgeving nog werd
gestreden, ontving Enschede 18 ton aan levensmiddelen.
Van de regeringen der Verenigde otaten, China, Engeland en de Sovjet-Unie
heeft Nederland een uitnodiging ontvangen dccl te nemen aan de te Washing. aan te vangen bijeenkomst, waar het ontwerp-statuut van
ton op 8 April
Gerechtshof
het Internvoorberoid zal ivorden.
Op da wereldconferentie van Jan-Francisco van 25 April a.a. zal Nederland
worden vertegenwoordigd door een delegatie van 12 personen. De Minister van
Fir. E.N. van Kleffens, is voorzitter der delegatie, terBuitenlandse_Zaken,
A.
Ned.
uoudon,
wijl Dr.
ambassadeur te Washington, tot vice-voorzitter is
benoemd. Van de overige leden noemen we alleen Dr. van Mook. Luit. Gouverneur- Generaal van Ned. Indie. Een persoon, wiens naam niet genoemd kon worden, is uit bezel gebied afkomstig.
De bu.it in een zoutmijn bij Gotha bedroeg 0.m.: 100 ton staven goud, 3 mill.
marken, 2 millioen Am. dollars en 110-000 Eng ponden- Verder veel schilderijen, waaronder Rembrandt, beeldhcuwwerken en waardevolle manuscripten.
De Geallieerden hebben thans 9 bruggen meer over de Rijn, dan Duitsland ooit
bezat. De beroemde 7e Britse tankdivisie, die reeds zoveel roem op zich I&cs
de bij de achtervolging der Duitsers in Afrika, heeft Bremen bijna bexc*ktj
in 11 dagen heeft deze divisie een afstand van 300 km afgelegd.
Sinds Goede Vrijdag zijn geen V-wapens meer op Engeland neergekomen.
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WAT WILLEN WIJ? (II)
Vernieuwing.

Wat wij willen zouden wij in het ene woord vernieuwing kunnen samenvatten. Het
is geen mode-gepraat, dat bns dit woord doet uitspreken, maar de overtuiging,
dat wij na afloop dezer bezettingsjaren in een nieuwe tijd zijn terechtgekbmen- De nadering van deze tijd voorvoelden wij reeds vocr 10 Mci 1940,.maar sedert dien le zij met catastrofale snelheid en revolutionnair geweld over ons
gekomen. Het begon toen wij tegen wil en dank werden meegesleurd in de huidige
oorlog, die niet alleen stoffelirjke, maar ook geestelijke waarden aan.de verwoesting heeft prijsgegeven. En deze nieuwe tijd heeft nieuwe gevaren o-pgeroepen, waartog'n wij ons zullen moeten verweren, en nieuwe problemen aan de orde
i^^teld, waa.rop wij ons hebben in te stellen; er zullen van ons worden gevraagd
rSßuwe oplossingen, waarnaar wij te zoeken hebben. Wij zullen in die nieuwe
tijd slechts leven kunnen als Nederlands mens en staande blijven als Nederlands
yolk, wanneer nieuwe gedachten zich zullen kunnen baanbreken-en alswlj het
wagen met een nieuwe aanvat der dingen de nieuwe nocien en nieuwe vragen tegen
te gaan. Dit alles willen wij onder de cis der vernieuwing verstaan.
De roep om zulk een vernieuwing moet daarom wel onderscheiden worden van de
zaak der zuivering. 'Want inderdaad, de zuivering van ons ambtenaren-apparaat
en van onze maatschappelijke organisatie is noodzakelijk met het oog op verantwoord regeren en in verband met een gezonde ontplooiing van ons publieke
samenleven. En inderdaad is het onschadelijk maken van volksvijandige en het
uitziften van karakterloze en corrupte elementen cis van gerechtigheid en billijkheid. Maar verhieuwing is iets anders. Vernieuwing vraagt niet alleen om
andere personen ter vervanging van degenen, die verkeerd of onbetrouwbaar zijn
geweest of tegenvielen; vernieuwing vraagt vooral een andere geestoggesteldheid
en een andere levenshouding tegenover de totaal-veranderde politieke en maatschappelijke situatie, waarin ons yolk zichzelf na de bevrijding zal terugvinden. V.rnieuwing is nu eenmaal niet de oude zake.n voortzetten op de oude voet
met alleen een nieuwe firmanaam.
de verjonging van ons ambtenarencorps: om degenen, die de vaart van het
f^k
wen van heden en straks niet kunnen bijhouden, te vervangen door zulken, die
meer vitaliteit en meer bewogenheid met de noden van ons"volk aan de dag kunnen
leggen - is een kwestic apart. Vernieuwing is nu eenmaal niet de oude zaak laten bestaan achter een nieuwe gevel.
Wij wagen ons een ogenblik aan een historische herinnering.
Zonder al te veel tegenspraak uit te lokken mogen wij wel zeggen, dat in de
schoolstrijd en in de daarmee gepaard gaande sociale strijd de wortels liggen
van heel het vroegere politieke leven. Het was do strijd om de persoonlijke
vrijheid van een minderheid enerzijds en de strijd om het recht op een menswaar
dig bestaan anderzijds, beide tegen het oud-liberalisme der vorige eeuw, dat
geen andere mening naast zich kon dulden on geen barmhartigheid kende. Uit die
dubbele strijd is het Nederlandse politieke leven geboren, dat wij voor de oorlog kenden; in die dubbele strijd zijn de wapenen van ant.these en klassestrijd
gesmeed; die dubbele strijd heeft het aanzijn geschonken aan de grote (en mini
dergrote) partijen van ons vaderland. En die strijd werd met goede uitslag bekroond!
Maar toen eenmaal de gewenste vrijheid bij de grondwet gewaarSorgd was en het
omstreden recht in een uitgebreide sociale wetgeving erkenning gevonden had
verloren tegelijk die eerste eisen hun vormende en samenbindende kracht. Want
al mocht en kon die strijd niet worden gestaakt, zij veranderde nu toch van
karakter: een bezielde strijdvaardigheid ter verwezenlijking van het ideaal
maakte plaats.voor een verslappendo waakzaamheid ter verdediging en tot handhaving van het moeizaam-verkregen goed..Daarmee was plots, wat eens de hoofdzaa.k was, tot bij zaak geworden; en bij gebrek aan beter werden bijzaken tot
2
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hooi'dzaken gepromoveerd. Maar daarmee heeft tegelijk de hele structuur van het
politieke gebouw van Nederland zijn innerlijke noodzakelijkheid en samenhang
tenzij een strijd
verloren. En dan vertonen zich de tekenen van verval,
weer
en
nieuwe
om nieuwe levenswaarden
nieuwe krachten losmaakt
vormen yindt
tot heropbouw en herbezieling.
Wanneer wij thans roepen om vernieuwing, dan is hot uit het besef, dat deze
oorlog °en scheur getrokken heeft door do historic van ons lard. Men kan van
mening/.'erachillen over de vraag of het oude systecm der politieke partijen
van voor Mci 1940 zichzelf reeds had overleefd; men kan niet verschillen over
het feit, dat er thans een streep gezet is onder het oude; een oude tijd is
afgesloten; een nieuwe tijd is gekomen. En wat wi.i daarom nodig hebben zijn
net zulke . maar dan nieuwe ._jschj__pT_)^de_
en idealen als de
: e^
voorgaande halve eeuw te zien en te bele^en "gegcvon hgcft^ Wij hebben nodig
nieuwe beziel^ \de en nieuwe-vormen-scheppende gedachten, geboren uit nieuw-gewonnen inzichten en overtuigingen. Wij hebben nodig nieuwe tot krachtsontplOoiing in staat zijnde beginselon, aangepast aan de eisen en noden van de nieuwe
tijd. Vernieuwing wil zeggen een totale reorganisatie van het oude bodrijf, net
doen van jonge wijn in nieuwe zakken, want anders barsten de zakken en de wijn
loopt weg en de zakken gaan verloren.
Dat onze tijd, dank zij de strijd van heden, de roep om vernieuwing boantwoor
den kan en moet, hopen wij in het volgende aan to tonen.
VAN DE FRONTEN.
Donderdagmorgen.
■.........................[..............■.^......[..■De

berichten over het work der noergelaten luchtlandingstroo.ngen en Overijssel ge-ven nog steeds geen duidelijk beeld van
hetgeen in deze streek geschiedde en nog gaande is. Het dool van een dergelijke
onderneming, n.l. verwarring zaaien in de vijandelijke linies, wordt door geheimhouding nog in groter mate bereikt, doch wij, die de resterende bezettingstijd zo graag in uren zouden afmeten, gissen naar hetgeen gebeurt, speculeren
en lopen met die speculatie de wer/kelijkheid en de mogelijkheid voorbij. Officieel is bekend gemaakt, dat de Canadeso troepen contact hebben verkregen met
parachutisten ten N.O. van Meppel. Zij hebben hier de spoorlijn naar Assen in
handen en staan vlak voor Meppel, dat nog in Duits bezit is. Ongeveer 40 km ten
Zuiden van de stad Groningen is door een snel opgerukte colonne eveneens vcrbin
ding tot stand gebracht bij het plaatsje Westerbork, berucht Duits concentratie
kamp, vanwaaruit vele Joodse Nederlanders hun laatste slavengang naar de gifmijnen, folterkamers en gasauto's van den"Ubermensch" maakten. Uit Overijssel
komen duidelijker berichten. Na de bevrijding van Rijssen en Holten stootten
de Canadezen recht naar het N o orden
veroverden Nijverdal en Hellendoorn
reeds
op
enkele plaatsen over het Overijssels kanaal DeveniA,
en zijn thans
waar korte felle gcvechten plaats hadden, is eveneens bevrijd. De stad hecTT,
door de strijd weinig geleden. Er was hedenmorgen geen nieuws over de verrichtingen der Canadezen, die met stormboten de IJssel zijn ove-rgestoken en de aanval op midden-Nederland zijn begonnen. Men schat thans het aantal vijandelijke
troepen in West-Nederland op 100.000- Er kan dus plaatselijk nog felle tegenstand verwacht worden.
De geallieerde vorderingen in Duitsland beginnen een steeds _:. ,ter ontzag in
te boezemen en een steeds grootser indruk te maken. Over uitgestrekte gebieden
schijnt alle vijandelijke tegenstand zoek te zijn, het aantal gevangenen stijgt
met het uur. De Britse troepen, die langs de Eems oprukken, staan nog slechts
15 km van de Dollar. Bremen wordt met omsingeling bedreigd door Montgomery's
troepen, die de stad tot op 6 km zijn genaderd. .'.'ussen beide spitsen vecht nog
een fanatieke groep nazis ten Noorden van Rheine en Osnabruck. Vanuit Mindcn
oprukkend hebben de Amerikanen de Leine, zijrivi.r van de Wezer, zowel ten Noor
den als ten Zuiden van Hannover gepasseerd, na een zeer kortc aanval de stad in.
genomen en zijn snel opgrukt naar Brunswijk, dat reeds door 2 tankgroepen is
bereikt. De Zuidelijkste is de stad reeds ver voorbij on heeft, na in 1 dag
90
km te zijn opgerukt, de Elbe bij Maagdenburg bereikt. Dit is Hitlers laatste
natuurlijke verdedigingslinie. In het smalle gebied tussen Elbe en Oder zullen
zijn "levensruimte"-fantasieen zeker spookachtige vormen aannemen. Het le en
3e
Amerikaanse leger vorderen iets Zu idelijker gemidd.eld 25 km per dag. Eichelberg
Heiligenstadt en Nordhauscn zijn ingenomen. Het le leger staat hier nog slochts
85 km van Leipzig! Erfurt is door hot 3e leger gepasseerd. Weer Zuidelijker is
Coburg bereikt; aanvankelijk aarzelde de bezetting de stad met ge-hoor te geven j
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WAT WILLEN WIJ? (Ill)
geestelijke

machten van de nieuwe tijd
De noodzakelijkheid van een zo ra.dicale vernieuwing als wij in ons vorig artikel omschreven en als cis van deze tijd aan de orde stelden, trad aan het licht
bij de ontmoeting met de geestelijke stromingen en machten van de tegenwoordige
tijd, waarvan het nationaal-socialisme en het communisme niet de enige, maar
wel de voornaamste aan de dag tredende verschijnselen zijn.
1
Wanneer wij op dit ogenblik deze beide verschijnselen'naast elkaar noemen, dan
vergeten wij niet, dat het nationaal-socialisme in zijn stormloop, niet alleen
op de grenzen van de staten van Europa, maar ook op de grondslagen der Europese
beschaving, onze eerste en voornaamste vijand is. Maar wiemeent, dat met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland ook dit nationaal-socialisme overwonnen
|.s en op zal houden te bestaan, heeft de elementaire kracht van dit verschijnsel ten enenmale miskend en zal straks bedrogen uitkomen. Het nationaal-socialisme is geen "waanzinnig en misdadig bedenksel. Dat in een brutaal Duits brem
is opgekomen en dat het stomme Moffenwee met hirid en haar heeft geslikt". Het
is de herleving van het oude heidendom, dat eens door de Christelijke prediking
naar de achtergrond gedreven werd. Het is de hernieuwde doorbraak van de oudGermaanse religieuse beleving, welke met lang-ingetoomde oerkracht weer naar de
heerschappij over de geesten grijpt. Het is de laatste levensbeweging der voorouders, die zich van ons, het verre nageslacht, heeft meester gemaakt en die de
macht der Duitse volkskracht en der Duitse wapenen in haar dienst heeft gesteld.
Maar al falen deze middelen, die geest blijft levend: het is de geest, die de
klok van Europa's ontwikkelmg twaalf eeuwen tracht achteruit te zetten en het
geestelijk en zedelijk peil terug te schroeven tot het niveau van voor Willibrord en Bonifacius. Wat wij in het nationaal-socialisme beleven is het aan de
oppervlakte treden van het oude hout (waaruit wij alien gesneden zijn)., door
het Christelijk vernis heen, dat ons tot nu toe bedekte. En deze openbaring van
de kracht van bloed en bodem betekent niet meer f minder-dan een revolutie in
gedachten en harten, een grondige omwenteling ir beseffen en begrippen, die
eerst tot het gemeengoed van onze samenleving behoorden- Want in deze nieuwe
Lgodsdienst worden alle gezonde maatstaven, welki- het menselijk bestaan eerst
mogelijk maken, verruild voor minderwaardi^e zeoun en gewoontenEen sprekend voorbeeld daarvan wordt in deze voor Duitsland zo fatale voorjaarsdagen gezien, als wij ze verg-.lijken met de Meidagen van 1940. Toen en nu speelde het een rol wat men onder "eervol"verstond. Het blijft de eer van generaal
Winkelman, dat hij de moed vjond om voorgoed zijn naam als militair te verbinden
met een smadelijke capitulatie, toen, na Rotterdam, verdere tegenstand hopeloos
en nutteloos bleek. Thans heet het om de eer van het nationaal-socialisme te
zijn, dat het Duitse yolk in een even hopeloze en nutteloze strijd zichzelf ten
ondergang wijdt. Zo worden niet slechts het begrip "eer", maar alle goede begrippen met slechte en noodlottige beseffen gevuld.
De

