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V I J F J A A R D R U K K U N S T „ I N H E T V E R B O R G E N E " 

„Illegale" herinnering. De Kus van een Rus. 
De tong van een Tibetaan. 

" \ E L E jaren geleden (hoe lang 
reeds? drukte ik in een klein dorpje in Oostpruisen, dicht bij 
de Russische grens, valsche passen voor een Russisch student. 
Dit is vlug neergeschreven. 

* Maar zoo eenvoudig en zonder gevaar was dat niet. Want 
Duitschland en in het bijzonder Pruisen was in dien tijd reeds 
evengoed een „Polizeistaat" als Rusland. De gevangenissen en 
kerkers zaten vol politieke slachtoffers. 
Voordien had ik aan de lippen gehangen van mijn nieuwen 
kennis, die mij zijn bewogen en tragische levens-geschiedenis 
vertelde. 
De eeuwenlange uitbuiting en onderdrukking van het uit 
95 % analfabeten bestaande, geduldige Russische volk, leefde 
voor mij op als een gruwelijke keten van verbanningen, knoet
slagen en martelingen in donkere kerkers, voor hen die het 
waagden zich te verzetten tegen de tyrannie van „vadertje 
Czaar", zijn gedegenereerde hofkliek en zijn wreede kozakken. 
Zijn vader was naar Siberië verbannen, zijn zuster bij een 
„Krawall" doodgeschoten, zijn moeder van ellende gestorven. 
Ik zie de tranen langs zijn wangen biggelen. Hij huilt om 
„heilig Rusland'', om den grond waarop hij geboren en waar-
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aan hij met alle vezels van zijn gemoed en zijn lichaam ge
hecht is. 
Dit heeft niets te maken met de waanzinnige bloed- en bodem
theorie, noch met het weeë en grove „Deutschland-über-alles-
gevoel" van den „edelgermaan". Daar vlamde in mij het „feu 
sacré", het heilig vuur, dat gloeit en brandt van begeerte, de 
tyrannie „die mij het hert doorwondt", waar en vanwaar zij 
ook moge komen, het fatale levenslicht uit te blazen. 
Maar niet over het drukken van valsche passen voor mijn 
vriend wilde ik het hebben. Dat zou een geschiedenis op 
zichzelf worden. 
Laat ik u vertellen dat het gelukt is, dat zelfs de gebruikelijke 
signatuur „Byt po sémou" (het zij zoo) niet ontbrak, een 
formule die stond onder een doodvonnis zoowel als onder een 
bevordering tot generaal. 
Toen ik afscheid van hem nam, sloot hij mij in de armen en 
gaf mij een klinkende kus op den mond. Voor ons noorder
lingen een beetje griezelig. Daar ginds heel gewoon. Zoo ge
woon als het voor den Tibetaan is de tong uit te steken als 
bewijs van hoogachting en vriendschap. 
Hoe verder hij haar uit z'n mond steekt, hoe hooger zijn ge
voelens om u van dienst te kunnen zijn. 

Holland, het Luilekkerland voor den 
indringer en zijn horden. 

Nu heeft een vreemde tyran zijn horden gezonden naar ons 
eigen land. 
Het is de man, die twintig jaar lang zijn oorlogsmachinerie 
heeft opgebouwd en de wereld voortdurend verontrust en op
schrikt met zijn brallende redevoeringen. 
De man, die de wereld zijn boek „Mein Kampf" in het gezicht 
slingert als een handgranaat. Terwijl zijn raaskallende volge
lingen uitschreeuwen: Dit is de Steen der Wijzen, de lapis 
philosophorum! De domme wereld accepteert het niet. Maar 
bij den Duitscher ligt het op tafel als een nieuwe „bijbel". Als 
iets wat „noch nicht dagewesen." 
De man die tenslotte de onthutste naties zijn dom-naïeve vraag 
voorlegt: Voelt gij u bedreigd? 
Hij is de apostel, de uitvoerder van Nietzsches' waanzinnig 
testament „Die Wille zur Macht", de prediker van den „Uber-
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mensch", de verkondiger van het „Herrenvolk" , dat gescha
pen is andere volken te overheerschen, desnoods weg te vagen. 
Hij brengt Nietzsche's leer, dat het volk, de profanum vulgus, 
alleen bruikbaar is als platvorm voor den heerscher, in prak
tijk. Dat beteekent: het den soldatenlaars op den nek te zetten 
en vreemde, overweldigde volken, „restlos zu vernichten." 
Hij vond steun bij de inmiddels uit den grond gerezen „filo
sofen" van het Derde Rijk, waarvan Ernst Jünger een der 
ergste was. 
Hij schreef: 

„Wij moeten in staat worden een soort van demagogie van 
bovenaf te leveren, om daarmee op de massa's te kunnen in
werken in die oogenblikken, waarop zij, in de hitte van grootc 
en onverwachte gebeurtenissen, een zoodanige graad van ont
binding en weekheid bereikt hebben, dat zij voor geen enkele 
verstandehjke overweging meer toegankelijk zijn, doch alleen 
nog maar te beinvloeden door gevoelens." 

E n verder: 
„De oorlog is de vader en de maat van alle dingen". 

Het Duitsche volk heeft deze „wijsbegeerte" zonder protest 
geslikt. 
Dit volk van „dichters en denkers", dat vele van zijn beste 
zonen in de verbanning joeg, kauwde met welbehagen dit 
giftige, geestelijke voedsel. 
Het moderne heidendom, de totale ontkenning van Christus' 
liefdeleer, werd als een golf van modder over dit volk uit
gestort. 
Wij kunnen de aanhangers van deze lugubere ideologie kwali-
ficeeren als de massa, de kudde, die volgens Albert Einstein 
met ruggemerg kan volstaan, omdat ze geen hersens noodig 
hebben. Maar dit zou al te gemakkelijk zijn. De gemiddelde 
Duitscher is over het algemeen slechts eenzijdig ontwikkeld 
en geschoold. Hij heeft uit de historie geen leering geput. De 
geschiedenis van andere landen kent hij niet of zeer opper
vlakkig. Van zijn eigen land kan hij u de opstanden, de strub
belingen en vooral de oorlogen opnoemen, zoo noodig van 
achteren naar voren. 
De geschiedenis van andere volken had hun te denken kunnen 
geven. 
„Het Derde R i jk" ! Dat is de nieuwe slogan, een nieuw rijk, 
„he t duizendjarige". 
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Wat schreef toch ook weer Rivarol aan zijn besluiteloozen 
gebieder Lodewijk X V I ? 

„Nieuwe rijken kan men slechts opbouwen uit bloed, modder 
en laagheid. Zij worden van onder naar boven opgebouwd." 

Dat nieuwe, dat Derde Rijk moest „Lebensraum" hebben. 
Ruimte om te leven voor een volk, dat boven andere ver
heven was. 
Ook ónze ruimte. 
Vij f dagen voordat zijn troepen Nederland binnenrukten 
verkondigt de propaganda-sateliet Goebbels: Nooit zullen wij 
Holland overvallen. 
Verraderlijk kwamen zij i n een donkeren nacht. 
Een afdoend bewijs van het woord „Deutsche Treue" waar
mede zij de wereld zand in de oogen wilde strooien. 
De tyran laat „rücksichtslos" onze steden bombardeeren en 
zijn trawanten i n Berlijn schreeuwen zich schor van dolle ra
zernij, wanneer bekend gemaakt wordt dat Rotterdam gevallen 
is. Zijn soldaten overstroomden onze steden en waanden zich in 
Luilekkerland. Zij vulden de café's en restaurants, zij dron
ken koffie met room tot ze er van puften, zij aten zich ongans 
aan heerlijkheden die er i n Duitschland reeds lang niet meer 
waren, bespoeld met emmers bier. 
De duurste sigaren, de fijnste sigaretten waren van hun gading. 
Geld genoeg! Ze hadden hooge soldij. Natuurlijk, de bezettings-
kosten van een schrikbarend hoog bedrag moest Nederland 
tóch opbrengen. „Sowieso." 

Nogmaals ongare filosofen en hun stellingen. 

In Utrecht zie ik de intocht van zijn horden. 
Zij zingen. Op bevel. Zonder dat doet een Duitscher niets. 
Van de „He imat" en „die schone Liselotte" die daar wacht 
op de terugkomst van haar zegevierenden „held". Zij zingen. 
Zooals ze ook deden toen ze voorbij de puinhoopen en het 
leed van Rotterdam trokken. 
Fantastische gevechtswagens trekken voorbij. 
De soldaten hebben een puike uitrusting, er is niets vergeten. 
Ze moeten ons Nederlanders immers imponeeren. Ze moeten 
er niet uitzien als een rooversbende. 
Ze dragen allen het masker van discipline, maar „Wehe, 
wenn sie losgelassen!" 
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Daarmee heeft Schiller niet zijn eigen volk bedoeld. Doch wij 
zouden later weten, dat het geen waanzinnige frase was, toen 
nog zoo'n Duitsche „filosoof", Hans Jünger, in zijn drama 
„Schlageter" schreef. 

„De menschheid heeft eindelijk weer leiders en priesters 
noodig die den moed hebben bloed, bloed en nogmaals bloed 
te vergieten en tot slachters te worden". 

De gruwelijke ideologie daarvan zouden wij aan den lijve 
ondervinden. 
Wilt ge misschien een bevestiging van dit citaat van „aller-
höchste Stelle"? 
Ge mocht eens denken: nu ja, zoo'n schrijvertje. 
Waarschijnlijk wist ge niet dat de heer Goebbels een roman 
op zijn geweten heeft. Ik wist het voordien evenmin. 
Het ding heet „MichaelP'. 
Daar staat ergens: 

„Bloed vergieten is nooit zinloos." 

Meer citaten zal ik u niet geven. 
Ab uno disce omnes. 
Beoordeel naar deze staaltjes de rest. 

Een stukje historie. 

Gedurende de regeering van Iwan den Verschrikkelijke kwam 
er eens een Hollandsch koopvaarder in St. Petersburg. 
De Hollanders waren toen in Rusland nog al „getapt" en kon
den zich iets veroorloven. 
Hij vroeg aan een hoveling, waarom de Czaar zulke gruwelijke 
wreedheden met zijn onderdanen beging. 
Deze haastte zich ijlings de vraag aan dit monster van onmen-
schelijkheid voor te leggen. 
Hij kreeg een verbluffend antwoord. „Zeg aan dien idioot dat, 
als ik mijn onderdanen niet ophang, ze het mij zouden doen." 

In het illegale blad „de Waarheid" van 22 Maart 1945 lees ik: 

„Bij Stettin troffen de Russen in Altdam een woud van 
galgen aan, waaraan Duitsche soldaten en burgers wegens de
sertie of defaitisme waren opgehangen door hun eigen Nazi-
volksgenooten. 
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Misschien is de gedachtengang van den „Führer" gelijk aan 
dien van den Russischen tyran. 
Maar wie weet? Een galg bestaat maar uit een paar balken, in 
„no-time" in elkaar getimmerd en een strik om den nek van 
den man die van Duitschland en de door hem bezette landen 
een groote gevangenis heeft gemaakt, is gauw gelegd. 
Mijn gedachten zijn niet bepaald vriendelijk. Het gaat zelfs 
dwars tegen mijn levenshouding in. 
Ik moet dit even vaststellen. Het beteekent geen verontschul
diging en ik schaam mij er zelfs niet voor. En mijn vrouw zal 
wellicht het voorhoofd fronsen en zeggen: „Heb jij dat neer
geschreven? Dat is je reinste moordlust!" 
Hoewel, wanneer zij eenige jaren later zegge en schrijve vier 
uur lang in de felle kou op een pannetje boonenwater van de 
Centrale Keuken heeft gewacht, dan sta ik niet in voor haar 
consequent vasthouden aan haar overtuiging, al is zij dan ook 
de lijdzaamheid zelve. 