Wanneer wij nu daarnaast het communisme noemen als het tweede verschijnsel, dat
ons waarschuwt om met een radicale vernieuwing ernst te maken, dab is dat niet
onder invloed van de anti-bolsjewistische propaganda der gelijkgeschakelde pers:
Goebbels heeft,ons niets te leren! Maar aan de andere kant zijn wij ons welbewust, dat het ene illegale front, dat wij thans met de communistische kameraden
volnen, niet op geestelijke verwantschap, maar op zuivere toevalligheid berust:
2
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de onnationale houding der communistische partij, voor de oorlog tussen Duitsland en Rusland een feit werd, zijn wij niet vergeten! Ret zal daarom nog bewe-zea moeten worden of de communistische parti j in het gnat i. ona le leven van Nederland haar wortels heeft en daarom als een Nederlandse parti j kan worden aange-merkt, of dat zij uit vreemde grand haar levenskracht zuigt; Want Indian de communiaten een groep in ons volksleven blijven, die zich vanuit Mpskou laaft roge-.
ren on dezelfde wijze als de NSB vanuit Eerlijn haar mars-orders onteingg dan
is geen gemeensohap met hen mogelijk. En wanneer werkelijk hun doel nog onv-.-r-anderd is." door de revolutie been naar de republiek van arboi.ders- en sold.atenzoals de communistische groep ''Srsrtacus'' voorstaat.- dan sluitee zij
raden
zichzelf daarmee buiten die strornen van het volkcbestaan, welke de naam f':Neder-
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ar ook afgezien daarvan moeten wij het communisme stellen naast het nationaalsocialisme als het iweede gevaar van de nieuwe tijd. Want wie zich voor zijn levens- en werelabesohouwing nog aitijd' door Marx en Engels voeden laat, die leg 1
slechts leven in. een atmosfeer, -wa.arin ge broken is -met alle tradities en besegvan Christelijk geloof en christelijke godsdienstigheid.' Wie nog altijd
leeft uit de revolutionnaire idesen van de vorige eeuw,,. ; . die verwa.arlpost de rationale'waarden, want die-ontieent Wel niet aan" "bloed-en-bodem", maar aan "arbeid-en-brood" de maatstaf voor een vreemde moraal. Of moet het misschien geen
vreemde moraal gonocmd Warden, wanneer bijv. het communistische blad !:Do Waarheid" een minister als "een vertegenwaordiger van het,' reactionaire groot-kaujU
taal" verwerpt. niet op grond van'zijn daden, maar enkee en alleen om zijn
schappelijke positio?
Wij weten, ook een gewetenloos en internationaal irapitalisme si celt met de goederen, welke een yolk eigen en heilig (moeten 1' zijn. Maar deze beide, communisme en nationaal-socialisme, zijn de voornaamste aan de dag getreden tekenen van
de geestelijke machten, die zullen proberen do nieuwe tijd te beheersen. pnerzijds is daar een brede massa, die zich bevrijd heeft uit "de ketenon van het
Christelijk geloof" en tegelijk bez'ig is 'zich te onttrekken aan do zedelijke
maatstaven van onze "christelijke" besehaving; en massa, die straks, onge'remd
door enig zedelijk ideaal, de teugel v'iert aan e'-ke donkere drang en duistore
drift van het ongetemde hart. En anderzijds is daar de schare-, die niet aarden
kan in het geestelijk on zedc-lijk niets, waarin 7o te'gehwoprdige mens bij de
voortgaande ontkeratenlng der besehaving komf to staan; een schare, die in con
nieuwe religie zo.ekt naar een hogere binning van haar leven. liever dan de oude
waarden als levensvervulling to aanvaarden.
Tegenover doze geestesstromingeh, die7reeds lang do geestelijke en zedelijke
fundamenten van ons Nederlands volksbestaan aantaatten, maar thans die grondsla*
gen onzer besehaving totaal creigen te on-dermijnen en op te blazen, hebben Wij
nodig con samengaan van. al diegenen in ona vaderland, die daarover vorontrus-L
zijn geworden. Wij hebben nodig eon samon bund cling van alle christeli.7-0 en
♦manitaire krachton in ons volksleven, omdat in do huldige en toekomst:go situie de vroegere scheidslijnen kleinzielig zijn geworden.-En het is hierom, dat
wij- in hot Vblgend artikel de mogelijkheid van zuik een samenbinding, d.i. van
de politieke vernieuwing, welke wij voorstaan, bepleiten willen■
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VAN DE FRONTEN.

Vrijdag. Zinlozer oorlog heeft ac wereldgesohiedenis niet gekord als die, welke thans door de uiteengerete resten Van het eons zo zelfbewuste Duitsland
wordt gevoord. Noord- en 'Zuid-Dtaitsland zijn van elkander gescheiden, doordat
de Amerikanen do Tsjecho-Slowaakse gren.s gepasseerd zijn. Zuid-Duitsland is
door de vernietiging van alle verbindingea door de A pen niet meer in staat

Italiaanse front voldoende intact te houden- West-Nederland is vcor-de zich
daar.bevindende Duitsers alleen over de voor 99%' dodelijke zeeweg te v'erlaten,

let

net Ruhrgebied bestaat als groots reservoir, waaruit Hitler zijn krachten putte, niet meer Is hot fanatisme of slaafse onderworponh.eid en gebrek aan door-0
■
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WAT WILLEN WIJ ? (IV)
De nieuwe gedachte.
Hoe kcmt het, dat de Verenigde Vrije Volken zo eendrachtig aamenwerken
aan de vernietiging yen de state:', van het Driemogendheden-pact, zonder
dat Duitae of Japanse diplomaiieke intrige een scheur heeft kunnen trekken door dit eeiiheidsiront? En hoe kcmt hot, dac in de illegale beweging
zovelen van verschillende stand en ievensovertuiging de handen onverbrekelijk ineengeslagen helben tot eendrachtig verzet tegen de bloeddorsfige onderdrukker? Hot valt immers niet te ontkernen dat de buitenlandse
politieke gevoelighcden en de bennenlnrdse politieke verdeeldheden vele
en groot waren. Maar el zo nu al in een ogoist-.sch cc ohtssrreven hun
oorsprong vonden. dan wel of ze aan tegenstellmg van beginsel huh ontstaan te danken hadden. ze bleken op eenmaal kleinzlelig te zijn, Vergeleken bij het ene grote gevaar, dat ons land en de wereld was gaan bedreigeno De eendracht kon cndanks alles geboi en warden, omdat op eenmaal
wat het zwaarste was, ook het zwaarste ging wegen en samenbindende kracht
tija de mogeli jkhei'l van een grotere
bleek te bezitten,
-' Zo heeft doze
eenheid ondanks versc'helde"iTfeid
_bewezen
"Dngetwijfeld zal straks "zowel aezc "bull enland.s als deze binnenlandse
coalitle uiteenvalien, zodra het nationaal-sooiaiisme als politieke
factor' en het Japanse rijk als militaire factor zijn vernietigd. Dat
kan niet anders, gezien de diepten der tegenstellingen, die wel een"'"
ogenblik konden worden overbrugd, maar niet gedg-.mpt = Dit geldt van de
staten der wereld, dit geldt eveneens van het Nederlandse politieke leven. Wij behoeven er daarom niet aan te denkon net Nederlandse yolk in
een politieke partij te kunnen ondererengen die daaraan begint lijdtaan een ideaiisme dat geen grond heeft In de 'verkelijkheid en verspilt
daarom nodeloos zijn krachtDaarom, na de bevrijding zal de bedreiglng van ons onafhankelijk volks-'
bestaan - die ons te hoop gedreven heeft - zijn afgewend, maar dan zullen tegelijk de geestelijke krachten, die in ons yolks lev en. werkzaam'-'
zijn, de gods vrede verbreken en zij zullen met elkaar weer om de voorrang strijden< Het politieke terrein zal daarbij een voornaam slagveld
.blijken te zijn En nu zijn wij ervaii overtuigd. Dat wij die geestelijke machten van de nieuwe tijd, die gevaarlijk zijn voor het zuiver en
ongeschonden voortbestaan van onze Nederlandse besehaving,.. niet zullen
kunnen overwinnen als de strijdkrachten, welke er tegen in -het veld gebracht cull ... worden, niet gron'tig gereo^ganiseerd veorden. Wie met ons
zowel in de terugkeer van het brute heidondom als in een toestand van'
geestelijke verarming en verwildering de grote gevaren van de nieuwe
tijd ziet, die zal ernst moeten maken met de vraag hoe deze gevaren
moeten worden afgewenl en hoe de Nederlandse besehaving van deze verwoeatende machten kan worden gered.
In het gijzelaarskamp van St Michie}sgestel, in de sinistere greep van
een immorele volksvijand, met de droiging van de dood dagelijks voor'
ogen, daar leefden ze, de geestelijke en technische leiders van ons
yolk, uit allerlei oorden en uit allorlei kamp samengebracht. En daar
we.rd. opnieuw ont dekt. Wat waarlijk ggreiot en _7;lang_rij_k genmemd moet worden in ons volTreTev'ch7 Daar heeft'men net ohoefscheid weer""ontdekt tussen het geen "als waardcloos of klein kon worden verworpen en hetgeen als
waardevol en lcvensnoodzakelijk voor ons vol: moest warden gewaardeerd
en verdedigd, Daar heeft men het historische foit erkend, dat de Nederlandse besehaving in haar oorsp.mg on in haar ontwikkclmg de onmiskenbare nerktekenen van hot Evangelic draagt; daar heeft "links" erkend,
dat de voornaamste normen van de Nederlandse samenleving: waarheid, gerechtigheid en naastenliefde,' nog almjd in dat Evahgelie gewortcld
zijn en daar hun gewetens-bindendo gezag ontleend; daar heeft "rechts"
ontdekt dat een minstons even groto verantwoordelijkheid voor deze
waarden bij "links" leofde als bij haar.
En daaruit word doze nieuwe en verniouwencte gedachte geboren: de lijncn
van de politieke antithose vallen niet (langor) samen mot de lijnen van
de godsdienstige of kerkelijku antithose; de politieke scheidingslijnen
liggen niet daar waar de kcrkmuron vorrijzon en ook niet daar waar
■
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geloof en humanisme uiteengaan; ze lopen thans tussen degenen die het
Evangelic erkennen willen als vormende factor in ons volksleven en tus'-'
sen hen die met de zedelijke motieven van dit Evangelic - feitelijk on-

bewust - gebroken hebben,
Het is aan deze gedachte, dat de dusgenaamde
gestalte
tracht te geven en vandaaruit aan te sturen op de reorganisatie van
onze maatschappelijke en staatkundige (wan)orde» Zij zoekt te komen
tot zulk een groeperingen van krachten, dat ondanks alle verschil in
belijdenis en in levensovertuiging tussen Protestant on Rooms-Eatholiek
en tussen kerkelijken en onkerkelijken, toch deze : .' .. . tot eenheid van
organisatie komen,
Deze eenheid kan niet tot stand gebracht worden door Verdoezeling der
onderlinge geestelijke verschillen, maar onder volledige handhaving en
met wederzijdse erkenning daarvan; een eenheid op basis ""an de gemeenschappelijke erkenning van de drieslag: waarheid", gerechtigheid en naastenliefde, zooals deze in het Evangelic hun grond en oorsprong vinden.
De levende kracht van deze erkenning, onderSteund door de organisatorlsche samenbundeling dergenen die hiermede overtuigd en overtuigend inatemmen, zal in het « sociale en politieke leven der toekomat het hechte
front moeten zijn tegen de dreigende afbraak en tegen de gevaarlijke en
verderfelijke invloeden, waaraan ons yolk straks zal zijn blootgesteldIn het gezicht dezer gevaren zullen wij ons de weelde van onze vroegere
verdeeldheden niet langer kunnen veroorloven, evenmin atraka ala thana.
Deze gedachte opent wijde perspectieven: in het staatkundig leven komt
een partijformatie in zicht op" basis van beginselen, aangcpast aan de
geestelijke behoeften van de nieuwe tijd; in het maatac-happelij-k^' leven
rpent zioh de mogelijkheid van een radicals aanval dor sociale-gain., economische problemen, overeenkomstig de eisen der rechtvaardigheidjjV radio
en pers krijgen zo alleen gelegenheid om zich op Verantwoord:-. wij'ze te
hervormen tot een nieuwe, meer nationale gedachte, enz.
Deze gedachte komt ons voor het -blijkena de hiatorie- enig rechtmatige
en in de huidige aituatie het enig mogelijke uitgangapunt te zijn, van
waaruit de roep om vernieuwing een Nederlands ntwoord ontvangt.
Al zullen wij atraka nog wel in "enige noodzakelijke aanvullingen in
.moeten gaan op allerlei opdoemende bedenkingen en problemen, hetgeen tot
nu toe gezegd is, II voldoende om in een slotartikel de toekomstige koers
van "De Koerier" te bepalen,
VAN DE FRONTEN.
Dinsdagmor gen. Snel nadert het einde van het Derde Rijk. De woorden van
den Fuhrer, vervat in zijn laatste proclamatie aan de troepen, klinken
nog na in onze oren, als reeds de feiten de inhoud belachelijk hebben
gemaakt. In 't laatste dccl waagde de man, die reeds zovele eigenwijze,
nooit uitgekomen profetie'en uitsprak, zich weer aan een voor spelling:
"Berlijn blijft Duits, Weenen wordt weer Duits en Europa zal nooit Russiach worden. Wat Eropa wordt, na deze oorlog, daarin zal Duitsland
geen rol spelen, want Duitsland heeft voor zeer large tijd, dank zij
zekere Adolf Hitler, voor goed afgedaan. Of Weenen weer Duits wordt,
zal een Oostenrijkse zaak zijn en wat Berlijn betreft, de eerstkomende
dagen zullenhter een zeer duidelijk antwoord geven. Want reeds woeden
midden in het hart van deze stad hevige gevechten, reeds zijn meer dan
20 voorsteden in Russische handen, reeds wordt gevochten op 2 Km van
de Alexanderplatz, op ruim 3 Km van "Unter den Linden", en ligt het
groote vliegveld Tempelhof under voortdurend artillerievuur. Russische
stormwika zijn heer en meeater in de luchtg bijna 400 van de 1000 Duitache vliegtuigen, die het waagden zich in de... strijd om Berlijn te mengen, werden reeds in de eerste dagen neergeschoten; boven verscheidene
deelen wappert de Roode Vlag.
De legers van Generaal Konjev forceerden een doorbraak in Westelijke
richting benoorden Berlijn, terwijl de legers van Sjoekov bezuiden
Berlijn een omaingelingsbeweging uitvoerden, kennelijk met de bedoeling de totale insluiting van Berlijn spcsdig tot stand te brengen.
Bij deze operaties vielen Cottbus, en bereikten zij Bautzen. De afstand tussen de Russen en de Amerikanen bedra.a.gt hier minder dan 70 Km.
Dresden kunnen de Roode legers zien liggen. Finsterwalde is gepasseerd.
In 4 dagen tijd werden in Berlijn 13-000 krijgsgevangenen gemaakt. De
Hitlerjugend schijnt de stad tot het uit erst c te willen verdedigen.
In de strijd om Bnden werd Papenburg veroverd. De strijd om Bremen is
opnieuw begonnen, waar bij door zware geallieerde bombardementen de geheele stad in puin wordt gelegd. Door het bereiken van Harburg bestaat
thans tussen Bremen en Harburg eon onafgebrokon front. In de Harz zijn
alle gevechten geeindigd, waarbij de Amerikanen een groot aanta.l
- 3 -

De voedselpakketten zijn allereerst bestemd voor streken waar de nood net
grootst is. Het merendeel der levensmiddelen zal daarom wel boven.de
steden worden uitgeworpen. Niettemin is het mogelijk, dat ook op ons
eiland pakketten zullen neerkomen, Daar net zeer moeilijk zal zijn een.
rechtvaardige verdeling tot stand te trengen doen wij hiermede een
dringend beroep op de bevoIking om AIiIE door haar verzamelde pakketten. "
ZQffDER LETS ACHTER TE HQUDEN, in te""leveren bij een der plaatselijke
"cfiaconieen, onverschillig van welke kerko De plaatselijke diaconieen ,
zullen zich met .■ .kaar in verbinding moeten stellen en in elke pla'ats
.een centraal comite moeten vormen dat de pakketten NAAR MAT^E_DER; BE- .
HQBFTEN uitdeelt* De diaconieen zullen niet eerst eigen kerkleden mogen
voorzienj doch alle burgers, " onverschillig of zij al of niet tot een
kerk behoren, als gelijkgerechtigd hebben te beschouwen, Daar de pakettenvoorziening in de verschillende plaatsen en streken veel uiteen kan .
lopen, zullen de centrale comite's van plaatsen in dezelfde streek zich
met elkander moeten verstaan om aan plaatsen en streken waar het aantal
afgeworpen pakketten in verhouding tot de nood kleiner is, naar evehredigheid van de nood van de eigen voorraad af te staan.
Burgers, behoudt dus geen pakketten voor uzelfo Indicn gij ze zelf beslist nodig hebt, wendt u dan tot het diaconale comite, doch voorziet
u in geen geval zelf van pakketten. Zien anderen dat gij voor uzelf verzamelt, zo zullen zij uw voorbeeld volgen. Dit zal leiden tot het grootst e onrecht jegens uw medeburgers. LEVERT DAAROM AL1ES US BIJ DE diaconieen i

..
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GEMENGDE BERICHTEN.
Uit bezet

gebied.

Naar thans vaststaat werd in de nacht van 6 op 7 Maart bij Woeste Hoeve
(tussen Arnhem en Apeldoorn) de auto van Ratter aangehouden door enkele
mannen, gekleed in Duitse uniform. De chauffeur* en Haulers adjudant wer-

den doodgeschoten* Rauter zelf werd gewond< Toen men. hem de. andere
morgen vond, kon hij nog het vermoeden uiten, dat terroristen de daders "
waren geweest. Op dit vermoeden zijn op 8 Maart 120 Nederlanders ter
plaatse vermoord. In Amsterdam en andere plaatsen op diezelfde dag nog
180. Maandag 12 Maart zijn nog tientallen slachtoffers gevallenc Alles'
zonder onderzoek, zonder bewijs, zonder schuld.

Ujt bevrijd gebied.

In grote ernst heeft het bevrijde Zuiden,

_,

gebruik makend van pers-en

radio opnieuw het lijden van onze landgenoten in de steden aan het
wereldgwweten opgedragen. "Zij kunnen niet larger wachten, geen dag en "
geen nacht; het is de hoogste tijd!" En het "Nieuwsblad van het Zuiden"
schrijft: "Wrang zal de vreugde der over winning voor de Westerse democratieen zijn, als de bevrijding voor een groot dccl van ons yolk te laat
zal komen. De verovering van Berlijn of de vernietlging van 100,000
Duitsera ia niet zo belangrijk als de redding van onze landgenoten."
Op verzoek van de bisschoppen in bevrijd gebied is jongstleden Zondag ;.
zowel in de Rooms-Katholieke als in de Protestantse kerken bidstond gehouden voor de groote nood waarin het nu nog bezelte dccl van Nederland
verkeert. Ook de in Engeland vertoeven'e Nederlanders brachten in eenbijzondere kerkdienst in Londen het lijden van ons yolk voor God.
De President van de Urgentie-Commissie der Ned..Herv. 'Kerk In bevrijd gebied heeft zich in een persoonlijk schrijven gewend'tot den Aartsbisschop
van Canterbury inzake de nood van West-Nederland. In dit schrijven werd
de vreselijke toestand van zovele H o ii andse steden en dorpen in al zijn
bitterheid getekend. De bevrijding van Oost Nederland, die daar : ovet '.
vreugde verwekte, heeft het lijden van Ho lie id nog verzwaard. Zij het
ook totaal onvoldoende, er kwam langs alleriei wegen altijd nog vat
voedsel uit het Oosten. Dat is nu voorbij, Vele landbouwgebieden zijn
door de jongste inundaties geheel uitgesch: keld. Pakketten uit Friesland
kunnen niet meer worden verzonden, De nood is tot het hoogste gestegen.
De steden kunnen het niet larger uithouden.. Bij duizenden st erven de mensen weg. Vandaar dit dringend beroep op den Aartsbisschop, en in diens
persoon op het gehele Engelse" rolk, om toch alles te doen wat de verlossing in het West en van Nederland kan verhaasten, om toch zijn invloed
aan te wenden bij hen die de kri jgsoperaties voor de bevrijding van
West-Ne derland regelen. West-Nederland gaat ten onder.. In biddend opzien
tot God, smekend Hem om hulp, vraagt de Kerk om Christus' wil toch ook
de voorspraak van den Aartsbisschop om de zaak van het Nederlandse yolk
met alle kracht te bepleiten.
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krijgsgevangen* Het 9e Amerikaansche leger heeft thans een 8 Km. diep
*
bruggehoofd over de Elbe bij Wittenberg. Vanuit Crailsheim zijn de Amerikanen opgerukt tot 60 Km.^van Augsburg. De strijd in Neurenberg is
geeindigd. De afatand van Munchen bedraagt thans nog slechts 110 Kin.
De Franse troepen zijn ten Zuiden van Stuttgart om deze stad heengetrokken en bereikten de bovenloop van de Donau Voorts bereikt en ze het
Meer van Constanza. Het tempo der Fransen heeft hier wel iets van de
snelheid, waarmee Generaal Patton de laatste dag-n doorstootte... in TsjechoSlowakije.
In Itali'e maken de Britten thans ook goedo vorderingen. Met behoorlijke
snelheid trekken Ze thans de Povlakte binnen, waarbij ze kwamnn tot een
punt op 5 Km. af stand van Ferrara, Bij Plume werd Soesah veroverd._,.De; ; .
strijd in de Pacific gaat nog steeds met de bekende regelmaat door.
Op Mindanao worden goede vorderingen gemaakt, terwijl de intensieve bombardement en van vliegvelden op Borneo daar eerstdaags een landing doen

-

verwachten.

In Nederland vertoont het oorlogsbeeld momenteel een zekere verstarring,
nu de Canadezen een hevige strijd leveren bij de Grebbelinie en bij hun
verdere opmara door grote inundatiea belemmerd worden. Amersfport werd
tot op I? Km. bereikt. Hoevelaken werd bevrijd. Van Delfzijl zijn de:'ge-"
allieerde troepen nog 5 Km. verwijderd. De Duitaers trachten deze atad
achijnbaar zolang mogelijk in handen te houden, daar de geallieerden ;
de haven van deze plaata voor hun ravitaillering zouden kunnen gebruiken.
VOEDSEL VOOR HOLLAND !

De volgende mededeling, gedateerd 23 April 19", is op gezag van den
geallieerden opperbevelhebber uitgegeven door net hoofdkwartier van het
geallieerde expeditieleger en is gericht tot de bevolking van. het bezels
te dccl van Nederland.
1. De vijand, die verantwoordelijk is voor Uw voedselvoorziening, heeft
verzuimd voldoende voorraden aan te voeren, terwijl de verbinding
met Duitsland nog open was. Nu hij door onze krijgsverrichtingen geiaoleerd ia en belegerd wordt en het miadadig besluit heeft genomen om
. tot het laatste toe verzet te blijven bieden, zal hij niet in staat
zijn U vnnr hnnger te behoeden
2. Daar Uw voedselvoorraden uitgeput zijn, heeft de opperbevel':ebber
last gegeven, dat onmiddellijk levensmiddelen doer vliegtuigen boven
bezet Nederland moeten worden afgeworpen.
Wij
waarschuwen den vijand, dat dit zal gebeuren en dat hij onze po-.
3.
gingen om U te helpen niet mag verhinderen of bemoeilijken. Zelfs
indien hij mocht proberen dit te doen, dan zullen wij toch voortgaan
alles te doen wat in ons vermogen ligt om Uw leven te redden.
4. De voedselpakketten zullen door vliegtuigen van allerlei type warden
afgeworpen, voornamelijk door zware bommenwerpers* De toestellen zullen laag vliegen en hun last daar afwerpen, waar deze het gemakkelijkst
door U kan worden verzameld. Wij kunnen U niet tijdig zeggen waar levensmiddelen zullen worden afgeworpen en U moet daarom de navolgende
instructies nauwgezet in acht nemen. Verwacht voedselpakketten, zowel
bij dag als bij nacht. Geeft dus van n v aan acht op onze vliegtuigen. Vormt onder leiding van verantwoordelijke personen groepen om
naar vliegtuigen uit te zien en de pakketten te verzamelen. Wij gsven
den vijand instructies U zoveel mogelijk te helpen. Slaat die hulp
niet af, ze zal Uw last kunnen verlichten. Als gij onze vliegtuigen
hoort aankomen, moet gij in plaatsen waar de pakketten zouden kunnen
vallen, dekking zoeken. De pakketten zullen niet met valschermen worden neergelaten en zij zi lien zwaar genoeg zijn om, als zij U mocht en
raken, U ernstig letsel toe te brengen of U zelf a te doden. Zet, ala
onze vliegtuigen naderen, op vastgestelde punten wachters uit, om
vast te stellen waar de pakketten neerkomen- Verdeelt het voedsel onderling eerlijk. Als de vijand probeert het voedsel te stelen, of ala
hij probeert op onze vliegtuigen te schieten, noteert dan zorgvuldig
alle mogelijke bijzonderheden. De leden van de vijandelijke strijdkrachten, die zich hieraan schuldig maken, zullen als oorlogsmisdadigers worden beschouwd en wij zullen hen als zodanig behandelen.
Let wel, wij kunnen U niet beloven in ieder gebied het juiste aandeel
van de pakketten af te werpen. In sommige delen zal het aandeel te
groot, in andere te klein zijn. Zorgt daarom zelf voor eerlijke verdeling. Vgrgeet niet, ..-'7 zijn Uw vrienden en wij zullen voortgaan
alles te doen wat in ens veimogen ligt om U te helpen.
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hbeksche Waard
ALS WIJ MOEDE WORDEN ...

voor 6q

e«C-

Mijn God, ik kan het niet gelooven,
dat dit het einde m^et zijn.
Het leven ging zooveel beloven,
was alles slechts zilveren schijn ?
Ik wist de taak die ik begon
een taak van moeiten zwaar,
maar 't hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;

Ach, Heer, wil mij vergeven

mijn twijfelend gemoed.
'k Weet, U zijn dood en leven,
Wat Gij dr<-at, dat is goed.
(Uit

het"Geuzenliedleek"

Hij geeft den moeden kracht,
en Hij vermenlgvuldigt de sterkte dion,

die geen kra<3t\ten heeft;
de jongen zullen m^ede en mat warden,
en de jongeling eri zullen gewisselijk vallen;
maar die den Heere verwarhten,
(Uit Jesaja 40).
zullen de kracht vernieuven.
STERVENDESTEDEN.

Terwijl Hitlers Derde Rijk ondergaat en Berlijn bezel wordt, terwijl de Canadezen zich moeizaam een weg banen naar en door de Grebbelinie, voltrekt
zich in het Westen dcs lands een der grootste drama's van deze oorlog. Het
gebeurt vlak bij ons, veelszins zo bevcorrechte, eiland,' maar wij beseffen
het niet.
"Voor ons kcmt de bevrijding te la at. ".Nog klinken. deze sombere woorden van
m.'n oude vriend mij in de oren. Ongemerkt stond hij voor me. Vermagerd en
grauw was z'n gezicht. "M'n vrouw ligt al een paar dagen op bed met opgezwcllen voeten", vertelde hij. En ik begreep
hongerziekte. "Werk«n mag ik
niet meer van den dokter." Sprakeloos stond ik voor hem. Al de blijdschap &ver het gcede oorlogsnieuws stierf in me. Nog een paar onbetekenende woorden
spraken.we. Toen strcmpelde hij naar huis. "k Keek hem na: "Voor ons komt -de
bbevrijding te laat."
Dagelijks hoor je die klacht in de straten van Rotterdam. Zwaar heeft de stad
aan de Maas de laatste jaren geleden. Tries! is het stadsbeeld met z'n cpgebroken straten en verwceste, lege havens. Maar het me est aangrijpend is de
ellende der mensen.
Op alle gezichten lees je' de zware zorg. Opgewektheid en blijdschap zijn verdwenen. "Hoe ktm ik aan eten", dat is de bange vraag, die alle harten vervult en die de inhaid vormt van tijna alle gesprekken. De bakkers hebbenhaast
geen brood meer. Uren staan de mensen in lange rijen voor de winkels om een
broodje van 4 ons, hun weekrantsoen, te bemaohtigen. Het eten van de gaarkeukens is vaak te slecht vocr veevoer. Een enkele keer is er erwtensoep van
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het SSweedae Rode JCmls, anders suikerbleten.. Aandoenlijk is de vreugde der
kinderen wanneer et weer een pakket uit Zweden komt, Maar na een -dag~ls-eropnieuw de vreselijke honger, die le mensen sloopto
Door de straten zie ;je zo wankelen - Af 511 toe zakt er eon in elkaar. Het begin van. het sinde. Voor n
bee id van dice ouden man, die gulzig in
fcrop
beet.
als
saa
be
n
rauwe sla
0 siij. En net ergste blijft nog
rborgeno. Oct.de stun]
er. verzw&kterj komen niet meer bull en » In elke-stiaat
hongerziekto
liggeit lijders aan
stile siervoiu Soma komt nog even de
dokter erbii, Naar oen zickehhuis gaa
die zijn vol.. Dan naar een zieellendigen so veel mcgelljk worden verkenzaal, waar do laatste dage;
licht. Telkens zie je de slachtoffers eg bandwagons wegbrengon. Ziekenauto's
Zijn er niet meer
De.Kerken en vole particulieren trraehten kinderen en ernstige patienten wat
te helpen. caa&r de nood 03 te groot.. En dagelijka wordt hot drukker op Crooswijk, waar do massagraven gedo.lveh warden. Met grote angatogen staart men de
begrafenissen na,^ en denkt; "Zo gaan we alien".
Want de toestand -wordt steeds e-rger» De laatste aanvoer uit het Oosten en
Noorden is afgel
3£r is niet m
an voor oen week me el aanwezig. Do
laatste bonnen zijn aangewezen. Desrna zullen do mensen moeten leven van de
Polo -Kruis-zendlngen, "k Hob gezi'cn, hen do bevolking deze Jobstijding outvlng doer do "Vrije Pors'7 Manner »o-hreiden ale kinderen en alien voelden de
vreselijke vraag opkomen: "Zullen wij > T ooit zien, lichter.de vrede?".
De dood is loaning' in Rotterdam. En in andere steden.van het West en is het
precies zo« Beseffen wij, wat dat betekpntV Wat baat ons de ondergang van
het De'.rde Rijk als Holland aterft ? Wg>i; voor zin heeft do strijd voor een
nlouvv Nederland, ala onze voikskracht voor altijd Wordt gebroken ? Zullen
wij, als het zo blijft, niet binnai enkele weken de oorlog verliezen ?
Velen op de eilsnden maken zieh bezorgd over inundatie en verwoesting door
militairo operaties. Ziende op
izo steryende steden, zeggen we: "Llever on.zo bar.de.-n onder water, lieVer vele huizen verwoest, dan -eon gaaf Holland,
dat eon groot kerkhof'is geworden7! Ep in doze doodsnood klinkt onze atem:

"Wij slaan het oog

Tot U orahoog.
Die one in angst en nood,
Verlossen kunt tot alien stond,
Ja zelfa ook van de dood."
VAN DE FRONTEN.