Grimmige bezinning. 

Op de verbijstering, de schok, die wij ondergingen toen de 
Duitschers ons land binnenvielen, volgde maar langzaam de 
bezinning; wat wij konden in het werk stellen om den vijand 
afbreuk te doen. 
De gelijkgeschakelde leugenpers lag aan banden, de pers die 
het licht der wereld verspreidde, de Koningin der Aarde had 
haar koninklijke mantel geruild voor het grauwe kleed van 
bedrog der valsche goden. 
Er was geen gedrukt woord om het contact tusschen de be
volking levend te houden. 
Maar het heilig vuur der talloozen was niet gebluscht. 
De illegale pers begon te draaien, dwars tegen de bedenke
lijke poging van het blad der Nederlandsche Unie een 
„deutsch-freundliche" richting in te slaan. Seyss Inquart houdt 
radioredevoeringen. Hij doet weerzinwekkende pogingen tot 
„verbroedering". Hij wil het Nederlandsche volk „lijmen", 
stroop om den mond smeren. Wij zijn zoo degelijk, zoo be
zonnen, zoo echt „Germaansch'', zoo stoer. We vliegen er 
niet in, we „happen" niet. Niets daarvan. 
De tanden worden opeen geklemd, verbeten, grimmig, vast
beraden. Het „illegale front" begint haar taak. 
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die met de „grosse Schnautze" werken 



Geheimzinnig kloppen en „gewichtige" pakken. 

Op een donkeren avond sta ik in de drukkerij. 
Ik wacht. Alles is verduisterd. Geen mensch in de stille straat. 
Zachtjes hoor ik drie tikken op de ruit, het afgesproken 
teeken. Ik open de deur. 
Twee mannen overhandigen mij zware pakken, het machine
zetsel van „Vrij Nederland". 
Ik ken deze mannen niet, nog minder hun naam en wi l ook 
niet weten en niet kennen. 
Voorzichtig neem ik de pakken aan. „Good luck!" zeggen ze 
zachtjes en verdwijnen in het duister. 
Ik leg de gezette pagina's onder een paar riem papier. 
Morgen zullen we, mijn dochter en ik, de pagina's voor het 
drukken gereed maken. Vreemden moet ik in de drukkerij 
niet hebben. 
Systematisch heb ik al weken te voren alle verbindingen met 
vrienden, collega's en cliënten verbroken. 
Ik wi l alleen zijn en geen bezoeken van „pra te r s" ontvangen. 
Daar is nadien veel over gesproken. Men vond het onbegrij
pelijk en het heeft mij waarschijnlijk menige verdenking van 
heulen met den vijand op den hals gehaald. 
Maar aangezien zwijgen en steeds weer zwijgen een gebieden
de eisch is, moet ik dit voor lief nemen. 

Vogeltjeslyriek en groeiend verzet. 

Des morgens vroeg maken wij vlug de pagina's op. 
De pers staat gereed. 
Het duurt niet lang of wij draaien, lossen elkaar des middags 
af om geen tijd te verliezen. 
Binnen enkele dagen staan de bladen ingepakt. Het gaat alles 
vliegensvlug, zonder veel woorden. 
Op den afgesproken tijd komen de verbindingsmannen der 
Verzetsgroep en halen ze weg. 
Ook zij wagen hun leven om den gehaten indringer te dwars-
boomen. Binnen het uur zijn alle sporen in de drukkerij ver
nietigd. A l l e misdrukken, inclusief de „legger" van de druk-
cylinder zijn verbrand. De asch zullen we vanavond in de 
gracht gooien. Een microscopisch onderzoek zou nog iets 
kunnen bewijzen. 

12 



Zeker is zeker. 
Mijn dochter zingt opgewekt: „Vogeltje, fiet, fiet, geef me je 
eitjes." 
Denk niet, dat we ons niet bewust zijn van den ernst, de ver
antwoording en het gevaar. 
Maar het is de voldoening, dat we er toe bijdragen en deel 
hebben aan het groeiende verzetsleger. 

Ongewenschte „klandizie". Import-Export-spionnage. 

Voor de bezetting van ons land kende ik een Duitscher, die er 
een zaak in kantoormeubelen op nahield. Dientengevolge 
moest hij wel eens kleinere drukwerkorders aannemen. 
Hij kwam daarmee bij mij. Zijn houding, zijn optreden was 
als van een klein, burgerlijk zakenmannetje. 
Tegenover mij was hij bijna timide. Wel vreemd voor een 
Duitscher, die gewoonlijk met de „grosse Schnautze'' werkt. 
Hij woonde in een eenvoudig huis, in een evenzoo eenvoudige 
buurt. Dat zal u misschien niet interesseeren. Maar ik kende 
er ook die in een groot heerenhuis op een der rustige en 
deftige Utrechtsche grachten hun zetel hadden. 
Dan stond er een schild aan de deur, heel onopvallend, heel 
bescheiden, heel mysterieus. 
Daarop prijkten de woorden: Import-Export. 
Zeer onschuldig. 
Maar zaken werden er niet gedaan. Wel terdege spionnage. 
Dat soort Edelgermanen spon hun walgelijk net als een 
griezelige spin door het geheele land. Wij hebben rustig ons 
dommelslaapje voortgezet. 
Niemand, behalve zij die hun methoden kenden en deze reeds 
in andere landen geobserveerd hadden, viel het op. 
Direct na de bezetting bleef mijn „klant" weg. 
Een onnoozel mensch zou het kunnen respecteeren als een 
soort fijngevoeligheid. 
Alsof zij daar ooit eenig blijk van hadden gegeven. 
Zijn „kantoormeubelenzaak" was verdwenen. 
Natuurlijk was ik op zijn „klandizie" ook niet meer gesteld. 
En ik hoopte hem niet meer te ontmoeten met al zijn be
scheidenheid en zijn platte fatsoen. 
Echter, „mit des Geschickes Machten, ist kein ewiger Bund 
zu flechten". Een paar maanden later komt met groot geraas 
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en gedaver van de open knalpot een pracht van een motor
fiets, bestuurd door een „hooge" Duitscher voor de deur van 
mijn drukkerij, stapt af en treedt binnen. 
„Kennen Sie mich nicht mehr?" zegt hij zonder te groeten. 
Natuurlijk herken ik hem. Verbluft aanschouw ik het be
scheiden „zakenmannetje" van voorheen. 
„Na, also! Ik moet u dit drukwerk bestellen. Vijftigduizend 
telegramformulieren voor onze Wehrmacht!" 
Zoo schuw, zoo timide als hij vroeger was, zoo arrogant is hij 
nu. Als hij met mij spreekt kijkt hij een anderen kant uit en 
heeft plotseling belangstelling voor een lamp die aan het pla
fond hangt. Hij doet zoo ongeveer als een hooggeplaatste Hin
doe, die slechts indirect met zijn „onaanraakbare" bediende 
mag spreken en zegt: Keisteen beveel aan mijn knecht, dat hij 
de vliegen van mijn hoofd weg moet jagen! 

Tot eiken prijs moet ik mij dien Duitscher van het lijf zien 
te houden, denk ik. 
Juist nu ik begonnen ben het ondergrondsche verzet tot mijn 
onverbiddelijk terrein te maken. Ik vertrek mijn gezicht tot 
een onmogelijke, pijnlijke grijns, alsof ik levend geroosterd 
wordt. 
„Was fehlt Ihnen? Sind sie krank?'' vraagt hij. 
Ik twijfel wat ik voor een „ziekte" zal opgeven. 
„Ach, es ist ja schrecklich!", kreun ik. „Ik heb van alles, 
griep, waterpokken, diphterie!" 
„Aber das ist ja ansteckend!" schreeuwt hij bijna. 
„Ja, het is besmettelijk! Mijn heele gezin heeft het. Gaat u 
met dit drukwerk naar mijn buurman, schuin tegenover..." 
Hij laat me niet uitspreken. „Fallt mir nicht ein! Als u nog 
werken kunt, moet u de order accepteeren!" 
„Zooveel papier heb ik toch niet!" zeg ik met een jammer-
gezicht. „En ik ben allang over mijn stroomrantsoen heen!" 
„Das macht nichts! Papier en stroom zult u krijgen. Morgen 
moet de proef klaar zijn. U weet de consequenties als 't niet 
gebeurt!" 
Natuurlijk weet ik dat, ellendig, verwaten stuk „k-o-e-1-
t-o-e-r"! Sabotage, niet waar? 
Het feit, dat mijn buurman in dezelfde straat N.S.B.-er is en 
met plezier zijn drukwerk zal maken, trekt niet. 
Het laat hem koud. Het is hem „vollstandig Wurscht." 
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Ik overweeg. 
De kerel is in staat een Duitschen arts op mij los te laten, die 
natuurlijk zal constateeren, dat mij niets mankeert. 
En daarmee een streep door mijn rekening haalt. 

Ik heb getreuzeld, getraineerd, de lijn getrokken. Zoo erg, dat 
hij een uitbrander van zijn „Oberst" kreeg, die hij met vijf
honderd procent op mij terugstort. 
Drie dagen later komt er een andere Duitscher. Een gewone, 
geen „hooge", geen „mensch". Waarom geen „mensch"? 
vraagt ge. Wel, het is toch bekend, dat in het Duitsche leger de 
mensch pas begint bij den officier. 
Deze „niet-mensch" dus, komt me vertellen, dat zijn „Vor-
gesetzter" voor een verantwoordelijke opdracht naar Duitsch-
land is vertrokken en dat zijn „Vertreter" eerstdaags bij mij 
zal komen met andere drukwerken. 
„Sehr eilige Drucksachen!" zegt de man. 
Ik ben op mijn hoede voor nieuw bezoek. 
Maar de „Vertreter" kwam niet en wonder boven wonder 
had mijn getreuzel ook geen gevolgen. 

Woordenboekpuzzle. 

De illegale bladen vermeerderen zich. We krijgen het druk. 
De studenten laten zich eveneens niet onbetuigd. Zij weten, 
dat, zooals Rabelais zegt, wetenschap zonder geweten, de 
menschheid ruïneert. Hun brandende dorst naar geestesvrij
heid stort zich uit in hun blad „de Geus" en „Sol Justitiae". 
Zij vinden allen hun weg langs geheime paden door het ge-
heele land. 
De vraag is grooter dan de oplaag. Zij gaan van hand tot hand, 
tot ze stukgelezen zijn. 
Voor enkele bladen drukken we zelfs dienstenveloppen be
drukt met: Departement van Landbouw en Visscherij, Rijks
bureau voor Ijzer en Staal, de Raad van Arbeid. 
Het kan niet beter. Gratis en franco in gesloten envelop thuis
bezorgd en naar menschelijke berekening veilig. 
We drukken Z-kaarten en formulieren „Zur Durchreise nach 
Frankreich", met de bijzondere aanwijzing, dat de Duitsche 
instanties den houder bij voorkomende gevallen hulp moeten 
verleenen. 
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De „houder" zal natuurlijk zijn best doen, zijn „bescher
mers" het leven zuur te maken. Want deze formulieren die
nen om contact te krijgen met de verzetsgroepen in Frankrijk. 
Het is meer de kunst, die dingen net zoo slordig te drukken 
als het origineel, dan om een onberispelijken druk te leveren. 
Natuurlijk worden ze van cliché's gedrukt. Al of niet opzet
telijk staat er wel eens een enkele verkeerde letter van een 
ander type tusschen den origineelen tekst. 
Met experimenteeren zijn uren, dikwijls dagen heengegaan. 
Wanneer er iets niet te onderscheiden is van het origineel 
zegt m'n dochter: 't Is mieters. 
Laat het resultaat te wenschen over dan heet het: 't Is pèt. 
Geen van beide adjectieven zult ge in een woordenboek 
vinden. 