Do oorlog ir Europa gaat voerttct hot bittere ~inde= Goebbels praat
in berlijn en verkondigt dat hitler daar is, berlijn is definitief omsingeia,
Goebbels zegt in berlijn te willen sterven, Hitler's aanwezigheid moet de
Berlijners aansporen tot hot cpofferen''van hun leven. Jongo Dnitsen worden
door de gecontineerde verdedigers van Leningrad en Stalingrad als vliegen
doodgeslagen: de Volkssturm under Goebbels 1 leiding blijkt militair waarde-

Vrijdag.

loos, alleen de fanatioke valsohermjagers. Nazi-volgelingen bij uitstek,be-

zergen de Russen last. Maar met 2 madhtige armen, eon om net Noorden en eon
net Zuiden hebben Sjookol en Konjei"stroepen de stad omvat en ten We at en
der stad in de omgeving van Brandenburg tie ring gesloteh. Meer dan 3/4- van
het centrum is veroverd. 14 0,000 mannen van de Org. Todt hebben maanden gezwoogd om Berlijn onneembaar to maken. Betonnen mit-railleursnesten. b ;ekt
met zwara koepels, door onderaard.se gaxgen, waeedoor train en auto elkaar
kunnen passeren, verbonden, niets heeft do plannen van Maarschalk Stalin kunnen doorkruisen en de ondergang van deze stad, die zwaarder gehavend is dan
WarchaUj Leningrad of Sebastopol, is dan ook definitief. Dat daarmede deze
versehrikleiij.'fre oorlog zal zijn afgelopen. mcgen wij, helaas, niet verwachten Eel Nationasl-Socialisme heeft het" Duitse yolk tot een bezetene gemaakt
en een dwaas stoort zich niet aan normale, logische wetten.
Van beide zijden rukkeh do Geallieerde legers naar elkaar toe. De Russen rukken reeds op vara
ienburg naar Rsthenow, dat .eve?ieens reeds veroverd
He 'merik«nen bin Stendal aan. de Elbe,
werd. Zij staan nog slechts 20 -<v'

_,
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Rode legers Torgow-en Strehla, waar zij
slechts 20 Km. van het le Am. leger staan. Ook tussen deze twee vernauwingen staan de beide legers bij. Wittenberg, dat de Russen veroverden en Plauen, dat Amerikaans is, zeer dicht bij elkaar. De definitieve doorsnijding
van het "Groot Duitse Rijk" is hedenavond door Moskou, Londen en Washington
officieel bekend gemaakt. Het le Am. leger onder Gen. Hodges en het Rode leger onder Maarschalk Ko'njef hebben zich Donderdagmiddag 20 minuten voor 5 in
Torgow aan de Elbe verenigd en daarmede Duitsland definitief in tweeen verdeeld. In het Noorden veroverden de Russen, door een doorbraak over de Oder
ten Zuiden der stad, Stettin, dat als oorlogshaven op Kiel voigt en zeer
grote duikbootwerven bezat. Britse troepen hebben de stad Bremen nu geheel
veroverd en zuiveren thans nog enige hoeken der havenwijken. Emden werd war,
tegen zwaar Duits verzet in, dichter genaderd. Ook het Zuidelijk strijdtoneel biedt het Herrn-volk een overkwikkelijke aanblik. Amerikanen en Fransen
hebben grote vorderingen gemaakt en in enkele dagen de Boven Donau over een
afstand van meer dan 120 Em. bereikt. Regensburg is omsingeld, Ingelstadt
veroverd, het gehele gebied tussen Meer van Constanz en Rijn gezuiverd van
Duitse troepen. Aan genoemd meer bereikten de Eransen de plaats Sappingen,
+ 50 Km. van de Oostenri jkse grens. Weer dieper drongen de Amerikanen Tsjecho Slowakije binnen en veroverden, na Asch, 16 Km, zuidelijker de belangrijke plaats Eger. Do Russen veroverden Br'" sn/Het 3e Amerik. leger is reeds
ten Z.O. van Regensburg en staat daar 150 KM.van de Russen in" de omgeving
van Weenen. Linz wordt door deze snelle opmars niet alleen direct bedreigd,
doch Zuid-Duitsland kan door deze manouvre weer in tweeen worden gesplitst.
In Nederland, waar de Geallieerde leiding niet meer dan de hoogstnoodzakelijke offers en schade wil laten aanbrengen dan reeds- door de wrede bezetter is-aan gebracht, geven de gevechtshai deling en geen noemenswaardige yerschuivingen te zien. De B o mmelerwaard is, nadat eerst de, Duitsers dit dccl
hadden ontruimd, daarna weer door een sterke Duitse af deling bezel. Kleine
Britse patrouilles moesten zich terugtrekken
C
zelfde
te
zien als
geeft
ineenstorting
Italic
een
van alle Duitse afweer
Duitsland zelf. Nadat het 5e en 8e leger de zwaar versterkte Duitse lini'e
door de. Noordelijke Apenijnen^hadden vernietigd, zijn de Geallieerde legers
met zo'n snelheid Noord-Italie binnengerukt, dat alle D. tegenstand in de
war is :gestuurd. Ecn algemene grote nationale opstand brak gisteren uit,
waardoor reeds Italie's grootste steden als
Turijn, Genua en Como
-in harden der patriotten zijn gekomen. De vrije zender in Milaan decide
reeds mode, dat Mussolinie gevangen genomen zou zijn bij het Como-meer. De
geallieerden veroverden na Mantua, in een bliksemsnelle opmars Verona, bereikten het Garda-meer en hebben hiermede de Duitse troepen practisch in 2
delen gesplitst. Het 5e leger trok daarbij snel de Adigio over, het 8e leger bereikte de rivier over een grote lengte. Er werden gedurende dit offensief reeds 60.000 krijgsgevangenen gemaakt, terwijl meer dan 6000Jvoertuigen door de luchtmacht werden vernietigd*
Zo verscheuren de democrat ische machten het wrede, op wereldheerschappi j
beluste Duitsland. En terwijl Engeland bekend maakt. Dat de tijd der vliegende bommen voorbij is, daar alle startbanen in Geallieerde handen zijn,
vertelt de Duitse radio, dat de man. behangen.door den behanger met ridderorden en kruisen, niet larger meer zijn beroep als Veldmaarschalk en Opperbevelhebber der Duitse luchtmacht kan waarnemen. Zijn hart is niet meer in
'orde. Ook met het Duitse hart schijnt iets niet in orde te zijn.
lets Zuidelijker veroverden de

.
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GEMENGDE BERICHTEN.
Uit bezet gebied.
Met betrekking tot de zending van voedsel door de lucht is later het teleurstellende bericht medegedeeld,. Dat de voorbereidingen nog enige tijd in
beslag zullen nemen. In onze noodlijden.de centra ia een golf van hoop gegaan bij het vernemen van Eiaenhowera bekendmaking. Dit veranderde in wan
hoo^ toen bekend werd, dat den Duitaen bevelhebbor niet accoord kon gaan
4
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met de vvijze van uievoor.eng : Hij beweeiue n.l. Dat de vliegtui"gen die le
vensmiddelen necrlaten zijn verdedigingswerken ongehinderd zouden kunnen
opnemen, Volgens Radi.o Oranjo zou de aanvocr door de lucht om technische
redenen van tijdelijke aard zijn, Aan een andere. oplossing zou hard gewerkt worden, Misschien is het daar do a: mogelijk in te gaan op het voorstel van den Duitsen opperbevolhebber, om gebruik te maken van de spooren e.-aterwegen van Noord-Brabant. Niet'omdat diet redelijk of gerechtvaardigd zou zijn, maar qmdat de nood :-,o hoog is Duizenden mensen zullen bij
het uit blijven van voedsel st erven" of niet "meer te redden zijn.
Uit bevrijd gebied.
Big Ho3^" Is ..un'naidero regeling getrcffon omtrent de instelling van tijdelijke gem eerier ad en, Doze fallen uit eenzelfdc aantal leden bestaan als
de vroegere colleges., De verkiezing zal gesohieden doer kiescolleges, in
sterkte bet drievoud van het aantal leden van do te kiezen gemeenteraad.
De kiescolleges zullen worden samen.gesteld uit personen die tijdens de bezetting het vertrouwen der bevolking hebben b.houden of verkregen. De benoeming geheurt door den Commisssris der Koningin. De burgemeester der gemeente zal daartoe aan hem een aanbevplihg doen toekomen Bij het opstellen dezer aanbevelihg sal de burgemeester worden bijgestaan door drie vertr ouw en smann en der b evo Iking.
Op een persconfereniie heeft Minister Beei verklaard dat de algemene verkiezingen moeten wachten tot rustiger lijden na de algehele bevrijding.
Aangezien de oude colleges het vertroue en van de bevolking niet meer bezitten is besloten tot verkiezing door kiesmanen.
Allerlei.
"Hogmaals wijdden vele buitenlandse (vooral Engelse) bladen hoof dart ike len
aan West-Nederland, En ook zij dringen aan op bevrijding, Vele plannen tot
directe hUlpverlenLng worden gemaakt. In dit"verband is het goed te herinneren aan de nadrakkeli^e mededeling van Radio Oranje, dat alleen het Gallieerde Opperbevel en de Nederlandse Regering de ingewikkelde problemen,
die aan de bevrijding van onze Westelijke provinoies vast t: it ten, geheel kunnen overzien, M.a.w. men. zij als leek voorzlchtig met crietiek !
J.lo Zondag heeft Churchill verklaard, dat het yolk van Nederland ten
spoedigste hulp moet worden gezonden.
Naar aan lei ding van het vex trek der Nederlandse delegatie naar San-Pransisco, heeft Minister van blotters in een kort radiowoord .'.ich tot het
Nederlandse yolk gerid.rt, waar bij hij 0,a.. zeide, dat--lade wereldpers
Nederland genoemd word! als het land, dat na de- g-r uCttgt-7r^os&endheden het
meest tot de
kan bljdragen. De Minister zei tevens
dat Nederland op de oonferentie grecergandse gedachten naar voren zal brengen.
De verliesen van het Britse W ereldrijk aan doden, gewonden en vermisten
sedert het begin vsa de oorlog lot eind Eebruari 1945 bedragen*. Engeland
685.000; Canada 89.000} Ausrfcralie 87.000; Nieuw-Zeeland 37*000; ZuidAfrika 34-000; Brits-Indie 163*000. Sinds de deelneming aan de oorlog bedragen de verliezen der V e renigde Staten 813-000 man.
Prinses Juliana heeft j.l. Voonsdag bij Sheffield het .tehuis waar 250 Nederlandse kinderen voor een verblijf van 3 maanden in Engeland gehuisvest
zijn, bezocht
De Noorse voorlichtingsdienst heeft in een nota de wenselijkheid uitgesproken, dat Zweden N o orwegen zal bevrijden-
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EEN VRAAG AAN ONZE LEZERS.

inetf~papxergeorek iJe" kemp'en, Ter voorkoming van
ingrijpende inkrimping der oplaag is het dringend noodzakelijk dat de
voorraad ten spoedigste wordt aangevuld. Wilt U ons daarbij helper ?
De Koerier heeft opnieuw
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AAN PRINSES JULIANA
iGij.
aan verre kusten
Bbn eenzaam "ijT en hevig met ons lijdt,
iDrae^, sterk als wij, uw lot, wees niet bedroefd,

| Ell-

Za hebben wij aan U, Koninklijke Hoogheid, gedacht, in zware jaren die achter ons liggen.' Vanuit de nood en de ellende van het ogenbliV gaan onze gedachten en gebeden uit naar U, onze Kroonprinses- Door Uwe warme menselijkheid en Uw diei meeleven met ons yolk hebt gij met de Prins en Uw kinderen
een grote plaats in onze harten veroverd.
Het leed van deze jaren heeft ons dichter bij Oranje gebracht. Ons Koningshuis is een verheugend en krachtig symbool fan Neeriands onafhankelijkheid
en doelbewustheid. Straks zullen in ens volksleven grote verschillen blij
ken te bestaan. Maar meer dan ooi^ is de positie van ons Koningshuis onaantastbaar en een waarborg voor de nationale eenheid, die bestaat ondanks de

-

grote versoheidenheid.
Nog lijdt het land, dat U en wij zo nameloos lief hebben. Maar de vrijheid
daagt. Het uur van weerzien is niet ver meer Ons hartstochtelijk verlangei
gaat uit naar die dag, waarop gij met Uw Moeder en kinderen tot ons zult k:
men van over de zee.
HOLLANDS GLORIE.

Een schip op deinende golven- Laaiende zen verguldt het spattende schuim.
V_grweerdc gezichten duiken boven de reling op. Scherpe ogen turen de horizon af. Stampend en slingerend snijdt het schip zijn weg; zet het koers.-..
Waarheen? Ah, ;t is een schip van de Nederlandse koopvaardij! Onze koopvaardiji Vier. vijf oorlogsjaren lang hebben Nederlandse tankschepen en kust
vaarders, sleepboten en treilers, schepen in de korte vaart en vgachtboten,
grote en kleine Nederlandse passagiersschepen de gevaarlijke zeeen bevaren.
Zij hebben alles getrotseerd* ijzige stormen, schroeiende hitte, doodsdreigingen van scholen duikboothaaien, het moordend venijn ran bommenwerpers en
mi jnenT,elden. Aitoos en overal hebben onze koopvaar der s de zeeen van de aardbol doorkruist, waren de Hollandse Jarttjes nresent. Ruw en rondborstig als
zij waren, hebben zij de roep van het bloed verstaan, hebben zij met bloedige volharding het Vaderland gediend. Dan hier, dan daar griste het oorlogsgeweld kameraden uit hun midden. Zij deinsden niet terug. Hier en daar en
overal steigerde een schip op zijn laatste tocht, verdween in de golven.De
vaart ging door, al brokkelde de vloot aan alle kanten af, De verliezen zijn
zwaar geweest. Vanaf het uitbreken van de oorlog in September 1c39 verging
het ene Nederlandse schip na het andere, waren er de bittere stonden waarin
Nederlandse zeelieden worstelden met de kille dood. In Mci 1940 werd 15% van
de. totale tonnage der koopvaardijvloot door de Duitsers buitgemaakt of vernietigd-.- 791 Schepen bleven over, uit Nederlandse havens ontsnant, of nog op
zee of in geallieerde of neutrale havens. De "Prins Willem van Oranje" werd
in de haven van Vlissingen in brand gebombardeerd. Brandend zette ze koers
naar zee, testookt door Duitse jagers en bommenwerpers. Ze brandde nog
toen ze in de Thee-ms het
men kon spiegeleieren op haar dekplaten bakken
anker lie! vallen. Nederlandse schepen, die in Eranse havens lagen, i:oomdm
naar Engeland, afgeladen met vluchtelingen, Duitse krijgsgevangenen en verslagen Britse, Poolse en Tsjechische troepen.
De vloot van 791 schepen werd vermeerderd met 29 Duitse. schepen, die in Ned.
Oost- -en West-Indische havens waren buitgemaakt. Later ontving Nederland nog
33 schepen onder de Regoling voor de Vervanging van Scheepsruimte. Zes sche2
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rr g van de Verenigde Staten geleendi
Xnmiddels.kwam de tweede zware slag. J> Japanners bezetten oost-Indil7. De
koopvaardij verloor 314,000 brt. Aan hot Vaderland werden ognieuw zonen
ontrukt- Gebeukt. geslagen aan alio rant, heeft de koopvaardij nieuwe bezieling gedronken uit de weggevloeide .evenssappen van zoveel gevallenen.
Van 1203 schepen in 1939. tezamen ongeveer 3„000.000 brt, had le oorlog
er in Augustus 1944 7:7 cpgeeisi. 1..6121 419 brt. Maar de Nederlandse viag
bleef wapperon bp de zee'en. lot wouderlijke volharding heeft deze vloot
volgehouden. "De Venneer'' een 10.000 tons vraohtschip uit Groningen legde
80,000 mijlen af= Op elkc mijl dreigde de ondergang. In de loop van deze
it schip 32,000 ton aan oorlogsmateriaal. Om Kaap de Goejaren vervoerde
Perzjache
havens met oorlogstUig voor Pusland; met inheemse
Hoop naau
produoten naar Engeland en Amerika; het vosr op Australie, op Afrika, op
Suriname. "De Bommenvangerll
!.s de populaire naam van een ander. schip.
geluk
spreekwoordelljk word, Tallbze malon is het vergeefs gebumbar-welks
Bij
lag hot temiddeij yon geallioerde schepen, toen Duitse bomBari
deerd.
menwerpers een aanval bofiormo-a. Ij Sohopen gingen ten onder; "De Bommenvanger" verloor alleen Mju seiioorsteneti.
Een Nederlandse tankboot kreeg ondracht het oorlogsachip "Soemba" van olie
te voorzien. Het wurmde zioh door de Japanse duikboten he en, bereikt* de
"Soemba". ontsnapte ook bij zijn terugtocht en kwam nog juist op tijd om
bij do strijd om Sioilie te worden ingeechakeld voor de olievoorziening der
geallieerde tanks, Het zijn slechts grepen uit een strijd van moed en doodsgevaar, Wi.e zal ooit nog vornemon de daden der mannen wier doodssnik verstierf in het eeuwige ruisen van een eindeloze zee?
Nederlandse schepen leverden hun belangrijk aandeel in de oorlogvoering
der Geallieerden, Zij waren onder de convooien voor Noord-Afrika, bij de
invas.ie in Italic. in Grickenland, in Erankrijk. En nu is het eerste Nederlandse schip uit Amerika vertrokken met levensmiddelen voor het eigen
i>u,u wfcraeu
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land,

De Nederlandse Koopvaardij J Haser naam vervult ons met trots; zij is een
dcol van ons, een prachtig dccl, boorgloeid van eenwenoude energie. Nederlandse Koopvaardij! Naam vol w'eemoedl Eoevele rechtgeaards zonen heeft Nederland hier verloren, Zij bleven in de strijd om de vrijheid, om het recht.Zij hebben da naam van Holland opgestuwd boven hun verstrjfde levens. Zij
hebben zich gegeven veer ore yolk. Hoevele gebeden zijn opgezonden voor zoveel dierbaar leven*
Nederlandse Koopvaardijl Wij staren op uw naam met de stille belofce, niet
te versagen in do strijd.
Onder

"DE HOLLANDERS MOETEN DIT VOEDSEL HEBBEN."
doze louse is er door cie betrokken Engelse diensten wekenlang hard

gewerkt, om op de meest goede en alien bevredigende wijze voedsel boven
bezet Nederland door vliegtuigen te kunnen afwerpen. Vijf woken achtereen
hebben piloten van de R.A.y, .het afwerpen "gerepeteerd. Zondag j.l.bracht
de bekroning op veler inspanning toon de eerste zending van 600 ton op de
vliegvelden Yponburg, Valkenburg en Waabhaven en op de renbaan ten Noorden
van Den Haag uitgeworpen kon worden.. Ook gisteren werd, ondanks het slechte
weer, opnieuw voedsel aangevoerd, Een oorlogscorresponr,'-nt verte 7t, dat de
Engelse 'piloten om de plaatsen in de vliegtuigen letterlijk vochten., Nog
nooit ua - "--c c .: met zoveel vreugde een opdracht uitgevoerd:t Is -welj-ie-h t overbodig te zeggen. Dat de bevolking op vele plaatsen uit-.
geiaten van vreugde was, eg hot verschijnen van de zware "Lancasters" met
hun zo kostbare en vreedzame last.
Wat de iechili '-"*one zi.jde van de voedselvoorziening betreft zij nog opgemerkt^
dat de vliegtuigpiloten met n:*ode en grOene lichtfakkels de plaatsen zullen

kenbaar maken, waar zij de Levensmiddelen zullen uitwerpon. Deze plaatsen voornamelijk vliegvelden
zijn rauwkourig bepaald in overleg met de Duitse
bezetting.

-

De iniicud der pakketten bestaat Uit: vices, groente, mcc], melk, margarine,
sailer, thee, kaas gist en choc'ol&de. Aanvankelijk is gemeld, dat de bevolking zelf zorg mo.rst eragon voor de verzameling en verdeling. Een latere me" ieling bepaalt evenwol. Dat de verzameling en de distributie zal gesphieoen door Nederlandse diensten. Do Nederlandse Regeriig rekent er daarom
og 5 dat de bevelvin
bo hoog nodige discipline strikt in acht zal nemon
begeven
door zich niet te
naar de terre-Lnen waar het voedsel wcrdt uitge-

rukken thans op naar Stralsund en Rostock, beide gelegen aan de Oostzee.
De'''Britten zijn ten Zuiden van Hamburg op 2 plaatsen de Elbe overgetrOkkenj
1 bruggehoofd heeft reeds een diegte van 10 tot 15 Km. Hamburg dreigt hierdoor vanuit het Oosten te worden overvleugeld. Een opmars naar SleewijkHolstein en Denemarken komt in het, verschiet. In Midden-Dui.lsland verkregen de Anerikanen en de Russen or nieuwe punten contact- Op ongeveer 20 T
ten West en van-het door do Russen veroverde Wittenberg is het laatste contact g'el.egd. in Zuid-Duitsland stort de gehele verdediging ineen. De gehele Duits-Zwitserse grens is in handen der onzen; Eranse troepen trokken
langs het Meer van Constanz.Bregenz binnen. Zij bereikten daar het Oosten-■
rijkse grondgebied, Het '!.&■ Am. leger veroverde Miinchen,: het laatste Nazi; en Oberammergau., bekend om haar passie-spelen. De poorten yon 7abolwerkeen
der eerste Nazi-concentratiekampen, werden door de Amerikanen
. chau,
geopend. Ditzelfde leger vordert in Oostenrijk met grote snelheid in cc
richting van Innsbruck. In het kleine overblijvende hoekje v-an Zuid-.L.u.'ero-land tussen Passau, MunoLen en Regensburg doen fanatieke Nazi's moeite de
oorlog te rekken, In Italic voor le Duitsers zo verslecliterd, dat de Gealli-

eerde opperbevelhebber Mac Clark kon verklaren dat het Duitse leger hier
als georganiseerde^strijdmacht heeft opgehouden te bestaan- Alle steden in
Noord-Italie zijn of door de geallieerden veroverd of. worden door do Partisanen bezet. Vifij noeme-n slechts Milaan, Genua, Turijri, Verona, Padua,7icenza,Veneti'e en Triest. Op enkele punten bereikten de ge-allieerden hier de
Zwitserse grens. Er werden reeds 120,000 gevangen geteld.
Duitsland wankelt niet alleen, Duitsland stort in elkaar; de laatste hand
wordt aan het wrak gelegd om het voor zeer lange- tijd uit iedere vaargeul
te. houden. Wanneer vandaag of morgen Duitslands overgave een feit zal zijn,
zal daarmee ook Holland bevrijd.zijn op een onverwachte manier. Wij zijn.
omdat wij nu eenmaal niet achter de schermen kunnen kijken, vaak ontevredcn
over de trage spoed van onze bevrijding- De' Duitse terreur en de door do
Duitsers systematisch georganiseer.de h.ongersnood hebben.hun duizenden geeist: bitter hoog zijn onze verliezen aan leven en goed. Dcs te dankbaaider
zullen wij daarom zijn als onze bevrijding zonder bloed en vuur verioont

NAAR HET EINDE VAN HET DEEDE RIJK.
Himmler, die reeds enige tijd. in Nazi-Duits land alle macht in handen heeft,
heeft via Zweden aan Engeland en de V.S. de onvoorwaardelijke capitulatie
van Duitsland aangeboden.Da.arop is geantwoord,dat deze. alleen dan aanvasrdbaar was, als ze aangeboden werd aan alle Geallieerde mogendheden,bus ook
aan Rusland. In officielo kringen in louden ,en
beschouwt men het
aanbod van Himmler als een laatste poging om met de. vrede scheiding te maim
tussen de Geallieerde lander. .Maar dat het Duitse aenb'cd.tegelijkertijo. ook
voor ernst wordt opgenomen,/blijkt uit het feit dat. Himmler tot Dinsdag(vandaag) zich kon beraden op een nieuw capitulatieaanbod.
"Volgens Himmler zou Hitler "ten gevolge van een bloe-du it storting" op sterven
na dood zijn. Nog niet bevestigde berichten uit Bern zeggen dat Hitler Zondalgmiddag in het ondergrondse kwartier der NazL-r.beweging te Berlijn gerfetorven.zou zijn. Goebbels zou bij het sterven "aanwezig zijn geweest.
De dood van Mussolini Is thans bevestigd. Met zijn vrienden en 12 leden
van zijn kabinet is hij nabij het ■Como-meer in Noord-Italic door patriotten
gearrosteerd er doodgeschoten op het ogenblik dat hij tre.chtte ongemerlt de
Zwitserse grens te ovorschrijden, Te Milaan zijn de lijke-n tentoongesteld.
op een plein waar Mussolini kori tevoren 17 vrijheidsstrijders had laten
fuailleren. Kort na het aftreden van Goering als opperbevelhebber van de
schamele resten van het Duitse luchrwapen, is'bekend geworden, dat hij op
bevel van zijn Eiihrer zou zijn 'doodgeschoten. Vorige week Woensdag is de
bekende radiospreker van het Duitse opperbevel, luit.gen. Dittmar, met zijn
zoontje de Elbe overgeroeid om zich over te geven in Amerikaanse krijgsgevangenschap.
Laatste nieuws. Volgens Zweafee berichten zou de bocdschapper, Graf'Be mad oxte,
van het Zweedse Rode Kruis, Himmler opnieuw i.n Noord
Duitsland ontmoet hebben- Hij is onderweg naar Stockholm,
NOGMALS EEN VRAAG AAN DE LEZERS
Nu wij om veiligheidsredenen geen verantwoordingen meer plaatsen,schijnen
sommigen onzer lezers van mening le zijn, dat wij het zonder geld zouden
kunnen stellen. Mogen wij echter ook er-n beroer doen op Uw geldelijke stoi-,r7

_

laten en door mede te werken

e.r> i,..-. billijk mogelijke '-.y-:-:'H?>,iiig.
V-oor ons, cilandberwoners, die Ivor honger niet tot onvevva7:woordel±jke daden gebracht kunnen worden, klemt deze oproep tot discipline- temeer. Organiseer geen grabbelpartijen ; maar lever hat voedsel mi
De Regering rekent or uw a': ler hulp
mgd ewerking.
act.

en.

TOT LENIGING DER NOOD

Het Interkerkelijk^Overleg heeft zich Zondag j.l. vanaf de kansel gericht
tot alien die op een of andere wijze betrokkeh zijn bij de voeds.elvoorziening in het nog bezette gebied. De hongersnood maakt talrijke slachtoffers.
Nude laatste reservevoorraden van granen en aardappelen zijn aangesproken,
is de toestand van 4-5 millioen mensen in het Westen de'.s lands zeer ernstig
geworden. Binnenkort Zal men moeten ieven van vlees , me'lk en groenten. leder die ieta kan doen, beaeffe zijn verantwoordelijkheid tegenover God en
den naaste. Er moet zoVeel mogelijk van.deze nog beschikbare voedingsmiddelen aangevoerd en verstrekt worden.
Door de gebrekkig-; verbindingen ia deze noodkreet der gezamenlijke Kerken
niet overal doorgekomen. vVij geven hem daarom on deze wijze door. Ondanks
de inmiddels'gezonden levensmiddelen, die door de lucht worden aangevoerd,
blijft deze oproep haar' ernst behouden, Ook nu moeten'wij alles doen om de
stervende steden te helpen. Dit houdt a.:'., in;
1. De boeren moeten vlees en melk levoron, het koste, wat kost,
2. Het instand houden van grote voorraden ten eigen bate, betekent de dood
van vele landgenoten..
3. Het is onverantwpordelijk, dat Nederlandse inatantiea tarwe en olie voor
zich zelf reserveren tot na de bevrijding,
4. Er moet een einde komen aan de schandelijk prijsopdrijving der groenten
op de. veiling. Hier ligt eon taak voor de betreffende ambtenaren. »

VANDE FRONTEN

onderhandelingen~va»--j

Maandagavond. Terwijl heel de wereld met spanning de
Graaf Bernadotte over Himmlers vredesaanbod volgt, gaat

aan de
fronten in Oost en West onverminderd vcort. Alle geknoei en gekonkel der
Nazi-leiders bewijst wel heel sterk. Dat wij staan aan de vooravond der
vrede in Europa, die naar het laai aanzien, ook onze bevrijding zal brengen,
ook ai kunnen wij met geen mogelijkheld zeggen, wavce- plannen der Geallieerden ten onzent zijn. Dat Himmler aisnog de onvoorwaardßlijke overgave
aan "the big tree" (Engeland. de Verenigde- Staler en de- Sovjet-Unie) zal
aanbieden, is niet heel waarschijnlijk, gezien ook de listige achtergrond
van Himmlers politick bedrijf. Reikhalzond gaat ons verlangen uit naar de
dag, waarop de overgave een feit zal zijn- Alle Duitse vredesstappen zullen
weinig daar af of toe doen: Duitsland wordt militair verpletterd- In opperste spanning ziet ons aller verlangen dit moment" "tegemoet.
Geruchten maken in deze uiterst apahnende dagen gemakkelijk opgang. Gezien
de hopeloze en wanordelijke situatie, waarin de klelhe restjes van Hitlers
eens zo machtig Rijk verkeren, is dit o^k wel te verklaren... Adolf's ster
is ondergegaan.; Himmlers revolver zal niet lang meer zijn. donkefe schaduw
werpen op-dc Duitse bodem. 12 Jaren lang is de Nat. 'Sec wereldrevolutie
gepredikt en beleefd; een op allerlei wijze vernield land is' het resultaatIn het vaderland van het Nihilisme staat de chaos voor de dour- De grote
Nazi-bonzo-n zwijgen..... als Moffen. De afgedankte luc." tmaarschalk Goering
zou reeds dood zijn; van Goebbels weet niemand waar hij v-ertoeft- Af en toe
schijnt hij als commandant van een Volksstcrmbataljon het Berlijnse yolk
toe te schreeuwen om stand te houden tot het uiterste. Andere "grote" Nazi'£
als Dr. Ley, Funk en Yon Rlbbentrop zijn nergens te vinden. In Italic is
het met de hoogste leiders der Fascistische r-artij nog droeviger gesteld.
Mussolini, is met z'n satelieten terechtgesteld,
De strijd in Duitsland loopt ton oind
De lessen .veehten. in het centrum ,'
van Berlijn, waarin-2c doorc.rongen tot vlak bij de Regeringswijk en de wereldbekende diesentuin. Dit schijnen de enige plaatsen te zijn, Waar nog
hevige. tegenstand ondervonden wordt, Na de verovering van Stettin drongen
de Rusaen meer' dan 90 Kin. Westwaarts e-r -. veroverden o.a. Neu-Strelitz. Zij
de
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deKoerier
Su«ekUae! vooi- dm Hwkscke \M>orcl
Onze koers