„Herr Wachtmeister" en zijn meening. 

Eenige huizen verder van" mijn drukkerij is een „Wacht
meister" ingekwartierd. 
Als buurman voelt hij zich verplicht mij te groeten. 
Ik groet terug. 
Nu en dan maakt hij een praatje. Ik zeg niet veel maar laat 
hèm spreken. 
Hij offreert me zelfs een „kuch". 
Op zekeren dag bestelt hij voor zijn vrouw een doos post. 
Ik houd hem natuurlijk zorgvuldig uit de drukkerij, waar van 
allerlei ligt dat hij niet moet weten. 
Het was 's morgens acht uur. 
„Wissen Sie schon das Neueste?'' vraagt hij. 
„Nee, zeg ik, „ik ben er nog nuchter van!" 
„Mussolini ist abgetreten!" 
Hij bedoelt natuurlijk gevangen-genomen, maar dat wisteu 
we toen nog niet. 
„Sjonge," zeg ik, „die Sache geht schief für Deutschland!" 
„Vielleicht! Tenslotte heb ik niet om dien oorlog gevraagd." 
Nu, ja, dat zegt iedere Duitscher als het misloopt. 
„Wat heb ik b.v. aan mijn jeugd gehad?" gaat hij voort. „Ik 
ben van de school in de leer gegaan. Nauwelijks mijn leertijd 
voleindigd moest ik in dienst. Ik ben er niet meer uitgekomen. 
En hoe lang zal het nog duren? Ik ben in dien tusschentijd 
getrouwd. Mijn huis in Düsseldorf is door de Engelschen 
„ausgebombt". Mijn vrouw is er nog levend afgekomen. Maar 
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ze heeft een zenuwschok gekregen en is eigenlijk nog maar 
een wrak van hetgeen ze geweest is". 
„Uw Führer en Mussolini waren voor veertien dagen nog bij 
elkaar op de Brenner," zeg ik, „zouden ze niet geweten of 
althans gevoeld hebben, dat het in Italië begon te spoken?" 
„Mogelijk! Maar dat kan me weinig schelen!" 
Dat klinkt niet erg „Duitsch", denk ik. 
„Maar", gaat hij verder, „de Führer zal wel weten wat hij 
doet!" 
Dus toch „Duitsch". Vooral niet zelf denken, vooral niet zelf 
een oordeel hebben. 
Cadaverdiscipline. 

Wij zouden het juiste inzicht vertroebelen indien wij meen
den, dat alleen het Nazi-regiem van Hitier en zijn trawanten 
de schuldigen waren. De groote millioenen-bevolking van 
Duitschland heeft het aanvaard, gevoed, de macht gegeven. 
Het is in zijn geheel genomen een collectieve schuld, die het 
Duitsche volk dient te erkennen, te voelen, en er leering uit 
te putten. Het heeft de krankzinnige symbolen en mythen 
van het Derde Rijk gulzig ingeslikt, zonder zich de maag te 
overladen of er onpasselijk van te worden. 
Een land, dat onder zijn bevolking zooveel sinister schuim 
heeft zooals wij dat hebben ondervonden, dat zooveel misda
dige elementen heeft gekweekt en op Europa heeft losgelaten, 
is tot in den grond bedorven. 
Een volk, dat zonder fel protest toelaat, dat zijn kinderen op 
de scholen geleerd wordt te „bidden": „Der Führer ist unser 
Gott", heeft geen recht geplaatst te worden in de rij der be
schaafde naties. En daarom bezien wij de plompe poging ons 
volk vrees aan te jagen voor het Russische „spook", met een 
grimmige lach. 
Want vandaag hebben ze de muren „gedecoreerd" met een 
plaat, waarop een Russisch soldaat is afgebeeld, die het kruis 
omvertrapt. 
Ze meenen het over het algemeen godsdienstige Nederland
sche volk daarmee te vangen. 
Zoo ongeveer als een troep imbecielen die het onderschei
dingsvermogen mist. 
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Vermoffelingsproblemen. 

Het groote aantal mannen dat zich onttrekt aan de slaven
jacht der Duitschers en die wij „onderduikers" noemen, 
noodzaken de verzetsgroepen hun financieele draagkracht te 
versterken. 
Holland staat bekend om zijn gulle gaven wanneer het er om 
gaat nood te lenigen. 
Philantropie is een ellendig woord. Het vernedert den ont
vanger tot een stakker, die zich zonder hulp niet op de been 
kan houden. 
Maar dit heeft niets te maken met een „gift", die men ver
strekt aan den minderbedeelde. Hier is het plicht en ijzeren 
noodzaak diegenen bij te staan, die den vijand geen kans 
geven hun arbeidskracht te gebruiken in dienst van hun 
roof-oorlog. 
De gelden stroomen binnen. 
Kwitanties of ook maar een letter schrift worden niet ge
geven. 
Eén geschreven woord, één adres, één telefoonnummer in uw 
notitieboekje is voor den Sicherheitsdienst en de „grüne 
Polizei" voldoende om op een spoor te komen. 
Maar de gever ontvangt iets. 
En dat „iets", buiten het vele andere, zullen we nu gaan 
drukken. 
Het ontroerende, geillustreerde gedicht van den dichter Jan 
Campert „De Achttien Dooden", ligt op de pers. 
Het wordt met uiterste zorg gezet en gedrukt. 
Is de oplaag aanvankelijk slechts enkele duizenden, de her
drukken liepen op tot vijftienduizend exemplaren. 
Het is een probleem de groote stapels zwaar papier, waarop 
de prent gedrukt wordt, zoo in de drukkerij onder te bren
gen, dat onverwacht bezoek ons, althans niet onmiddellijk, 
'kan verrassen. Temeer daar deze in twee kleuren gedrukt 
worden en er eenigen tijd mee heengaat, voordat de tweede 
kleur op de pers komt. 
De platen worden verstrekt aan gulle gevers en verkocht ten 
behoeve van de vervolgden en hun families. 

Alarm! Camouflage. 

Het is Zaterdagmiddag. 
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Ik verwacht wederom de gezette tekst van „Vrij Nederland", 
dat punctueel bij mij binnenkomt. 
Er wordt alles in gereedheid gebracht des Maandags onmid
dellijk te gaan drukken. 
Om drie uur namiddags komt mij een verbindingsman van de 
verzetsgroep waarschuwen. 
„Er wordt een razzia gehouden op kleinere drukkerij-bedrij
ven. Twee zijn er reeds gegrepen. Als gevolg daarvan in den 
Haag vijftien verspreiders. Pak het zetsel vlug in, dan neem 
ik het mee!'' 
Vliegensvlug gaat de zetvorm weer van de pers, en wordt hij 
opgebonden en ingepakt. Kort daarop komt de tweede man, die 
voor alle zekerheid ook het papier, dat natuurlijk niet op de 
voorgeschreven voorraadlijst staat geboekt, weghalen. Er komt 
hulp van alle kanten. Vóór zes uur 's avonds duidt niets meer 
in de drukkerij op „illegaal" drukwerk. 
Op de pers ligt inplaats daarvan als camouflage een onnoozele 
tabel, die bovendien reeds lang afgedrukt is. 
Nu maar afwachten op eventueele bezoekers van de Gestapo, 
die terdege beseffen dat drukinkt gevaarlijker is dan buskruit. 
Geruischloos zullen zij niet komen. Zij melden zich door 
kolfslagen of schoppen van hun plompe laarzen tegen de 
deur. 
Tegen het vallen van de duisternis verlaat ik de drukkerij. 

Nieuw begin. Officieel vervoer. 

Ik wacht tot den volgenden Woensdag. Er is niemand van de 
speurhonden gekomen. Misschien houden ze mij volgens hun 
spionnen voor te onnoozel of mogelijk denken ze ook: die 
vent heeft z'n drukkerij vlak aan de straat, als je wilt kun je 
naar binnen kijken. Nee, voor zoo brutaal houden ze dezen 
„dumme Hollander" niet. 
„Durft u weer te beginnen?" vraagt me iemand van het 
illegale blad „Ons Volk". 
„Ik zal de pers weer in gereedheid brengen!" antwoord ik. 
„De tekstvorm heb ik bij me, gestereotypeerd en wel. Dan 
heeft u gemakkelijk werk. Het papier wordt u gebracht met 
een officieele auto van de Voedselvoorziening. Dat valt niet 
op en is volkomen safe!" 
„Accoord!" zeg ik. 
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Drie uur later draaien wij weer. F u l l speed! E r moet zoo 
spoedig mogelijk weer schoon schip zijn. 
Twee dagen later haalt dezelfde auto de afgedrukte bladen 
weer weg. 
„Bericht u mij vlug of alles is goed gegaan?" 
„Zoodra ik ze ter bestemder plaatse heb gebracht, kom ik u dit 
direct zeggen!" 
,,'t Is maar ter geruststelling!" 
„Natuur l i jk!" 

Op 't nippertje af. Revolver-romhntiek. 

Juist stond ik des avonds klaar de drukkerij te sluiten, toen 
de verbindingsman weer voor mij stond. 
„ E n ? " vraag ik. 
„Uw gedrukte O.V.-tjes waren haast in verkeerde handen ge
vallen. Op het Vreeburg noopt mij zoo'n N.S .K.K. - ind iv idu te 
stoppen. 
„ Ik moet uw auto vorderen!" zegt de kerel. 
„ K a n niet!" antwoord ik, „U ziet, ik rijd voor de Voedsel
voorziening!" 
„Niks mee te maken!" snauwt hij. 
„Vrijwillig kan ik de wagen niet afstaan!" zeg ik. 
„Dan moet ik met een ander argument komen!" en hij houdt 
me een revolver voor de borst. 
Daarvoor moest ik natuurlijk zwichten. Het sujet stapt zelf 
mee in en wij rijden naar een garage. 
„ U staat met uw leven borg voor deze auto!" zegt hij tot den 
garagehouder. 
De N.S.K.K.-vent heeft niet in mijn wagen gekeken om te 
zien wat er mee vervoerd werd. Hij dacht misschien haver
mout of bruine boonen. Dat was geluk!'' 
„ E n toen?" vroeg ik gespannen. 
„ J a , daar bleef mij niets anders over dan een kameraad te 
halen en samen naar de garage te wandelen!" 
„Oogenschijnlijk doodeenvoudig!", moet ik bekennen. „Maar 
n u de wagen?" 
„ N u , de garagehouder moest eveneens zwichten voor onze 
revolvers als ik voor dat ding van dien N . S . K . K . - k n u l ! " 
„Zeg maar, dat een mof de wagen heeft weggehaald!" roep ik 
en we stuiven de garage ui t!" 
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;,Enorm!" stel ik vast. „Gemoedsrust en kalmte brengen je 
een heel eind tot het doel. Dat was anders net precies door 1 

het oog van een naald. Een letterlijke „narrow escape"!" 

„Zwart" bezoek. 

Naast mijn drukkerij is de bergplaats van een N.S.B.-expe-
ditie-firma. 
Daarin staan de prachtigste, gestolen meubelen van joodsche 
ingezetenen. Nu en dan komt een groote verhuisauto, waarin 
het meubilair wordt overgeladen. Een Duitsche spoorwegbe
ambte houdt er de wacht bij. Want alle inboedels gaan linea 
recta naar Duitschland. 
Maar er zijn ook de kostelijkste nieuwe meubelen van blank 
eiken in geborgen, bestemd voor Mussert's kringhuizen, voor 
zijn lijfwacht en zijn verdere trawanten. 
Die worden door „zwarte soldaten" bewaakt. 
Een ervan heeft waarschijnlijk een technischen knobbel. 
Hij staat voor mijn ruiten te kijken naar het draaien van de 
persen, geeft uitleg aan een andere die naast hem staat. 
Het blijkt een grappenmaker te zijn. Hij tikt tegen de ruit. 
„Maakt u ook bonnen?" roept hij. 
„Nee, bankbiljetten van duizend!" roep ik terug. 
„Niet meer geldig, man!" 
Hij vraagt of hij even mag telefoneeren. 
Ik maak de deur open om hem binnen te laten. 
„Ze laten ons krom sjouwen!" zegt hij, „Ik moet even bellen 
om hulp!" 
Als hij klaar is komt hij eens kijken. 
Ik posteer me aan de deur van de drukkerij. 
„Mooie machines heeft U. Goed onderhouden!" 
„Je moet er een beetje pleizier in hebben !"zeg ik. 
„Drukt u daar boeken?" 
„Nee, dat zijn geheime instructies voor de Duitsche Wehr-
macht. Tot mijn spijt kan ik het u niet laten zien. General-
Oberst von Hoffnungstal heeft me streng verboden een exem
plaar achter te houden of iemand te laten zien!" 
Gereral-Oberst von Hoffnungstal! Ik weet niet eens of de 
kerel bestaat. 
„O ja, die heeren laten niet met zich spotten. Nou, ik zal 11 
niet in verlegenheid brengen!'' 
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Verbazend nette vent! 
Hij vertelt me, dat hij naar het Oostfront moet. „Stalingrad 
weet u ? " 
„Dat is geen vacantieuitstapje!" zeg ik. 
„Nee, maar we krijgen ze wel klein, die Russen!" 
De arme dwaas! 
Mijn dochter houdt zich goed. Ze geeft me knipoogjes. Als de 
vent nog lang blijft, geloof ik, dat ze „Wir fahren gegen Eng-
land" of „Deutschland über alles" gaat zingen. 
Ik heb hem nooit teruggezien. 
Hij zal wel in het massa-graf liggen dat de Russen hun bij 
Stalingrad hebben bereid. 

Bloed- en bodem-kogels. 

Onze heeren „beschermers" beginnen gebrek aan lood voor 
hun kogels te krijgen. 
Daar moeten i n de eerste plaats de drukkerijen aan gelooven. 
H u n kostbaar lettermateriaal is daar puik geschikt voor. 
„Zijn ze bij jou ook al geweest?" vraagt me een der leiders 
van een verzetsgroep. 
„ J a , " zeg ik, „ze moeten vijftig procent van mijn voorraad 
hebben!" 
„Zoo, nu, wacht nog even met je letterkasten leeg te maken. 
Misschien weet ik er wat op. Wacht even af tot vanmiddag!" 
Verdere verklaring krijg ik niet en ik vraag er ook niet naar. 
Des namiddags staat een auto voor de deur van de expeditie 
van een N.S.B.-blad. 
„Wat heb ik nou aan m'n kar hangen?" denk ik verbaasd. 
Ik ontvang van den chauffeur met een stalen gezicht zware 
pakken en merk onmiddellijk dat er lettermateriaal i n zit. 
Nieuwsgierig open ik de pakken. Ze bevatten de gezette pagi
na's van de brochure „Bloed en Bodem", i n het Hollandsch 
vertaald. 
Nou breekt m'n klomp! mompel ik. Ze willen mij toch niet 
gebruiken om hun geestelijk vergif door middel van mijn 
drukpersen openbaar te maken? Enfin , maar even afwachten. 
Kor t daarop kl inkt de vraag in mijn oor: „Nu, heb je lood ge
kregen? Wat is het? Laat eens zien! Nee, maar, dat is koste
l i jk! Gooi het zetsel door elkaar en lever het i n ! " 
Verbaasd staar ik hem aan. 

22 



„Dat heb je grandioos opgeknapt. Maar-e-e-e-e?" 
„Hoe dat gegaan is? Vraag er niet naar! Heb je scrupules?" 
„Ben je raar? Dat niet. Jk heb er voldoening van. Ze zullen 
dat Bloed-en-bodem-vod van dit zetsel tenminste niet meer 
drukken!" 
„Precies! Zoodra de Duitschers uit ons land geschopt zijn, 
worden we weer nette menschen." 

De kreet van dichtend Nederland. 

Reeds lang zijn we voorbereid op het drukken van het „Vrij 
Nederlandsch Liedboek." 
De vrije uitgeverij „de Bezige B i j " heeft het verzamelen en 
schiften der producten van dichtend Nederland op zich geno
men. Het zal geen gemakkelijk, doch wel een dankbaar werk 
geweest zijn. 
Het machinezetsel van het boek komt geleidelijk binnen en 
groeit aan tot bijna tweehonderd pagina's. 
Opmaken en rangschikken van het zetwerk vereischen veel 
tijd en zorg. A l l e walging, afkeer en haat, alle kreten van leed 
en gruwelijke marteling liggen er in opgehoopt. 
Wanneer in het concrete deze schreeuw van afschuw en smart 
zou opklinken als uit één keel, we zouden de handen voor het 
gezicht houden en uitroepen: „Mijn God, mijn God, laat deze 
beker aan ons voorbijgaan." 
Maar ook alle trotsch verzet, dat zich niet buigt onder de lompe 
hak van den overweldiger, alle hoop op een uiteindelijke be
vrijding, alle verwachting op een herrijzend, vernieuwd Ne
derland, ligt verzameld i n dit boek van dichtend Nederland. 
Zij zijn niet alle vanuit een litteraire gezichtshoek te beschou
wen. Zij zijn niet geschreven in den ivoren toren van den 
schrijver. Doch zij zijn geschreven met brandende begeerte 
naar, en hoop op de verlossing van een sinistere nachtmerrie, 
die ons Nederlandsche volk gevangen houdt. 
Bi zal alle zorg aan het boek besteden. Bt zal het niet drukken 
als een slordig strooibiljet, een zakelijke rekening, een nuchter 
manifest. 
Een opkomend geslacht zal het dikwijls ter hand nemen en 
het boek lezen als een herinnering aan een grimmige, verbe
ten worsteling om geestelijke vrijheid. 
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Kritiek bezoek vergezeld van gewetensvragen. 

Het boek wordt grootendeels gedrukt in twee kleuren. Bijna 
twee maanden gingen er mee heen. 
Echter niet zonder strubbeling, gevaar en onverwachte geval
len, die het verder drukken onmogelijk zouden kunnen 
maken. 
Ge moet niet denken, dat ik nu maar dagelijks en zoo langen 
tijd rustig kon doorgaan het werk af te maken. Op een vroegen 
morgen wordt ik door verschillende collega's opgebeld. 
„Zeg, als je soms iets aan het drukken bent buiten kennis van 
het Rijksbureau voor de Grafische Industrie, denk er dan om, 
er is vandaag verscherpte controle!" 
Er volgen nog drie die mij hetzelfde berichten. 
Ze denken daarbij natuurlijk niet aan illegaal drukwerk. Maar 
het drukken van een visitekaartje kon je misschien al een 
paar honderd gulden boete kosten. Papierbesparing, be
grijpt ge? 
In zooverre klopt de „waarschuwingsdienst." 
Maar om nu een kleine tweehonderd pagina's machineletter 
inclusief de groote stapels kostbaar papier te verdonkere
manen, daar zie ik geen kans toe. 
Er was overigens ook geen tijd meer voor geweest. Want een 
kwartier later-staan de heeren al voor de deur. 
Een korte begroeting. 
„Wat verschaft mij het genoegen?" vraag ik, vrij onnoozel. 
„Alleen maar controle!'' krijg ik ten antwoord. 
Hm, alléén maar! denk ik. 
Zij kijken rond. 
„Wat heeft u daar voor gezette pagina's staan?" vraagt een 
der ambtenaren, wijzende op de twee honderd pagina's van 
het Liedboek. 
„O, dat is een roman, goedgekeurd door de Cultuurkamer. Ik 
wacht alleen op de order voor afdrukken!" 
Onnoodig te zeggen, dat ik nooit met dit namaak-nazi-insti-
tuut in verbinding heb gestaan. 
Merkwaardig, hoe iemands fantasie begint te werken bij drei
gend gevaar. 
De toegang van de zetterij naar de drukkerij, waar de zetvor-
men van het Vrij Nederlandsch Liedboek ter perse liggen, kan 
ik natuurlijk niet weigeren. 
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„Hé, wat heeft u hier voor stapels van dat prachtige en kost
bare papier staan? Uw toewijzing is toch maar zeer gering!" 
„Dat is van den uitgever!'' 
„Jawel, maar dan moet u toch een verwerkingsvergunning 
hebben" zooals u bekend is! Maar daar zullen we straks wel 
over spreken! E n wat ligt daar voor een drukvorm op uw 
pers ?" 
Ja, nu moet ik wel „ui t den hoek" komen. 
„Wanneer ik die vraag beantwoorden zal, moet ik u , zoo ge 
er niets tegen hebt, een gewetensvraag stellen!" 
„ H m , en die lu idt?" 
„ U is Nederlander. Erkent u onze regeering nog, al is deze 
dan ook niet in ons land aanwezig?" 
Even een aarzeling. Een tasten en voelen. 
Ik ontvang geen ontkennend antwoord. Het lijkt me een 
woordelooze bevestiging van mijn vraag. 
„Dan zal het u bekend zijn, dat onze regeering erop gewezen 
en geproclameerd heeft, dat elke ambtenaar van zijn ambts
plicht ontslagen is, indien het er om gaat het oorlogspoten-
tioneel van den vijand te versterken. Wat u hier op de pers 
ziet liggen is afbraak, het wekt op tot verzet. Daarmee zal ik 
doorgaan als het mij niet wordt belet of wanneer ik niet i n 
handen val van de barbaren, die ons vertrappen en treiteren. 
N u ik U dit gezegd heb, dient u mij onomwonden uw houding 
bekend te maken. Wanneer u meent dit geval aan uw instan
ties te moeten mededeelen, verwacht ik een eerlijk antwoord. 
Zoo ja, dan zult u mij over een kwartier reeds niet meer hier 
vinden. Ik wi l den vijand geen kans geven mij voor een vuur
peloton te plaatsen en het leger der slachtoffers daarmee te 
vermeerderen!" 
Zij reiken mij zwijgend de hand. 
„Nu we dit weten wi l ik u alleen nog maar waarschuwen. 
Gisteren zag ik twee drukkers aan elkaar geboeid wegvoeren. 
Het is de vraag of zij nu nog in leven zi jn!" 
„ Ik ken het gevaar en het risico. Maar er is nog zoo 
iets als geweten. Vele jonge menschen wagen hun leven 
om den indringer afbreuk te doen. Met de revolver 
in de vuist distributiekantoren te „kraken" , ik geloof 
niet, dat ik daar bepaald geschikt voor ben. Ik heb nog 
nooit zoo'n ding in de handen gehad. Hoewel, we kunnen 
veel meer dan we ons bewust zijn, als het moet. Voor deze 
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menschen was dit soort werk voordien ook niet bekend. Het 
zijn geen beroepsinbrekers. E n zij zullen er ook nooit van ge
droomd hebben, dat zij eens „ inbraken" zouden plegen!" 
„Nee, inderdaad niet!", luidt het antwoord. 
Na een handdruk vertrekken zij. 
Mijn dochter is niet gerustgesteld. 
In dezen tijd van schrikbewind is teveel vertrouwen misplaatst 
en gebrek aan inzicht een onvergeeflijke fout. 
„Zou dat wel goed afloopen!" vraagt ze een beetje nerveus. 
„Zul len we maar niet ?" 
„Het lijkt mij beter," zeg ik „meer op de intuïtie af te gaan 
dan op het dorre verstand. K i j k een mensch recht in de oogen. 
Daarin staat veel geschreven. Het is niet altijd onfeilbaar. 
Maar het waren geen Duitschers, die je vriendelijk op je 
schouders kloppen en je later toch aan de galg brengen. Dat 
ligt ons niet. E r is een Duitsch woord, dat heet: denunzieren. 
Het beteekent zoowel laster als verraad, huichelarij en ver
kl ikken. Je zoudt er een heele rubriek van schurkenstreken 
mee kunnen aanduiden." Het woord is practisch niet i n het 
Nederlandsch te vertalen. Laten we doorgaan!" 
We gaan door. 