4 Mci 194^
Nr 49
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WAT WILLEN WIJ ? (Slot)

In de voorgaande artikelen hebben wij achtereenvolgens in vage lijnen de
koers van ons blad aangeduid, de neudrakeli jkheid van vernieuwing bepleit,
de ontmoeting met de voornaamste geestelijke stromingen van de nieuwe tijd
als vernieuwingeisend weergegeven en tenalotte de nieuwe grenzen en mogelijkheden van het na-oorlogae nolitieke leven belicht.
Als sluitstuk willen wij thans nader uitbakenen de toekomstige koers van
"De Koerier" ten aanzien van deze nieuwe gedachten.
Het was vooral de ontmoeting met het Nationaal-Socialisms die de bedenkelijke verburgerlijking in ons geestelijk denken heeft blootgelegd, die de
verwording van ons pollcieke leven aan het licht heeft gebracht.
En het is tegen de achtergrond van de huidige voornaamste machten, Nat.Socialisme en Communisme, dat wij in hetgeen tot nu toe gezegd is, de drieslag "waarheid, gerechtigheid en naasienliefde", zoals die in het Evangelic zijn grond en oorsprong vj.ndt, zo speciaal hebben belicht. Want juist
de aantasting van deze waarden heeft velen de ogen geopend voor hun noodzakelijkheid als grondslagen der sanienleving. Bij rechts en bij links is
(opnieuw) ontdekt dat met het wegvallen van de laatste resten van het
Christendom ook de mogelijkheid van men:-slijk leven zou hebben afgedaan.
Het waren deze ontdekkingen (negatief: de verstarde st.\at van ons politieke leven; positief de betekenis der ehristt-lijke waarden als fundering
voor een nieuwe maatschappij) het waren deze ontdekkingen die de perspectieven openden voor een frontendoerbraak en grenzenvcrlegging der oude
politieke partijen, waardoor de gehele politieke constellatie van ons yolk
eqn nienw aspect verkrijgt. In het gijzelaSrskamp van St. Michielsgestel
begon het gesprek tussen de geestelijke e^ politieke leiders van ons yolk.
Daar hebben zij samen de onrust gevoeld over de ondeugdelijkheid van onze
politieke structuur- Daar hebben zij ontdekt hoe zij zich, ondanks onderlinge verschillen, alien verantwoord.el'' jk wisten voor het behoud der christelijke waarden als de boden waarop de samenleving stoelt. Die bezinning,
het constateren daarvan heeft geleid tot besprekingen, die de plannen voir
een z.g. Volksbeweging tot resultaat hebben gehad, Allen, die de meergenoemde drieslag als geestelijke leidraad voor het politieke, maatschappelijke en economische leven aanvaarden, wil do Volksbeweging binnen haar
banden verenigen. Daartee zal zij na de bevrijding het gesprek opnemen
met de dan waarschijnlijk alle herrezen politieke partijen. Wait soortgelijke gedachten als die welke de Volksbeweging wil verwezenlijken, leven
in meerdere groepen. Onmiddellijk na de bevrijding zal de Volksbeweging
een manifest uitgeven, waarin zij haar beginselverklaring publiceren en
o.a. een radicaal sociaal program ontwikkelen zal. Het is in deze Volksbeweging dat vele leiders van ons yolk de mogelijkheid van samengaan verwerkelijkt zien. Hoewel zij eerst te zijner tijd haar plaat..- onder de politieke partijen zal innemen, vormt de Volksbeweging reeds nu een factor
van betekenis in het politieke spel. In de ssmenstelling van het huidige
kabinet is haar invloed kennelijk bespeurbaar. Het is b.v. opmerkelijk
dat Prof. Gerbrandy destijds uitdrukkelijk heeft verklaard dat bij de vertegenwoordiging der verschillende stromingen niet aan nolitieke partijen,
maar eerder aan richtingen is gedacht. En in zijn artikel over "Het gereconstrueerde Kabinet" (Maartnummer 1945) merkt "Trouw" onder meer op, dat
bepaalde uitdrukkingen in de rede van H.M. de Koningin er duidelijk op
wijzen dat ook Zij in nauw contact met figuren uit de kring der Ned.Volksbeweging is geweest.
In deze samenbundeling van groepen in een Volksbeweging. die zicb wil
plaatsen op in het Evangelic verankerde waarden, zien ook wij het enig
mogelijke uitgangspunt voor een vernieuwing van ons politieke leven. Een
Volksbeweging waarbinnen men bereid is elkaar cp deze grondslag te ontmo'eten en die grondslag ook waarlijk ernstig te nemen die wil trachten
antithese en klassestrijd niet te negeren, maar zich daarboven uit tewerken, in zulk een Volksbeweging aiiin wij een uitweg uit de benarde situatie
arm ons nolitieke volkaleven was beland. Ala ons yolk de Feweldiece be)
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tetfeni-s der begrippen waarheid, gerochtigheid en naastenliefde in hun re-

lartie met hot Ev:
ie wil aanvaarden do norm voor de opbouw van het
maatschappelijk
t, dan zal ci een mogelijkheid zijn om in een vermouwd
volkr.nl even be ondenul jnendi
romixigen het hoofd te bieden«
Sir;
al ook de Kerk in haar leiding haar Woord aaan spreken over de
sociale, politieke on economische problemen, over huwelijk, gezin en vele
andere vragen al? om een oplossing reopen, baa: leiding is'znch de eenzijdige gerichtheid van de Kerk in het verleden 1
geworden. Te Lang
heeft zij zich in haar boodschap beperkt toe het geastelijk leven van den
enkelingo Mode daardour heeft zij een groot dccl der arbeiderawereld verloren en heeft een good dee] der intellectuelen haar den rug toegekeerd*
De Kerk dient hat Wocfcd
en in dat dienen dient zij ook het yolk in
wells midden zij verkeerl, Al is hel""goens zins de taak der Kerk een oplossing te geven voor de vele maalschappelijke en cultureL: problemen, hot
is wel een dccl van haar opdracht om ook het gebied. van het politieke. sociale en economische leven met haar bood*ch'ap to bevruchten. Waar de Volksbeweging de christelijke waarden als gegrond op het Evangelic tot richtsr,oer nefflen wil, zal zij bereid moeten zijn ook te luisteren naar hetgeen
de Kerk over de problemen dor sam«uileviag zeggen zal en speciaal zeggen
zal over het stollen der sociale verboudingen onder de cis van gerechtigheid en naastenliefde.De antithese heeft er toe goleid dat wij op elk der verschillende politieke en andere terreinen een rein of nice:,* omtuind christelijk of soms ook
kerkelijk gene cite vonden, bet zich hoofdzakelijk bepaalde tot de beveiliging van eigen waarden: Mogen deze volksgrocpen historisch te rechtvaardigen zijn on jn menig opzioht. beilzaam hebben gewerkt, dit neemt niet weg,
dat het niet meer, past van de nood van het verleden een deugd voor het heden te maken. Wart mede door het is
out van groepen christenen op de
onderscheiden levensterreinen, is ons
in masv. van Kerk c-} Christendom vervreemd. Dit benauwehde bezwaar wil de Volksbeweging te boven komen
door in de samenbundeling van alien die de christelijke waarden "waarheid,
gerecbtigheid en naastenliefde" voor de opbouw van het maatschappelijk leven vormgevend achten te trachten zich boven de antithese uit te werken.
zonder aan de inhoud dier waarden iets af te doen.
Het is in deze richting, een Volksbeweging die zich wil orienteren op uit
-rdo waarden die met ernst wil strijdrn voor de doorhet b. an
rct.ng In le
loving van waarheid > gerecht-igheid en naastenliefde, en
daarom zal streven naar sociale rechtvaardigheid, het is in deze richting
dat vij voor cue dccl ors yolk willen cvertulgen van de ene mogelijkheid
om uit de inrpa<
raken. lie koers willen wij mot ens blad uit,
Len wij, Eroteatanten en Rooms-Eatholieken, kerkelijken enonkerkelijken, als yolk mede die koers willen gaan, da* is er inderdaad hoop op een
samenleving die door andere dan de vroegere vcrhoudingen wordt beheerst,
dan geven wij een waardig antwoord op do klemimende vraag naar vernieuwing,
;

die

or.-*

als yolk word! gesteld.

NADEREND EINDE
Inzake een eventuele algemene ce^jLtulatie van de Duitse legerresten .s op
het ogenblik het politieke gebeuren in Duitsland bijna even belangrijk als
.;o willen er daarom even nae or op ingaan.
het ooriogstono

Door Radio Hamburg is j 1, Maandagavond medegedeeld dat Hitler in Berlijn
de heldendood gestorven is. Yclgeas beriohten uit Moskou hebben gevangen
genomen Nazi's verklaard dat Hitler en Goebbels zelfmoord hebben gepleegd.
dit zij, Hitler is dood. Volgena eigen zeggen zou Groot-Admiraal Donitz
apvolger zijn aangea'.uld. Donitz is in Duitsland weidoor Hitler ala :
.1 nog enig aanzien-. Het Nazi-Kabinig'populair, doch gee'let in ]
''ijn gezet. o.a. werd Yon Ribbentrqp vernet schijnt door hem aan
door de Duitse
met geen woord gerept. Of
vangen. Van 71.
srdt niet gezegd. De Zweedse onderhanhij nog leeft en waar hij uithar
trouwens
verklaard Himmler niet voor de
delaar, Graaf Bernadotte, heeft
"fcweede maal te hebben ontmoet. Wel had hij mot Donitz eon onderhoud gehad.
Na zich als staatshooed te hebben aangekchdigd heeft Donitz zich in een
proc' latie tot net lluitso voir gericht. Kij verklearde als eerste taak te
zien de bevrijding van Duitsland van do Eolsjewistische horden. Voorzover
en :^J.£.-\? Luge.gang on Amerika ho^i in lie
zouden dwarsbomen, zag hij
ook tegen I
genoodz
oorlog te blijven voeren. In een radiozij
- ul" m hot britse yolk b\m,:"Ben verrader is hij. die
rede
.at thans zijn
eerzao.it en lie aldus bood on glavernij brengt over
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ERRSTDE GROTEN VAN DE KLEINEN.

Enkele maanden geleden Sonden enige Eindhovehse moeders een brief aan P.M.
de Koningin en aan de Regering. Zij snraken daarin hun bezorgdheid uit over het feit, dat kloine landverrad.ers werden opgenekt, doch dat ande^en
van groot formaat nog steeda vrij rond liepen. Fort daarer hekelde A. d^n
Doolaard voor Radio Oranje de fabrikar.ten, die t:;je"ens de bezetting met'
Rauter en andere Duitse offlcieron hadden geknoeid en e^r^uifd en zich nu
dank zij hun geld en connecties,via verschillende comite's bmhoog werkten.
Dit gevaar bedreigt ook ens.. Als wo niet op-oaasen gaan we dezel-fde kant
heen. We willen dit tooliohten met een voorbeeld uit de gemeente PUTTERSHOEK. Toen Duitsland won op alle fronton was burgemeester van der Ploeg
zeer pro-Duits. "De Standaard was in de vorise wereldoor3og toch cok proDuits'", argumenteer de hij, Zijn eigen kinderen stuurde hij naar de Ostmark,
Hij beijverde zich om het de Duitsers naar le zin te maken,Alle nationale
uitingen onderdrulrte hij met of zonder bevel, Wij herinneren aan de staMngsdagen, nu twee jaar geleden. Toen het getij keerde,was hij wel genoodzaakt
de bakens te verzetten. Hij deed dat natuurlijk, zonder to veel risico's te
nemen: alle instructies der Regering sloeg hi*] in de wind; van der Ploeg
bleef een Duitse handlanger* Af en toe hielp hij de andere partij.Zo.kreeg
hij ook daar connecties, die hem na de bevrijding te pas zullen komen. Bij
vele eenvoudigen kreeg hij de naam een goed sederlander te zijnJ'Dubbelslachtigheid is de weg naar succeS
dacht de burger.eesi er„ We doen eengreep
Eind Maart informeerde'een Oberzainlmeister van de D.W. bij burgem.v.d.Hoeg
naar een snelwoger. Burg em. stak onmiddel'iiik zijn voelhorens uit. Hij deed
burgers een voorstel aan de weermacht tijdelijk een snelweger af te staan
tegen een flinke partij aardappelen.Als geboren handelaar had hij zich zelf

,

enkele mudden voor de moeite toegedacht.De ruil ging niet door, omdat deze
burgers niets voelden voor collaborat'ie.
Flaatsruimte verbieclt pps meerdere gevallen uit het dossier te lichten.Wij
gaan nu op bezoek bij- een van burg erne esters kennissen: van der Llade,directeur der Suikerfabriek ter oiaatso.We zijn wel met or de thee gevraagd^
maar dat doet voor ons minder tor zake: we kunnen het" bij de deur wel af.
Voor 1940 was op de Suikerfabriek nimmer lets voor do ontspanning der arbeiders gedaan-, Toen het nazi-inaiituut Vreugde en Arbeid op het toneel
veracheen, begreep hij on eenmaal zijn verzuim. Als sociaal voelend man
dwong hij hen .tot het bijwonen van Duitse films. Hij diende de nazifice ring verder door de arbeiders naar een vergadering van het Arbeidsfront te
sturen. zulks weer met de nodige dreigementen, Een afgezant van W oudenbeng
vereerde hij met een persoonlijk welkcmstwoord. " Het sproekt van.zel.f_. dat hij
de Duitsers in alles ter wille was. Toon eens de Duitse bezetting van de
fabriek de gebouwen tijdelijk had verlaten met achterlating van vele goedezaakwaarnomer op eigen houtje wacnt-en uit. zodat
ren, zette hij als Duitsuitgesloten
was, Evenals zijn brave burgerne ester was
elke Nederlandse actio
hij zeer bovriend met Duitse officic-ren on fuifdo gra.ag met hen.
Beide heren blaken nu van vaderiandsliefdo. En ze weten precies welke connecties hen thans het best;-; kunnen uienen. Wie nog kwaad van hen mocht denken, . nroberen ze met goode woorden en geschenken gunstig te stemmen. Gaf
burgeih. v.d.Ploeg niet het.adviea met behulp van aardappelen een Officier
van Justitie tot vriend te maken ?
Het 'geval van Puttershoek is een uit velen, »Ye kenrien alien het oude verhaal van den Delftsen pijpenhandelaar die voor zijn raam het rijmpje hing:
"Grote stelen, kloine stolen, maar grote stolen 't meest."
Toen hij over deze dubbelzinnlgheid boor den turgemeester op .zijn vingers
werd getikt, zetto hij er onder'
"Op bevel van het Stadhuis. grote stelen per abuis."
Wij zullen moeten waken, dat de wandaden der grcten straks niet worden verdoezeld. Nimmer hebben wij geaorzeld de kleinen op hun plicht te wijzen.tfe
zullen moeten voorkomen, aa* hailige dubbelspelers als bovengenoemde heron,
in bevrijd Nederland zich, met Oranjestrikken getooid, cmhoog zullen werken
op do muur van zijn col in VuchtEenmaal achreef een onbekende strijaer
"Gerechtigheid zal wederkeren. ,f Daarvaor Is al die jaren gestreden, Daarom |(
herhalen wij aan de vooravond der bevrijding*. Eerst de groten,dan de kleanen!