Nieuw, verrassend bezoek, Z-kaarten-verdriet. 

Maar het duurt niet lang. 
Aan de drukkerij kan niet gebeld worden. Dat ding heb ik 
reeds lang verwijderd. Bekenden weten het teeken en „goed 
volk" herken ik daaraan. Twee mannen staan voor de ruiten. 
Zij probeeren door de gordijnen te gluren. 
Ik zal ze opendoen, ze hebben me al zien werken. H m , twee 
Duitschers, „ in Z i v i l " . 
„Wir kommen Ihre Z-karte holen!" zegt er een. 
Ik laat ze „op 't matje" staan en tracht onopgemerkt de deur 
van de drukkerij te sluiten. Maar het lukt niet. Ze loopen me 
achterna. 
Jammer, jammer, dat ik ze niet in hun kraag kan nemen. 
„Z-karte? Bedaure, die hab'ich nicht!" 
„Haben Sie nicht? Maar u heeft toch een formulier ontvan
gen dat ingevuld moest worden!" 
„Nooit i n mijn bezit geraakt!" zeg ik. Dat is natuurlijk niet 
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waar. Wèl waar is, dat ik het direct in de kachel heb gesmeten. 
Een der beide Duitschers, wiens taak als tolk overbodig was, 
legt een bijzondere nieuwsgierigheid aan den dag voor wat er
op mijn pers gedrukt wordt. Voor een leek is dit niet onmid
dellijk vast te stellen. Maar ik moet dien vent daar toch 
vandaan hebben zonder zenuwachtig te doen. 
Ja, dat Vrij Nederlandsch Liedboek verheugt zich vandaag in 
veel belangstelling. 
„Entschuldigen Sie", zeg ik, „ik moet de pers even in den 
juislen stand brengen, anders bederven mijn drukrollen!" 
„Ach so! Ja, freilich!" meent hij. Ik draai de pers achteruit. 
De drukvorm kan hij dan tenminste niet zien. De bedrukte 
vellen achter de pers leg ik uit het gezicht. 
Na lang heen en weer praten, waarbij ik mij aanstel als de 
grootste stommeling, zegt de woordvoerder: 
„Ja, was machen wir da? De Arbeitseinzatz moet bericht 
hebben. Ik zal u een nieuw formulier geven, dat u omgaand 
moet opzenden, anders wordt u zwaar bestraft!" 
Ik neem het formulier aan. 
Ze vertrekken. En ik denk met een variant op Multatuli: 
Stik in Z-kaarten en verdwijn! 
Den volgenden dag, ze mochten nog eens terugkomen, vliegt 
het ding met een vaart zijn voorganger achterna, in de zwij
gende kachel, die nooit iets loslaat. 

Dit alles kan makkelijk naverteld worden. 
Er moet heel wat gebeuren als ik mijn kalmte verlies en mijn 
evenwicht verstoord wordt. 
Maar vandaag was het wel wat te veel. 

Na langen, ingespannen arbeid, komt het Liedboek gereed. 
Het boek zal zijn weg wel vinden. Het zal steun en kracht 
geven aan hen die den rug niet krommen voor den bruten 
overweldiger. Het zal den ontmoedigden een ruk geven het 
hoofd rechtop te houden. 

„Kinderlijk" vervoer. 

Er zijn van die kleine, beperkte oplaagjes van illegaal druk
werk, die gemakkelijk in een actetasch aan de juiste adressen 
bezorgd zouden kunnen worden. 
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Iedereen weet, dat de Duitschers u op onverwachte oogenblik-
ken kunnen aanhouden voor een onderzoek op wapens. Daar
voor komen het eerst in aanmerking die zulk een tasch bij zich 
dragen. Dit is dus te riskant. 
Er is een eenvoudiger middel. 
Daarvoor zijn vrouwelijke hulp en een klein kind noodig. 
Wij hebben een aantal van deze drukwerkjes gereed. Valsche 
Persoonsbewijzen, Vrijstellingen, Evacuatiebewijzen, valsche 
Spoorwegabonnementen voor illegale werkers en andere, 
waarmede de Duitschers een hak gezet wordt. De mogelijk
heden zijn niet begrensd als een wei met een slootje. Voor dit 
vervoer hebben we een pracht van een vooroorlogsche kinder
wagen. Voor jonge moeders om er jaloersch op te zijn. 
Mijn dochter stapelt de pakjes gevaarlijk drukwerk netjes 
onder in den wagen. Een kinderbedje er over heen, een 
dekentje en daarop een „geleend" kind, dat kraait van pleizier 
wanneer het met „tante" uit rijden mag gaan. 

Verkeerde „Anschluss". 

In een drukke verkeersstraat loopt een Duitscher naast haar. 
Hij bekijkt aandachtig het lachende kind. 
Een Duitscher houdt van „schmeicheln". Vleierijtjes zijn bij 
hem erg goedkoop maar voor ons Nederlanders, erg doorzich
tig. We kennen onze Pappenheimers. 
„Was Sie aber für ein schönes Kindchen haben, junge Frau!'' 
zegt hij tot mijn dochter. 
Hij wil „aanpappen". 
Het zal wel moeilijk voor haar geweest zijn in dit geval haar 
houding te bepalen. Het masker van de jeugd is niet zoo 
ondoordringbaar als bij den „ouwe rot" in het illegale front. 
„Ik heb er nog een paar. Een tweeling!" 
„Ein Zwilling! Donnerwetter! Zoo jong? U moest bij ons in 
Duitschland wonen. Dan kreeg u een uitzet en een medaille 
van den Führer!" 
„Wirklich?" lacht zij. 
„Aber ganz gewiss! Zulke vrouwen moeten we hebben!" 
Mijn dochter schatert. 
Het dringt tot hem door, dat hij „genomen" wordt. Schuift een 
zijstraat in en zegt: „Na, auf Wiedersehen!" 
Zij ziet booze blikken van voorbijgangers. 
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de Landwacht, de „crème de la crème" van het crapuul" 



Een best, een perfect teeken. 
Maar wij doen veel in dezen tijd wat ons heelemaal niet „ligt". 
Als je ze maar den voet dwars zetten, om den tuin leiden, 
afbreuk doen kunt. 

Groeiend front. Prooi van de Gestapo. 

Langs vele verbindingswegen uit protestantsche kringen wordt 
het contact teweeg gebracht tusschen mij en een katholieke 
verzetsgroep. Ondanks de vele tegenwerking van de i n het 
oude vastgeroeste geloofsgenooten, hebben zij zich aaneenge
sloten om hun eigen meening, die de vroegere scheidsmuren 
w i l overbruggen, bekend te maken en de Duitschers niet te 
laten profiteeren van de gespletenheid i n eigen land. 
Daar voelde ik wel wat voor. 
Het zijn frissche jonge menschen, die het blad samenstellen. 
Zij gaven het de naam „Christofoor' ' . Even flitst mij door de 
gedachten: Zouden zij wel voorzichtig genoeg zijn? Kunnen 
zij wel een der voornaamste dingen, n l . zwijgen en steeds weer 
zwijgen i n het oog houden? 
E r is een sportieve en stevige jonge deern bij. Dat is Olga. 
Ik aarzel. Maar een jonge man, in de kleeding van een kape
laan (wat overigens maar camouflage is) stelt mij gerust. De 
groep is goed geselecteerd. 
Ik zal met hen „ in zee" gaan. 

De nummers verschijnen regelmatig. Steeds krijg ik onmiddel
lijk bericht wanneer de bladen i n goede handen zijn aange
komen. 
Het is namelijk in het geheel niet uitgesloten, dat een controle 
van vervoermiddelen op straat plaats vindt. 
E r staat wederom een nummer gereed. 
Ik wacht tot de verbindingsman verschijnt om de bladen weg 
te halen. 
Hi j staat voor me. 
„Een ramp!" zegt hij, „Olga is i n Arnhem bij het verspreiden 
gepakt en Frits hier in Utrecht. Ze zullen wel geschaduwd zijn. 
Ik kan me niet voorstellen dat er verraad i n het spel is. We 
kennen elkaar al sinds jaren!" 
„Uit uw eigen kring niet. Maar U weet, er zijn „Neder landers" 
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die de schunnige manieren van de Duitschers hebben over
genomen. 
Ze loeren en spionneeren wat ze maar kunnen. Ze worden er 
dik voor betaald en voor hun maag hebben ze geen zorgen, 
zooals wij." 

Martelingen, een diner, een pakje sigaretten. 

Wanneer er uit een verzetsgroep iemand in handen valt van 
de Gestapo en hun beulen, is het daarmee niet afgeloopen. 
Hun middelen om tot bekentenis te dwingen zijn gruwelijk. 
Het zijn er vele. 
Ze kunnen hun slachtoffer opsluiten in een onderaardsch kot 
in de diepste duisternis. 
Zonder dekking, op water en brood, in een vochtig hol levend 
begraven. Zóólang tot ze meenen: nu zal hij wel murw zijn. 
Dan zullen ze hem er uit halen. Hij loopt als wezenloos, hij 
kan het daglicht niet meer verdragen. 
Als hij een beetje bijgekomen is wordt hem een keurig diner 
voorgezet. 
Als hij het gebruikt heeft krijgt hij een pakje sigaretten. 
Ze spreken met hem. O, ze zijn zoo „gemütlich". 
Dit alles kan hij alle dagen krijgen en eveneens zijn vrijheid. 
En aan geld zal het ook niet ontbreken. Maar de liefde kan 
niet van een kant komen. Hij moet zich weer bij zijn „mede
plichtigen" aansluiten en hen daarna overleveren voor „dertig 
zilverlingen", zooals Judas. Wanneer hij dat niet doet staan 
hun nog andere middelen ten dienste, die nóg erger zijn. 
Talloozen hebben gezwegen. 
Ze lieten zich half dood ranselen en hebben hun leven of in 
het minste geval hun gezondheid opgeofferd. Niet iedereen is 
voor martelaar geboren. 
Niet iedereen is een held. 
Er zijn sterken maar ook zwakken. Er zijn er die voor het 
verlokkelijk aanbod gezwicht zijn. 
Dan volgt een heele rij van slachtoffers, de prooi is binnen. 
Verraad? Allicht! 
Maar toch, ik voel eerder medelijden dan verachting voor den 
zwakkeling. En zijn leven heeft de ongelukkige toch ver
speeld. Tegelijk met de anderen wordt hij doodgeschoten. De 
dank voor het verraad. 
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Illegale correspondentie. Geloofsrust. 