'

KORTE BERICHTEN.
prinses
H.KbH,
H.M. de Koningin en
Ju-liana zijn Dcnderda.g per vliegtuig in
bevrijd gebied aangekomen. Do Koningin stelt zich voor enige tijd in Nederland te Dlijven,in afwachting van de definitieve vestiging. In verband met
de omstandigheden wenst Zij haar eenvoudigc levenswijze voort te zettem

CENTRALE KEUFEN OUD BEIJERLAND

\ Mogen wij het personeel vorzceken een eind to maken aan hun dieverijen ten
nadele van hen die doer de nood gedwohgen zijn van zijn diensten gebruik
te maken ?
WE HEBEEN 'T U AL MEER GSMELD
FR lb BKHOEFTE lAN VEEL GELD,

'

Wij

hcbban do iadruk

...;

rntuz, c.v,~rta waar nog DuitQors de ryerhand'hebben, formeel als staalshoofe is aanvaard. Dit is- in zoverre belangrijk dat, ingeval Donitz tot de algehele oapitulatie zal besluiten, dit zbh
dan ook tot Nederland zal uitstrekken. Volgens den gevangen genomen Ltn.Gen.
Dittmar bestaat er op een capitulatie meer bans met een persoon als Donitz
dan met Himmler. Ofschoon Donitz een vertrouwd vriend van Hitler was,schijnt
hij niet in dezelfde mate als diens naaste handlangers van de zelfvernietigende Nazi-waanzin bezeten te zijn. Hij heeft b,v. Hamburg (de 2e stad van
Duitsland)-tot open stad verklaard, zodat de Britten daar vandaag zonder
strijd zijn binnengetrokken. Praag, dat naar Goebbels nog kort geleden bralde, na Berlijn het voornaamste bolwerk der Nazi's zou zijn, werd door hemtot hospitaalstad uitgeroepen, wat practisch ook "open stad" betekent. Hij
schijnt zich dus nog enigermate verantwoordelijk te weten voor de vernietiging van Duitsland. Volgens de laatste berichten is ook Kiel tot open stad
yerklaard. Alle tegenstand in Noord-Duitsland is daarmee practisch ten eirde.
Donitz vluchtte naar Noorwegen. Misschien dat hij nu het cgenblik van
onvoorwaardelijke capitulatie gekomen acht, hoewel crook een kleine kans
blijft bestaan, dat hij in Denemarken en Noorwegen de strijd nog even wil
rekken. Het moreel der Duitsers in die landen is echter zo slecht, dat het
de vraag is of hij met die troepen nog iets kan aanvangen. Thans in het kcrt
het verdere nieuws.
berlijn ia geheel gevallen- 134-000 Duitsers gaven zich onvoorwaardelijk over. Slechts 16 dagen, nadat de Russen hun offenaief over de Oder inzetten,
yiel de atad, waarvan Hitler zei, dat voor haar muren de Rode atormvloed
zou keeren en dood bloeden. Na de verovering van Roatock en Wiamar hebben
Rusaen en Britten elkaar tussen die 2 steden ontmoet.
Zuid-Duitsland geeft eveneens het beeld van ineenstorting te zien. Gelijk
mot het gehele Duitse leger in Italic- hebben zich de legers in alle provinces ten Westen van Salzburg orvoorwaardelijk overgegeven. Het betreft hier
de grootste legergroep die oo"5 f zich zo onterend aan een vijand overgaf,nl.
bijna 1 millioen man. Ook de beo-fascistische helden, zij die na de Iheenstorting van Italic, samen met Mussolini de strijd wilden vocrtzetten, zijn
hierbij inbegrepen. Innsbruck, dat nog niet ia bezet door de Gaall., doch
ook in dit gebied ligt. Zal niet meer verdedigd worden. In Beieren ia alle
strijd, na de val van Munchen ten einde; de rivier de Inn ia reeds over een
lengte van 100 Km. bereikt. Linz wordt direct bedreigd en de Rusa.troepen
naderen deze atad ateeds meer en meer vanuit het Ooaten. In de Moraviache
Poort vielen Moray.Ostrava en Troppau; de Rode Legers zijn hier bijna door
deze nauwe doorgang naar het dal van de March heen. In April werden aan
het Westfront l? millioen gevangenen gemaakt. De 1 millioen man van het ItaL
front staan op de maand Mci geboekt, evenals de £ millioen man die de laatste 24 uur werden binnengebracht.Bovendien viel de Geall.het volgende muster gezelachap in handen: Gen.Dittmar,de bekende frontcommentator;Maarschalk
Petain,die Frankrijk verried;Von Rundatedt,ex-bevelhebber der Duitae legers
in het Westenjde Veldmaarschalken Yon Lebt, Yon Liszt,von Spiele e.a.;Hongarije's dictator Horthy; Hans Frit ze, Goebbels rechterhand. Yon Ribbentropweid
afgezet als Mm.van Buitenl.Zaken en vluchtte.Pierre Laval is in een Duits
vliegtuig naar Barcelona gevlucht, maar werd door Franco uitgeleverd aan de
Franse autoritoiten die zekcr weg met hem weten.
Verre Oosten. De Britten zijn in Birma nog net bijtijds voor de natte moeson
in Rangoon binnengerukt. Nederl. en Austr. troepen zijn geland op het eiland
Tarakan aan de Oostkust van het Ned.gedeelte van Borneo.
AAN DE BOEREN.
opwekking
mogelijk
om zoveel
Onze
vlees te leveren heeft hier en daar enige
verwarring veroorzaakt.Boeren die tot dusver halsstarrig geweigerd hadden,
zagen zich nu tot levering gemaand.Sedert alle verbindingen met Duitsl.zijn
verbroken, komt het vlees,dat boven het door de bezettingstroepen geeiste
kwantum wordt geleverd,de Nederl.bevolking ten goede.Na het aanspreken der
laatste voorraden granen en aardappelen,zcu de bevolking op vlees,melk en
groente aangewezen zijn. Daarom deed de gezamenlijke illegale pers een beroep
op de boeren zoveel mogelijk te leveren boven de dcor de Duitsers gevorderde
hoeveelheid.De toekomst van ons yolk gaat voor de toekomst der veestapel.Tede achtergrond van de nood der steden achtten wij het ook een misdaad,
at bepaalde functionarissen vee slachten ten behoove van.hun eigen groep.
Door de Geall.hulpverlening is de toestand zodanig gewijzigd,dat een nieuw
verstaan met de betrokken illegale autoriteiten noodzakenjk is.We komen
hierop nader terug.
-4-
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STREEKBLAD VOOR DE HOEKSCHE WAARD EN OMSTREKEN

DE KOERIER
Onze Landsvrouwe
tot

haar yolk
Wilt heden

Rede

van H.

M. de

Koningin

op 5 Mei 1945

Mannen
Nederland
Onze taal heeft geen woorden voor hetgeen in ons aller harten omgaat in
deze uren van bevrijding van geheel Nederland.
Eindelijk zijn wij weer baas op eigen erf en haard
Verslagen is de vijand van Oost tot West, van Zuid tot Noord. Verdwenen
is het vuurpeleton, de gevangenis en het martelkamp. Voorbij de nameloze druk,
de nimmer rust latende gedachte aan vervolging, die ons gedurende vijf jaren
gekweld heeft. Voorbij is de verschrikking van de hongersnood.
Ik breng hulde, mede namens U aan alle bondgenoten voor de bevrijding en
redding uit de greep van de hongerdood.
Hulde aan onze binnenlandse strijdkrachten, die haar uiterste krachtsinspanning
gaven en nog geven en voor wie geen offer te zwaar was, waar het gebracht
moest worden voor de bevrijding van ons yolk. Hulde aan hen die buiten Nederland streden te land, ter zee en in de lucht en vanzelfsprekend ook onze varende en strijdende koopvaardij en vissers en de velen, wier strijd, ontberingen en
lijutn nimmer bekend zullen worden; omdat er geen getuigen of overlevenden
zijn die ons hiervan kunnen berichten. Hulde aan alien, die waar en hoe ook,
hetzij door het offer van hun leven, hetzij door het dagelijks trotseren van de
grootste gevaren ons de dag van bevrijding thans doen beleven.
In zeer bijzondere mate gaan mijn gedachten met U uit naar alien, die deze dag
niet met ons mogen beleven. Ik dccl de smart van de talloos velen, die treuren
om hen die heengingen. Niet minder leven wij mede met degenen van onze
landgenoten, die nog in onzekerheid verkeren omtrent het lot van hen, die hen
lief zijn.
Vervuld met diepe eerbied en bewondering breng ik U alien hulde voor het
verzet, waarin ge al die lange jaren zo schitterend gewacht hebt. Een verzet,
dat U heeft samengesmeed tot een eendrachtig en ondeelbaar yolk, dat zich van
zijn roeping bewust is.
Ons alien wacht een grote taak, waarmee wij gelukkig verenigd en geheel onszelf aanvangen moeten. Onder de druk van den overweldiger hebben wij onszelf teruggevonden en is onze volkskracht opnieuw ontwaakt Thans kunnen wij
hiervan het bewijs leveren. Onze evenwichtige karakters, onze eeuwenoude beschaving en onze stuwende volkskracht zullen ongetwijfeld door daden de wereld
vertellen wat wij vermogen.
Laat ons alien, gedreven door die innerlijke kracht onze handen ineenslaan en
onze plicht verstaan en niet achterblijven op de weg, w«.rop zij die wij in
zo hoge cere houden, ons voorgingen, de weg, die zrj ons met hun hartebloed
geleerd hebben.
Rijksgenoten in Oost en West, ook voor U is Nederlands bevrijdingsdag een
feestdag. Het is voor ons alien een grote voldoening te weten, hoe innig gij
meeleeft met onze bevrijding. Meer dan ooit zijn wij in de geest verenigd met
onze Rijksgenoten in Nederlands Indie, die nog zo bitter onder de zware druk
van den vijand moeten lijden. Moge ook voor hen, mede door onze krachtsinspanning spoedig het uur van de bevrijding aanbreken. In de ontwikkeling van
de krijgsverrichtingen der laatste maanden mogen we ongetwjjfeld een gunstig
en vrouwen van

voorteken

zien.

nu

treden....

Vrijdag 4 Met

Avond over het stervende yolk van
West-Nederland. Er leeft hoop in de
harten, maar de dood sluipt nog door
de straten. Gevangenen lijden en wachten. Zal de vrijheid niet te laat komen?
En duizenden moede menschen bidden
om Gods erbarming.
„Hoe moeilijk het uur en hoe zwaar
ook de scheiding,
We zijn weer een dag dichter bij de
bevrijding".

Ineens.... een onzichtbare hand hecht
een boodschap aan muren en palen.
Het is de hand van . trijd<>nr. N^de-land.
..Morgenochtend 8 uur capituleren alle
Duitse troepen in de vesting Holland.''
Het bericht vliegt van mond tot mond.
De mensen komen druk pratend naar
buiten. Vlaggen worden uitgestoken.
Vreugdevuren ontbranden. Wie het
bericht niet gelooft, wordt meegetroond
naar het bulletin.
Ja, het einde is er.
Er wordt gelachen en gezongen. Vrouwen, die wachten op de terugkeer van
hun mannen worden stil. Uitgemergelde
mensen schreien. Gevangenen vatten
moed. Morgen komt de verlossing.

Maandag 7 Met
Eens in Mci werd ons vaderland geschonden. Nu rukken de Britse en Canadese colonnes West-Nederland binnen ter bevrijding. Hoe hebben wij gesrsukt naar deze dag vol van rood, wit
en blauw. Nu is ze gekomen.
Lang en donker is de nacht geweest.
Een oogenblik scheen het in September,
dat er licht aan de kirn verscheen. Maar
het verdween weer spoedig en we zonken weg in een ellende, zoals ons yolk
sinds eeuwen niet heeft gekend.
Ontredderd en vernield staat ons yolk
aan de poort der bevrijding. Alles doet
zo vreemd aan. Toch zijn we innig

Landgenoten, thans houden wij onze blik op de toekomst, waarin we met de verblijd.
zegen van den Allerhoogste kunnen zeggen: Nederland zal herrijzen en zijn grote Holland is vrij. Vrijheid, hebben
v ooit op waarde geschat?
roeping in de wereld vervullen.

wij

Onze kinderen jubelen weer: ..Oranje
Boven." Wij scharen ons om onze
Koningin. En we wachten op Haar
bevelen om aan de arbeid te gaan.
Nederland herrijst.
God schenkt ons een nieuw begin. Een
zware last valt van onze schouders.
Geen vijand loert meer op ons. We
zijn vrij. Voorbij is het bewind van
bloed en tranen. In dit wondere uur
vinden we geen woorden meer om onze
vreugde te uiten.
Er schiet een brok in onze keel
We stamelen God onzen dank.

Als wij bevrijding vieren
Waar tot op hef laa.ste ogenblik de doden onder ons
gevallen zijn en ons aller vreugde zozeer omfloerst
is door het gemis van hen, met wie wij zo graag de
bevrijding hadden begroet, vragen wij U, tot en met
Donderdag 10 Mci, halfstok te vlaggen,
Onze blijdschap over het e.ndelijk vrij zijn is oprecht,
maar het vele leed dat in ons midden schrijnt, maakt
het ons onmogelijk de bevrijding anders dan waardig
en ernstig te vleren.
wij ons onthouden van

Laten

uttgelaten leestbetoon.

De oorlog in Europa is ien einde. Hedenavond
meldden de ragiorenders der Verenigde Volken de
val van het Derde Rijk. Morgen Dinsdag v.ert de
wereld de dag der overwinning.

„Wilt heden nu treden voor God den D».
Heere,

Hem bovenal loven van harte zeer."

Nlemoller, de getrouwe getuige der Duitse
Belijdende KerL. is na acht jaren van gevangenschap uit Ret con.ent.atielcamp verlost.