Drie dagen later ontvang ik een brief uit Arnhem. 

Hiermede bericht ik U, dat Uw neef Chris ernstig ongesteld 
en door een besmettelijke ziekte is aangetast. 
Ik raad U aan Uw huis te ontsmetten en zelf met vacantie te 
gaan. 

. Met vr. gr. 
(handteekening onleesbaar) 

Ge begrijpt natuurlijk wie er met „neef Chris" bedoeld wordt. 
Ik ben dus gewaarschuwd. 
Mijn gedachten gaan uit naar deze jonge menschen en ik hoop 
en bid dat zij kracht zullen ontvangen het beulswerk van de 
barbaren te kunnen doorstaan. Waarom sluit ik nu niet ijlings 
de drukkerij en duik onder? 
Voor hem, die weet dat ons menschenwerk slechts een cari-
caturale afschaduwing is van dat wat wij zouden kunnen doen 
in den geest van Christus' Bergrede, voor den mensch die weet 
dat er eeuwige wetten zijn van oorzaak en gevolg, bestaat er 
nog zoo iets als vertrouwen en geloof in het woord: er valt 
geen muschje van het dak zonder den wil van den Hemelschen 
Vader. 
Voor den botten materialist, voor den „verstandsmensen" is 
dit een holle frase, een leege klank. 
Voor den mensch die in de diepte weet te schouwen, de mensch 
die de weg der smarten, van innerlijke twijfel en wanhoop 
heeft afgelegd, een kracht, een steun, die hem sterk maakt in 
gevaar. Hij is geen „he ld" in den gewonen zin, hoewel vrees 
hem vreemd is. 
Vrees! De zelf opgetrokken gevangenis waarin het menschdom 
zucht. Vrees voor den oorlog, vrees voor den vrede. Vrees voor 
het leven, vrees voor den dood. Overal vrees, behalve vrees 
voor de vrees. 
De mensch die dit alles heeft overwonnen bezit alleen een 
stille, rustige deemoed. 
Maar die prijs is voor velen te hoog. 
Met woorden zijn deze levensbeschouwing en dit Vertrouwen 
niet te omschrijven. 
Het is maar een stumperig gestamel. 
Sola fides justificus. 
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Alleen het geloof rechtvaardigt. 

Velen zullen mij misschien met een vloed van woorden en 
„argumenten" van mijn dwaasheid willen overtuigen. Zij zul
len spreken over de rede en ons verstand. 
Ja, ja, vooral ons „verstand'', ach, hemel! 
De overmatige ontwikkeling van het verstand is de vloek der 
moderne beschaving, zegt Tolstoi. 

Denk niet, dat ik altijd consequent handel naar mijn overtui
ging. De tijd is gruwelijk. Ik ben ook „maar" een mensch, die 
poogt te grijpen naar de verhevenheid Gods en zoo dikwijls 
mistast. 
„Maar" een mensch. 
De rechtzinnig geloovige zou zeggen: Ge bedoelt zondaar! 
Zooals ge wilt. Maar het klinkt erg „prekerig". En daar heb 
ik het land aan. Zoo goed als aan kwezels en diverse soorten 
bigotterie. 

Spionnage-poging van een pseudo-
„burgermannetje". 

Als ik op een morgen op weg ben naar de drukkerij, bemerk 
ik iemand die voor mijn deur heen en weer drentelt. 
Op zichzelf al verdacht. 
Bij het openen der deur stapt hij mee naar binnen. 
„Ik wilde wat drukwerk bestellen," zegt mijn vroege bezoeker. 
„U is er vroeg bij!" merk ik op. 
„Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet met den trein mee!" 
Hij overhandigt mij de copie voor twee soorten briefpapier. 
Ik lees de namen van een jonkheer en een baron en moet wel 
eenigszins verwonderd gekeken hebben. 
Want voor een zoo in het oog loopend burgermannetje met een 
bolhoed en een onmogelijk stropdasje is het moeilijk aan te 
nemen, dat hij connecties heeft in die kringen. 
Maar dat opzettelijk klein-burgerlijke boezemt me wantrouwen 
in. 
Ik bestudeer de vooruitstekende grove onderkaak a la Musso-
lini en de stekende, onrustige oogen van mijn cliënt. 
Hij geeft hoog op van het „goede" Nederlanderschap van de 
beide heeren. 
Langzamerhand begin ik het spel te doorzien. 
Paracelsus heeft driehonderd jaar geleden reeds gezegd, dat 



een schuit met graven en baronnen nog geen koninklijk yacht 
is. 
Hij vraagt mij heel belangstellend of ik nogal voldoende werk 
heb. 
„Ik heb nog wel meer drukwerk voor UT' zegt hij en haalt 
uit zijn welgevulde portefeuille een Duitsch formulier te 
voorschijn. Het is een Ausweiss-kaart voor vrijstelling van den 
arbeidsinzet en hij vraagt mij of ik daar vijfduizend van druk
ken wil. 
Inwendig grinnik ik. 
Te doorzichtig, waarde heer, te plomp. De spionnage- en pro
vocatiepoging ligt er dik boven op. 
„Ze zijn voor onderduikers, begrijpt U!" fluistert hij geheim
zinnig. 
„Maar dat mag toch niet!" zeg ik met een dom-naief gezicht. 
„Er mag zooveel niet! Wat kunt U daar voor kwaad mee? U 
kunt een behoorlijke prijs berekenen!" 
„Nee", zeg ik, „dat soort werk heb ik nog nooit gemaakt. Ik 
zal er maar niet aan beginnen!" 
„Jammer, jammer, U zoudt veel geld kunnen verdienen!" 
Nee, pseudo-burgermannetje, nee, schurk, daar trap ik niet in. 
„Nu, drukt U dan maar dat briefpapier!" zegt hij. 
„Waar moet het bezorgd worden?" 
„Nee, nee, ik kom het wel halen!" 
Ik heb het natuurlijk niet gedrukt en hij is ook nooit meer 
teruggekomen. 
Dat soort „Nederlanders'' hebben we ook, de beulsknechten 
van onze overweldigers. 

Mijn cm dijn. 

Zonder in roekeloosheid te vervallen krijgen we „lèf". We 
worden doortrapte samenzweerders. We doen ons voor als po
litieke analphabeten, als onnoozele halzen en geven de stomste 
antwoorden aan slimmerikken van de „grüne Polizei", die ons 
willen polsen of we wel „Deutsch-freundlich" zijn. 
Een privé-auto van de Nederlandsche Spoorwegen brengt mij 
papier, zetsel en copie voor het geïllustreerde illegale blad 
„Ons Vrije Nederland". We doen het „officieel". 
Papier, ah, om te zoenen, houtvrij, prachtig gesatineerd, be
stemd voor het blad „De Zwarte Soldaat", op onverklaarbare 
wijze in mijn drukkerij verzeild, auf Nimmerwiedersehen. 
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Ik moet oppassen, dat ik na den oorlog weer een fatsoenlijk 
mensch word. 

Trieste voorbijgangers. 

Dikwijls zie ik met bittere, verbeten woede een troep gevan
genen, de handen op den rug gebonden, voorbij mijn raam 
gaan. 
Velen gaan rechtop en kijken strak voor zich uit, fier, on
gebroken. 
Anderen loopen in gedachten verzonken, te staren met een 
afwezigen blik. 
De achtergeblevenen maken hun zorgen. Hoevelen zijn hun 
reeds voorgegaan? Hoevelen zullen nog maar kort het dag
licht aanschouwen en de loopen van een vuurpeloton op zich 
gericht zien? 
De zon schijnt goudkleurig door de bladeren der boomen. Zij 
teekent grillige arabesken op de wegen. Holland's wisselende 
wolken drijven naar den verren horizon van het vaderland. 
Wij Nederlanders loopen niet met onze innerlijke gevoelens 
te koop. 
Wij hebben daarvoor geen gebaar en geen uitdrukking. Wij 
verbergen ons leed en onze aandoening dikwijls achter een 
masker van onbewogenheid. 

Satan en de Duitsche romantiek. 

Toen ik jong was zwierf ik door de rustige dreven van Dene
marken. 
Van den weligen haardos, die ik toen had is nu niet veel meer 
overgebleven dan een armetierig „grasmatje". 
Deze bijkomstige mededeeling beteekent dat het lang geleden 
is. 
Wantrouwend bekeek de kalme Deen den zwervenden hand
werksgezel die hun grenzen passeerde. Of ik ook al een Duit
scher was? 
Nee, dat was ik niet. Hun gezicht verhelderde toen ik met 
den vinger op de kaart aanwees waar ik vandaan kwam. 
Dat was opvallend. Ik begreep dat niet erg. Als ik de geschie
denis had nagevorscht, was het mij duidelijker geworden. Maar 
hun korte gebaar en hun bondige uitspraak: Tysk? Satan!, 
zei mij genoeg. Ik wilde toch wel weten waarom de Duitscher 
een satan genoemd werd. 
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Niet lang daarna trok ik door Duitschland's wouden en bos-
schen. Ik bezocht hun steden, ik las hun legenden, hun spro
ken, hun sagen, ik probeerde dit volk, dat zoo weinig sympa
thie in de wereld had, te leeren kennen uit zijn litteratuur. 
Naast het vele dat ik aanvankelijk bewonderde en waardeerde, 
bekroop mij op den duur het onaangename gevoel met een volk 
te doen te hebben, dat voor negentig procent zich' superieur 
waande boven andere volken. 
Ik was te jong hun complexen te onderkennen. Hun verwron
gen romantiek, hun huilerige sentimentaliteit, dit valsche ge-
voelscomplex begon mij te irriteeren. 
Nobel sentiment is iets wat den mensch siert. Maar daartoe 
behoort iets anders dan het systematisch opkweeken van wat de 
Duitscher „heldendom" noemt. 
Er ligt ons nog in de herinnering de verkondiging van den 
„frisch-fröhlichen Krieg", het kletteren met den sabel van het 
vroegere, keizerlijke Duitschland, de krankzinnige vereering 
van de soldatenuniform, waaraan het Duitsche „Gretchen" 
geducht heeft meegeholpen. Er zijn weinig Duitsche gezinnen 
waarin geen portret van den heer des huizes in zijn uniform 
op de commode staat. 
Een meisje laat met trots haar verloofde zien als hij maar de 
soldatenrok aan heeft. „Pas dan, als men voor elke uniform-
knoop de hoed afneemt, is men een goede Duitscher," heeft 
mij eens iemand gezegd. 
Aan dit en de daarmede verbonden onderdanenslaafsheid van 
den Duitscher ontsnapte zelfs Goethe, een van Duitschlands 
groote zonen, niet. 
Beethoven ergerde zich en uitte het onomwonden, toen hij zag 
hoe Goethe als een lakei met de hoed in de hand zich boog 
en wachtte tot de landsvorst, een middelmatig potentaatje, in 
zijn rijtuig voorbij snorde. 
De man die overal geëerd werd als de dichter van Faust, boog 
als een marionet voor een ^vorstje", dat niet waard was zijn 
schoenen te poetsen. 

„Familië'-relaties. 

In de drukkerswereld noemen wij de uitgevers van boeken 
onze „zwagers". 
Bij mijn tochten door de stad bekijk ik de boeketalages. Ik heb 
belangstelling voor de producten van mijn „familie". 
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Ik zal er geen werken onder vinden van den Doolaard, Fabri-
cius, Theun de Vries en vele andere bekende schrijvers. 
De wereld der litteratuur heeft verliezen geleden, de dood van 
Ter Braak, du Perron, Jo Otten, Jan Campert en zoovele an
deren heeft ons telkens weer opgeschrikt. 
Zij hebben karakter getoond. 
Wanneer het woord van Maxim Gorki waarheid bevat: dat een 
schrijver de ingenieur is der menschelijke ziel, dan kan hij 
óók de verknoeier daarvan zijn. Want het is veel makkelijker 
een mensch omlaag te trekken dan hem op te heffen. 
Mijn speurzin is op de laatstbedoelden gericht. 
Naast vele oude uitgaven bemerk ik met groeiende ergernis 
litteratuur met het kennelijk doel het Nazi-gif lepels-gewijze 
door ons volk te laten slikken. 
Natuurlijk onder suggestieve en ook wel onschuldige titels. 
De kenner, de litteratuurliefhebber vliegt daar niet op in. De 
gemiddelde mensch, die in normalen tijd wel eens een detec-
tiefromannetje leest voor tijdverdrijf, weet dit niet. 
Hij mist het onderscheidingsvermogen. En.zooals in deze don
keren tijd veel gelezen wordt, vinden de boeken ruim afzet. 
Onze „familierelatie" heeft den naam goede zakenlieden te 
zijn. 
Dat neem ik hun niet kwalijk. 
Wanneer zij echter tot hun devies nemen: Pecunia non olet, 
geld stinkt niet, dan kan ik dat maar niet zoo goedsmoeds 
accepteeren. 
Ik vind er uitgevers bij die een naam te verliezen hebben, 
zelfs uit protestantsche kringen. 
Deze verfoeilijke sluipende hulp aan den vijand, zal later niet 
bepaald prettige vragen tengevolge hebben. 
Waarop een afdoend antwoord gegeven zal moeten worden. 
De uitgever die zich ondanks de druk der Duitschers niet leent 
ons volk met deze grove demagogie te infecteeren zal ik als 
„familie" blijven erkennen. De anderen beschouw ik als „het 
zwarte schaap", die een geheel gezin te schande kunnen stellen. 

„Lange" familie geheimen. 

De vrije Uitgeverij „de Bezige Bij" zit niet stil. Een der beide 
uitgevers begroet mij, wanneer hij binnenkomt, steeds met een 
buiging. 
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Ge zult de „familieverhouding" tusschen den man van de pers 
en zijn „zwager", den uitgever, ideaal vinden. 
Maar hij is zoo flink uit de kluiten geschoten, dat hij zich 
moet bukken als hij de deur binnenkomt. Daarom staat dan 
ook op zijn persoonsbewijs: de Lange?< Karei Ferdinand. 
Hij heeft die dingen overigens in soorten, hij wisselt van naam 
en beroep zooals U of ik een schoon hemd aantrekken. 
Voor zoover voorradig in dezen tijd. 
Het drukken van de geïllustreerde gedichten van Edgar Allan 
Poe in de oorspronkelijke, Engelsche taal, zal vele bibliophie-
len verheugd hebben. 
Ik meen te weten, dat nog niemand het heeft aangedurfd deze 
gedichten te vertalen. 
De vorige generatie heeft zich tevreden gesteld met de onbe
holpen, slordige, om niet te zeggen onbehoorlijke verminking, 
neergeklad door Jacob van Lennep, die er tot ergernis van het 
nageslacht ulevellenrijmen van heeft gemaakt. Wij hebben den 
bundel, die verscheen onder den titel „The City in the sea" 
bij het drukken de eer en de toewijding gegeven die hem toe
komt. En de hulp aan de vervolgden en hun nabestaanden was 
er mee gediend. 
De uitgaven van de „Schildpadreeks" bewegen zich op ander 
terrein. Het is doorgaans geen uitgesproken verzetslitteratuur, 
doch beweegt zich meer uitsluitend op letterkundig gebied. 
Zij geven Nederlandsche schrijvers en dichters in deze benauw
de Cultuurkamer-atmosfeer een kans buiten dit Nazi-aanhang
sel van hun scheppingsdrift te getuigen. 
Wij drukken de bundeltjes met liefde voor de drukkunst, zij 
vormen eèn lichtpunt in de dagelijksche triestheid der gruwe
lijkheden. 
Waarvan we nog lang niet alles weten, maar die we» om ons 
heen voelen als een sinistere walm van bloed en modder. 

„Dolle Dinsdag". 

De deportaties van onze mannen nemen hand over hand toe. 
Razzia's en het binnendringen in de huizen behoort bij de 
dagelijksche slavenjacht van „grüne Polizei" en „Sicherheits-
dienst". 
Een der middelen om daaraan te ontkomen, is het bezit van 
een pas uit Zwitserland of Zweden. De mogelijkheden om uit 
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hun worgende greep te blijven zijn niet beperkt op een klein 
gebied. 
Wij hebben ze gedrukt met alle raffinement die er bij te pas 
moet komen. Ze moeten voorzien zijn van stempels en hand-
teekeningen, niet van de echte te onderscheiden. 
Het kan natuurlijk maar een beperkt aantal zijn. Een teveel 
zou de vraag kunnen doen rijzen, waar al die Zwitsers en 
Zweden vandaan kwamen. 

Het schrikbewind van de Duitschers neemt hoe langer hoe 
meer toe aan moordlust. De schoten knallen, een menschen-
leven beteekent niets voor hen. 

Verstoorde vreugde. 

De verbonden legermacht nadert onze grenzen. Maastricht 
wordt bevrijd. Andere steden in het zuiden volgen. Onze hoop 
herleeft. 
Daarop volgt de spoorwegstaking. 
Een klap die de Duitschers ons duur zullen laten betalen. 
Maar hun vervoer is totaal in de knoop, ondanks de verzeke
ring van Seyss Inquart, dat het voor hen „nichts ausmacht". 
Plotseling is een paniek onder de Duitschers uitgebroken. Bij 
Arnhem zijn parachutisten neergelaten. 
Des avonds loop ik op dien bewusten „dollen Dinsdag" in Sep
tember 1944 over de Maliebaan te Utrecht. 
Ik zie een fantastisch aantal auto's volgeladen met alle moge
lijke goederen. Kisten Bols, wijnflesschen en radiotoestellen 
en het verwondert me, dat ik er geen kanariepietje bij zie. 
Een groot gedeelte is bemand met dronken soldaten. 
De „grijze muizen", dat soort vrouwelijke wezens die onze 
straten bevolken en met hun leeg en dom gesnater onze ooren 
kwellen, staan zenuwachtig in groepjes bij elkaar. 
Ik probeer iets op te vangen van hun opgewonden gesprekken, 
blijf wat treuzelen in hun nabijheid en morrel wat aan de 
veters van mijn lekke schoenen. 
„Wann gehst Du fort?'' vraagt er een. 
„Heute nacht! Mit dem Rotenkreuzwagen, weisst Du!" 
Ja, ja, die Roode kruiswagens. Die zijn overal goed voor. Ik 
heb er vaten benzine en munitie mee zien vervoeren. 
Nu worden ze ook gebruikt voor vluchtende Duitschers, 
„Mannlein und Weiblein". 
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met een omgekeerde tabakspijp 

op de vlucht had kunnen jagen 



Ik zie opgewekte gezichten op straat. In Zeist danst men op 
het plein van vreugde. Een woedende Duitsche officier in een 
auto schiet zijn revolver leeg op een troep menschen. 
Als het zoo doorgaat, denk ik, zien we in een paar dagen geen 
enkelen Duitscher meer. 
De ratten verlaten het wrak, de zinkende doodkist. 
De verzetsgroepen werken onder hoogspanning. 
In de drukkerij ligt het bevrijdingsnummer van „Ons vrije 
Nederland" op de pers. De zetvorm van het andere blad, „Vrij 
Nederland" staat gereed. Juist willen we den volgenden dag 
er mee beginnen, wanneer de mare ons bereikt dat drie druk
kers in Utrecht gegrepen zijn. 
De Gestapo werkt nog. 
Het risico is te groot om er mee door te gaan. 
Nog hebben zij het heft in handen. 
We moeten ons werk onderbreken. De juist afgedrukte legi-
timatiekaarten voor leden der N.S .B . worden door gedienstige 
handen naar elders overgebracht. 
Den volgenden dag zijn de drie slachtoffers, die door hun 
illegale werk i n de greep van den overweldiger kwamen, door 
het beruchte „schot in den nek" neergeknald. 
Een der mannen, die zijn drie-en-zeventigste jaar reeds gepas
seerd is, zag ik opgebaard liggen in de rouwkamer van een be
grafenisonderneming, een verband om den hals, aangebracht 
door de zorg van een Nederlandschen arts. 
Hij was een der drukkers, bij ons bekend om zijn berijmd ver
zet, de „dichter-drukker". 
Niet vermoedende, dat hij reeds den volgenden dag niet meer 
in leven zou zijn, maakte hij nog een rijm op het bureau van 
politie, waar de Duitschers hem hadden heengebracht. 
Zooals gewoonlijk werden ook hem zijn zakmes en bovendien 
de veters uit zijn schoenen afgenomen, om een mogelijke zelf
moordpoging te verijdelen. 
Waarop hij dichtte: 

„Ze hebben mij, godbeter't, 
Ook nog ontveterd." 

De rest van zijn rijm is mij ontschoten. Alles wat het slacht
offer aan waarde bij zich had was verdwenen. Zijn vrij groot 
bedrag aan geld, zijn horloge, zijn vulpen. 
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Met het bevrijdingsnummer der illegale pers waren wij te 
vroeg. 
Helaas, de Duitschers hebben tijd gekregen zich te herstellen. 
De dag dat men hen met een omgekeerde tabakspijp op de 
vlucht had kunnen jagen is voorbij. 
Van hun bloedige wraak kunnen we verzekerd zijn. 
In ons uitgeputte, uitgemergelde land wordt verder geroofd. 
Meer dan ooit. Wat niet vervoerd kan worden, wordt moed
wil l ig vernield. 
Ik zie op een Zondagmorgen hoe uit het Jaarbeursgebouw, de 
opgeslagen, gestolen levensmiddelen i n schuiten worden gela
den. Geconserveerde groenten, vruchten, vleesch, visch, kaas 
en boter, waarvan wij reeds lang de smaak zijn kwijtgeraakt. 