Wij herdenken....
Maar de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Die men altijd moet loven,
En heeftet niet begheert.
Appel der bevrijding. Blijdschap omdat
het einde er is. Droefheid omdat wij
treuren om hen die er niet meer zijn.
Hoe graag hadden wij dit oogenblik
samen beleefd.
De Heere van hierboven en keeft het
niet begheert.
Lege plaatsen. Weemoed der bevrijding.
Wij blikken terug,
Wij herdenken
want de bevrijding is de bekroning van
de voorbije jaren.
Revue der doden. In lange rijen trekken

ze aan ons voorbij.
Wij herdenken onze kameraden, de
partisanen en terroristen, de schrijvers,
de drukkers, de verspreiders van het

illegale geschrift, de velen die brandend
hielden de fakkel van het verzet, die

ons dccl, zij zijn ons bloed, zij zijn ons
zaad". Wij herdenken hen, in eerbiedige
dankbaarheid, met een vreemde blijheid,
omdat hun dood ons de diepe zin van

deze tijd heeft doen verstaan, omdat
hun bloed ons de ware inhoud aan de
bevrijding geeft.

....

Wij herdenken
Wij herdenken onze soldaten en zeelieden die hun leven lieten voor 5 jaar.
Wij herdenken de doden uit die eerste
oorlogsdagen. Wij herdenken de vele

Joden, die nooit hun plaats onder ons
yolk meer zullen innemen. Wij zien ze
weer voor ons, als schapen ter slachting
geleid. Nameloos leed, dat in hen ons
yolk is aangedaan.

Dodenrevue.

Wij herdenken....

Wij herdenken hen die stierven onder

de terreur: hen die herbergzaamheid

beoefenden, hen die vermoord werden
als gijzelaars of omgebracht in ongeachter prikkeldraad en gevangenismuren breidelde repressaille-wraak, hen die de
gehoorzaamheid boven het leven hebzijn ondergegaan.
Zij waren de door vrijheid en recht ben gesteld.
gedrevenen. Zij waren de dichters van Wij herdenken hen die in dienst van
het Vaderland buiten de grenzen gehet gevangenislied.
vallen zijn. De jongens van de marine,
Ik wist de taak die ik begon,
de mannen van de koopvaardij, die de
Een taak van moeiten zwaar,
zeven wereldzeeen bevoeren, de helden
maar 't hart dat het niet laten kon
van de munitieconvooien.
*
schuwt nimmer het gevaar.
Lege plaatsen bij de- bevrijdingsschouw.
Vijf jaren geleden kwam het oorlogsWatkan een man, oprecht en trouw,
wee over ons yolk. Wij hebben samen
nog doen in zulk een tijd?
op verlossing gehoopt, samen de verHijkust zijn kind, hij kust zijn vrouw
strijd.
drukking ervaren, de terreur ondergaan.
en strijdt den ijdelen
Wij mogen niet samen de bevrijding
Ze zijn gegaan.... Ze keerden niet begroeten. De Heer en heeftet niet
weer. Uit onze gelederen worden zij begheert.
nu gemist. Zij hebben de vrijheid van Wij bidden om het rechte verstaan
geweten liever gehad dan het leven zelf.
Ach, Heer, wil mij vergeven
Hun geloof, hun martelingen en hun
mijn twijfelend gemoed
sterven gaven de kracht aan ons ver'k Weet, U zijn dood en leven,
zet. Wij herdenken hen, treurend, omWat Gij doet, dat is goed.
dat er leegte is in ons hart. „Zij zijn
l>_k: Firma L.

J. Hulshod,

Oud-Beijerland

Als eens in Mei.......

maar nu

anders

Zaterdag 5 Mci
In het half-verwoeste hotel „De Wereld"
te Wageningen zitten aan een ruwhouten tafel Geallieerde en Duitse
opperofficieren. De zaal is verder gevuld met frontcorrespondenten en reporters. Bij hel Blitzlicht worden foto's

gemaakt. Nerveus neemt de Duitse
bevelhebber, Blaskowitz, de capitulatievoorwaarden in ontvangst. Naze ingezien te hebben, stelt hij enige vragen
aan den Canadesen bevelhebber. Tolken

vertalen het Engelse antwoord. Op
koele en zakelijke wijze worden den
Duitser instructies gegeven. Persoonlijk
blijft hij verantwoordelijk voor alle
daden van zijn troepen. Hem wordt
in het bijzonder bevolen streng het oog
te houden op de S.S. die voor een
groot dccl uit gewezen Nederlanders
bestaat. Hij moet er zorg voor dragen
dat geen oorlogsmisdadigers onderduiken. Prins Bernhard stelt daarna in
het Engels de vraag of Blaskowitz bereid is de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten als geregelde troepen te
erkennen. Na een korte aarzeling antwoordt hij „Ja".
Als de Duitsers alle vernederende
voorwaarden hebben aangenomen, zal
de overeenkomst van kracht worden verklaard. Maar in geheel Wageningen is geen schrijfmachine aanwezig.
Daarom wordt een nieuwe bijeenkomst
vastgesteld tegen Zondagmiddag 4 uur.
De Geallieerde officieren staan op ten
teken dat het onderhoud is afgelopen.
Daarop vertrekken de Duitse officieren.
Als Blaskowitz op het bordes moet
wachten, richten de fotografen hun
camera's op den verslagene. Geirriteerd
roept de Duitse Generaal zijn chauffeur
aan: „Schnell mit dem wagen".
Even later is de wagen op weg naar
de gecapituleerde en bevrijde Vesting
Holland.
BEVRIJD, MAAR IN TRANEN
in de vreugde der naderende Levrijding, midden in de stille Llijd. < Imp van
een terugkeer nit gevangenschap, vlel Let

Midden
schot

van een .ataniseh

gedreven Duitsen

misdadiger. De kogel welke haar long doorhoorde en haar leven Denam, i. gcdrongen
in

het hart der illegale beweging van het

We_telljk dccl der Hoeksche Waard.
De pijn. door de vernietiging van dit leven
ons

zelf

aangedaan; is feller dan wanneer
in Let ziclit der vrijli.-id zouden

vallen

wij
ge-

zijn.

steun der linderen, de toerluclit van
menig balling, de gastvrouw van iederen

De

aller Moeder Traas,
midden weggernkt.
Onder haar oog streden wij de illegale strijd
zonder naar gaan wij de vrijlieid in.
Wij. liaar Lesclicrmelingen, herkregen de
vrijheid en net leven.
Wij, illegalen, ontvingen een gewonnen
illegalen werker,

on§

is uit ons

-

oorlog.

De Moeder der K. P.

gewon

de Vrede.
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DE KOERIER
A MESSAGE OF QUEEN WILHELMINA
TO HER PEOPLE
on May sth.
Men and women of the Netherlands

In our language we can find no words with which we can express the feelings
of our hearts in these joyful hours of Liberation of the whole of our beloved
country.

At last we are masters of our homesteads again.
From East to West, From South to North our enemy has been beaten. The
time of firingsquads, prisons and horrible concentrationcamps belongs to the
past. To the past too is the terrible persue and the never restgiving thought
of persecution of those long five years.
To the past too is the frightful menace of starvation
I pay homage, also on your behalf, to our gallant Allies, for liberating us,
and for pulling us out of the grip of death by starvation. I pay homage to
our native fightingforces, who have used, and still are using, their utmost
strength for liberating our beloved country, from the clutch of its oppresors.
pay homage too to everyone who has been fighting abroad, on land, on the
seas or in the air and naturally to our fighting mercentile-marine, and to our
fishermen and to the many whose struggle, degrevation and-suffering never will
be known, because there are no survivers who can tell us their tales.
I pay homage too to all those, no matter where and how, who gave the great
sacrifice of their lives or risked many dangers which resulted too in the Liberation of our people.
My thoughts specially go out to those who did not survive to enjoy these
days I take part in the sorrows of the countless who mourn for their lost
kinsman, and to those who are still uncertain as to what became of their
beloved relations. With sincere reverence and admiration I pay homage to
all for their magnificent resistance and their splendid manner of waiting in all
those long years. Such a resistance has moulded you together to one united
and indivisible people which knows its vocation.
By the pressure of our opressors we found ourselves back again and now,
happily united, we must begin a great task according to our national traditions,
our. centuries-old civilisation and our well-balanced character we shall show
the world again what we can do. Let us clasp our hands together and let us
understand our duty. Let us not stay behind those whom we held in high esteem
and who have shown us with their blood the way we have to go. Countrymen
and-women in East and West for you too the Liberation of the Netherlands
is a day of historical joy. To us it is a great satisfaction to know you participate in our joy with your sympathy. In our spirits more than ever we are
united with those in the East-Indies who still are suffering under the joke of
the opressor.
Let us hope that the hour of their Liberation will soon arrive, also by o v r
help. The development of the last few months may no doubt be taken as a
good omen Countrymen and women we must keep our eyes fixed on the
future and then with the blessing of God we may say: The Netherlands
shall revive and fulfill their vocation in the world.

Come soldiersand kneel...
Friday the 4th of May
The evening falls over the dying people
of the Western part of the Netherlands. Hope burns in their hearts,
but death creeps through the streets.

Prisoners are suffering and waiting,
Will Liberty not come too late ? Thousands of worn-out people are praying
for Gods mercy.
"However difficult the hour, the
separation;
oneday
parts
There's
less that
us from

the Liberation!"
And then
an invisible hand fixes
a bulletin on the walls. It has been
put there by the militants of the Netherlands : "To-morrow at 8 o'clock
a. m. capitulation of the German
troops in Holland".
Incredible. Everybody runs into the
streets and starts talking. Flags are
hoisted. Bonfires everywhere. Every
one who doesn 't believe will be put
with his nose to the bulletin.
Thank God, the end is there. Everybody starts laughing and singing.
Women turn silent and show expectant
faces ; they are thinking of their returning husbands or sons. Starving
people are crying. The prisoners take
up new courage. To-morroW Liberation will come !
Monday the 7th of May
Once in May, our beloved country
was violated .... Now British and
Canadian troops are entering the West
of Holland for liberating our soil. Since
a long time we have been yearning
for this day, the day that our streats
are covered with our national colours :
Red, white, blue and orange. Now this
long expected day has arrived. The
night has been long and dark. Once
in September there came a spray of
hope. But not for long. Once more
we were sliding back into darkness,
and a terrible misery as not afflicted
us for centuries came down upon our
people. Shattered and mutilated our
people now stood before the gates
of Liberty. How strange is that all.
But our hearts are glad and at peace.

....

Our beloved country is free! FREEDOM, did we ever appreciate you ? When we have Liberation-feast
Our children are jubilating and singing As untill the last moment we have lost com"Oranje Boven". We now groop us rades in our struggle, and our joy is mixed
around our beloved Queen. We are up with so much mourning in consequence
the loss of those, with whom together we
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We commemorate......
But the Lord in the skies
Who governs all below,
Whom we should always praise
For us designed this blow.
Roll-call of the Liberation. Gladness
because the end has come. Sadness
because we mourn for those who are
no more. How we should have liked
to see this moment together !
The Lord in the skies for us designed
this blow.
Empty places. Sadness of the Liberation. We commemorate .... We look
back, for the Liberation is the crowning of the past years.
Review of the dead. In long rows
they come marching along us.
We commemorate our companions, the
"partisans" and "terrorists", the authors,
the printers, the spreaders of the illegal
documents, the many fighters who kept
burning the torch of the opposition,
who have perished behind the barbed
wire and the prison walls.
It were they who were impelled by
their love for liberty and justice. It
were they who made the prison song :

I knew the task that I began
Would be a heavy weight;
But when a heart does really wish
It never is afraid.
What can a man, true and sincere
do when there's nowhere light ?
He kisses wife and children and
he fights the hopeless fight.
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loved the Liberty of conscience more than life itself. Their
belief, their tortures and their death
gave strength to our opposition.
We commemorate them, mournful,
because there is a void in our hearts.
"They are a part of us, they are our
now. They

Martin Niemöller, the faithful apostle of the
German Confessional Church has been delivered out of the concentration-camping after
a captiv:ty of eight years. He was one of the
first men, who penetrated the demonic nature
of the National-Socialism. He is the prophet,
who has called us up.

blood, they are our seed".
We commemorate them in respectful
gratitude, with a strange gladness,
because their death made us understand
the profound' sense of this time, because their blood gives us the true
contents to the Liberation.

....

We commemorate
We commemorate our soldiers and
sailors who lost their lives five years ago.
We commemorate those who died that
first days of the war. We commemorate the civilians, torn away from us
by the war. We commemorate the
Jews who never more will take their
places among our people. We see them
again before us like sheep led to the
slaughter. Nameless grief that has been
caused to us in their persons.
Review of the dead people. We commemorate

Like once in May...
but now otherwise
Saturday, May the fifth

half-destroyed hotel "The
in Wageningen, Allied and
high officers are sitting round
of rough wood. With bright
Blitz-light fotos are made. The German commander Blaskowitz receives
nervously the conditions of the capitulation. After he has glanced over
the papers he askes some question
to the Canadian Commander. Interpreters translate the English reply. In
a cold and matter-of-fact way instructions are given to the German. In
person he remains responsible for all
actions of his troops.
Particularly he is charged to keep his
eyes on the S.S., that consists to a
large extent of former Dutchmen. He
must take care that no war-criminal
tries to disappear. Then Prince Bernhard asks in English if Blaskowitz
is willing to acknowledge the Dutch
Interior Military Forces. After a short
hesitation he answers: "Yes, I do".
When the Germans have accepted all
humiliating conditions the agreement
will be declared in force. But in the
whole city of Wageningen no typewriter is to be found. Therefore a new
meeting is settled on Sunday-afternoon.
The Allied Officers rise, the sign that
the meeting has finished. Then the
German Officers go off. When Blaskowitz has to wait on the steps, the
photographers direct their cameras on
the beaten Hero. Irritated the German
General calls to his driver : "Schnell
mit dem Wagen". ("Hurry up with the
car".) A moment later the car is on the
way to the capitulated and liberated
Fortress of Holland.
In the
World"
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We commemorate those who died
during the terror, those 'who gave
hospitality, those who were murdered
as hostages or destroyed in unbridled
reprisal-vengeance, those who esteemed
obedience above life.
We commemorate those who fell abroad
in service of our Fatherland.
The boys of the Navy, the men of
the merchant-service, who crossed tha
seven seas, the heroes of the convoys
of ammunition.
Empty places at the inspection of Liberation.
Five years ago the pains of war overpowered our people. Together we hoped
for deliverance, together we made the
experience of oppression, endured the
terror. We may not greet Liberation
together. The Lord for us designed
this blow.
We pray to understand.
Oh Lord, will you forgive me
I did not trust You quite,
I know Yours is Death and Life, and
Your deeds are always right.

FREE, BUT IN TEARS
When our joy for the approaching
Liberation was on its highest point;
when our hearts were full of silent
happiness cause of the returning of
our men from prison, off went the
shot of an infernal Hun ruffian. His
bullet killed Her upon Whom we
looked as a Mother of the Underground in the Western part of our
island. The pain caused by the destruction of this life is sharper than
that which we should have felt when
falling ourselves in the sight of the
harbour of freedom
Mother Traas was the support of her
14 chHdren, the refuge of so many
exiles and outlaws, the hostess of
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all illegal workers.
We struggled for freedom with her
without her we must arrive at
our aim. We, "her children", regained
life and freedom.
We, the illegal action, lived up to

—

Victory.

The Mother of the Underground
gained the Eternal Peace.