Gevangenis-preludium* 

Niet ver van mijn drukkerij verwijderd staat de gevangenis. De 
Duitschers hebben haar volgestopt met „gevaarlijke terro
risten". 
Den dag na „dollen Dinsdag" hebben de bezetters i n allerijl 
hun koffers gepakt, volgestopt met horloges, portefeuilles, vul
pennen, gouden ringen, alles wat eenige waarde had en aan de 
gevangenen toebehoorde. Een hunner heeft een „ b a a n " als 
archivaris. 
Hij krijgt druk bezoek van de Duitschers. Ze moeten „Colli-
anhanger" hebben om hun bagage te adresseeren. De man 
„ ru ik t " iets. 
Zouden ze op de loop gaan? 
Was het „smettelooze zwaard" van Hit ier een bot zakmes ge
worden waarmee geen koek meer was te snijden? 
In de gevangenis bestaat een soort code-systeem langs de ver
warmingsbuizen in de cellen. 
Ze tikken met hun soeplepel en geven „ber ich ten" door aan 
hun buren-celbewoners. 
Het geheim daarvan kan ik u niet verraden. Ik weet het name
lijk zelf niet. Het zal wel een soort morse-sleutel zijn. 
Maar er heerscht plotseling een bijna tastbare sfeer van on
rust in dit „politieke pension". 
Den volgenden dag zijn de Duitschers verdwenen. 
E r worden celruiten kapotgeslagen. E r wordt naar buiten ge
wuifd en geschreeuwd. 
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Dat gaat iedereen zien. De stille straat waar mijn drukkerij 
gevestigd is, is plotseling zoo levendig als de Kalverstraat te 
Amsterdam. Nieuwsgierig kijk ik naar buiten en zie nog juist 
hoe een Duitscher om de hoek van de straat te voorschijn komt 
en begint te schieten. Jk open de deur. In een oogwenk staat 
de drukkerij vol angstige menschen. 
Nu nog een kogel krijgen als je meent van het gespuis verlost 
te worden, zou erg bitter zijn. 
Wonder boven wonder is geen mensch getroffen. Het schijnt 
een slechte schutter te zijn. Want ik kan moeilijk aannemen, 
dat hij met spek schiet. 
Niemand zegt een woord. We kijken elkaar maar eens aan. Je 
kunt toch immers niemand vertrouwen! 
Maar ik zie toch wel aan de gezichten, dat we niet moeten 
denken, dat het „Herrenvolk" reeds vertrokken is. 

Na een half uur is het weer rustig in de straat. Mijn angstige 
bezoekers verlaten schichtig de drukkerij. Geen een heeft ge
zien dat ik bij voorbaat reeds de Legitimatiekaarten voor de 
Binnenlandsche Strijdkrachten en de biljetten met opdruk: 
„Streng verboden toegang. Onder toezicht gesteld van de ge
meente" aan het drukken was. Deze laatste voor de onder be
heer te stellen huizen van landverraders. 

Kort daarop trekken groote, open sleeperskarren voorbij met 
vluchtende N.S.B.-families, voorafgegaan door landwacht
schoeljes, die dreigen te zullen schieten, als je er alleen maar 
naar durft kijken. 
We hebben tevergeefs gehoopt. 
Het was maar een voorspel. 
In de gebouwen van de Rijksmunt wordt gezwoegd om de 
baren zilver weg te voeren. Later volgt zelfs de voorraad zink. 
Er is haast bij. Er zal niets in Nederland overblijven dan ver
vuilde en verwaarloosde gebouwen, waar de bezetters in „ge
huisd" hebben. Niets dan een verwoest en vernield land, een 
moedwillig onder water zetten van vruchtbare streken. Ze doen 
het „gründlich". 
En we hopen en we wéten, dat ze evenzoo „gründlich" van 
onze bodem verjaagd zullen worden, spoedig en radicaal. 
Toch zullen we nog geduld moeten hebben, taai geduld, taai 
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verzet. Nog moeten we de tanden opeenklemmen, verbeten, 
grimmig, vastberaden. 

Heer, verlos ons van deze pestilentie! 

Danse macabre van den honger. 

Het duurt niet lang of het spook van den honger sluipt onze 
huizen binnen. 
We staan 's morgens voor een leege broodtrommel. We gaan 
de straat op of er misschien toch nog iets te krijgen is. We 
kauwen harde suikerbieten. Onze kinderen krijgen onbedaar
lijke huilbuien van den honger. E r volgt felle koude. 
Dicht opeengedrongen leven we als gekortwiekte vogels in de 
kleinste kamertjes van onze woningen. In keukens, in zijka
mers. Vroeg valt de benauwende duisternis van den avond, 
van den langen nacht. Wie een weinig petroleum heeft, een 
waxinelichtje, een kaars is een rijk man. Wij vragen ons af, 
hoe wij den langen, eindeloozen winter zullen doorkomen. 
We sprokkelen hout, we slaan onze meubels kapot voor een 
beetje warmte van een rookende kachel. 
Onze vrouwen staan in de bittere koude, in stroomende regen, 
of dichte sneeuwval met kapotte schoenen om een beetje wa
terige soep van de Centrale Keuken. E n het gebeurt ook wel, 
dat ze niets krijgen, omdat de Duitschers het in beslag nemen. 
Wij mogen genadig de aardappelschillen in de soep verwerken 
die de Duitschers ons overlaten. 
Onze vrouwen en dochters rijden op fietsen zonder banden 
of loopen naar het platteland voor een zakje boonen of tarwe. 
Tientallen kilometers leggen zij af, dag en nacht. Zij slapen in 
schuren of stallen om den volgenden dag verder te gaan. 
Een stroom van menschen volgt dezen lijdensweg om het gru
welijke hongerspook te verjagen. De gezinnen zijn ontwricht, 
de huishouding verwaarloosd. 
Bij honderdtallen bezwijken mannen, vrouwen en kinderen 
op hun bittere tocht. 
Als de etenspan op tafel komt met het schrale voedsel, moet 
het vaderlijk gezag er bij te pas komen, wanneer de kinderen 
elkaar het schoonlikken van de borden en de pan betwisten. 
In de duisternis zitten we bijeen. Onze oogen branden en tra
nen van het smeulende hout, dat nat is en niet vlammen wi l . 
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het spook van den honger sluipt onze huizen binnen 



Ik zie hongerige kinderen staan bij de gebouwen waar zich 
Duitschers bevinden. Zij ruilen pakjes inlandsche tabak voor 
een homp brood. 
De bel van onze huisdeur staat niet stil. Vrouwen, kinderen, 
mannen vragen om één aardappel, een korst brood, een sui
kerbiet. 
En bijna niemand kan hen helpen. Niemand heeft iets te 
missen. 
Vervoersmiddelen, booten, aken, schuiten, worden door de 
Duitschers gevorderd. 
Dat is hun wraak. 
Ze kunnen van alles. 
Maar ons „nekken" kunnen ze niet. 

Kattenbout met brandnetels. 

De tuin van mijn huis en de omgeving daarvan, zijn van ouds 
de plaats waar minzieke katten elkaar rendez vous geven. Ze 
klagen hun liefdesmart en verdriet in langgerekte jammer
kreten uit. 
In deze hongermaanden hooren we dit niet meer. Hoewel de 
tijd voor hun abelspel is aangebroken. 
„Merkwaardig', zeg ik tot mijn buurman, „dat kattenvolk is 
ook al onder den indruk!" 
„Daar zit het 'm niet in!" meent hij. „Maar in de volgende 
straat woont een kattenmepper. Die gaat op jacht, vilt die bees
ten en verkoopt ze als konijn. Vijftig gulden per stuk. Het zal 
wel een N.S.B.-er zijn!" 
Ik lach. 
„Dat lijkt me niet bepaald noodzakelijk. Als zoo'n vent wil 
meppen en villen 1'art pour 1'art, dan kan hij beter sollici-
teeren bij de Duitschers voor een baan als gevangenbewaarder 
in Amersfoort of Vught. Een kat! Dat is voor zoo'n kerel veel 
te gering. Hij moet menschen kunnen ranselen en doodmarte
len. Dat brengt meer op dan dozijnen gevilde katten!" 
De man die mij hout verkoopt beweert, dat een kat lekkerder 
smaakt dan konijn. Best mogelijk. In elk geval beter dan ratten 
en muizen die de Leidenaren gedurende de belegering der 
Spanjaarden hebben gegeten. 
„Als 't nog langer duurt, weten we nog niet wat we zullen 
eten!" zegt de man. „Honger, mijnheer, dat weten we nu wel 
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wat dat beteekent. We kauwen nu al brandnetels en aard
appelschillen. En m'n keel doet pijn van die krengen van 
suikerbieten!" 

Een Servische boer, een Amsterdamsche 
bootwerker en hemelsche rozen. 

Onze vrouwen hebben in dezen ellende-tijd bewezen, dat zij 
ons in uithoudingsvermogen evenaren, zoo niet de baas zijn. 
Terwijl zij „uit'' waren, hebben wij de vloer geveegd, de vaat 
gewasschen, met kookkachels geprutst. 
Wanneer we nu maar niet later onze vrouwen zware karwei
tjes laten opknappen en zeggen: ik heb vandaag hard gewerkt, 
jij kunt 't ook wel! 

In Servië heb ik een boom van een kerel op een ezel zien 
zitten. 
Zijn beenen sleepten haast over den grond en zijn vrouw liep 
er naast met een zware zak op haar nek. 
Met genoegen had ik den kerel van zijn ezel geschopt en hem 
nog een trap achterna gegeven. 
Maar 'k was, helaas, te jong en niet sterk genoeg. Bovendien 
zou ik in dit land als een gevaarlijk krankzinnige opgesloten 
zijn. 

In Amsterdam liep ik eens door Kattenburg. Daar was een 
mijnheer met een wandelstokje verdwaald, wiens vrouw een 
groot pak bij zich had. Het verhuisde van den eenen arm 
onder den anderen. Ze had er waarschijnlijk moeite mee. 
Vlak achter hen liep een bootwerker met vuisten als mokers. 
Opeens hoor ik hem roepen: 
„Vrouwenbeul! Zie je niet dat dat mensch loopt te hijgen as 
'n lokemetief?" 
De mijnheer keert zich verschrikt om. 
,,'t Zijn geen keisteenen!" zegt hij. 
„Dondert niet! Jij loopt er maar naast met je stokkie! Snert
vent!" 
De mijnheer vond het geraden een straat verder het pak maar 
over te nemen. De vuist van een Kattenburger zit erg los. Als 
je hem op je gezicht krijgt ben je voor eeuwig geschonden. 
Nee, ik ben niet erg bang voor het ingang doen vinden van 
Servische zeden. 
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Maar die „ridderlijke" bootwerker heeft z'n vrouw misschien 
meer dan eens afgeranseld! zegt ge. 
Heel goed mogelijk! 

„Ehret die Frauen, sie flechten und weben, 
Himmlische Rosen ins irdische Leben". 

heeft Schiller eens gedicht. Maar ergens anders heeft hij er 
toch maar een domper op gezet. 
Daar staat: 
„ da werden Weiber zu Hyanen " 
Ik weet niet meer bij welke gelegenheid vrouwen zich als deze 
onsympathieke dieren gedroegen. Het zal wel een grondige re
den gehad hebben. 
Ik heb geen zin het voor u op te zoeken. Want, ik kan reeds 
lang geen Duitsch en geen Duitscher meer luchten. 
Het zal wel vele jaren duren eer ik hun „reuk" weer kan ver
dragen. Misschien wel nooit meer, als we eindelijk eens pre
cies weten hoe ze de gevangenen in hun martelkampen gepij
nigd, geschonden en vermoord hebben. Nee, geen zand er over. 
Later evenmin en nooit meer vergeten. 
De schurkentronies van de Gestapo en de Sicherheitsdienst, 
hun sadistische gruweldaden hebben we te lang moeten ver
duren. 

Mijn vrouw zegt, dat ze het wel prijzenswaardig van me vindt, 
om mijn waardeering voor de vrouwen te boekstaven, maar dat 
ik tegenover hen in het dagelijksch leven weinig egards betoon. 
Veel minder dan voor mijn drukpersen, die dan toch, after 
all, maar stomme stukken staal en ijzer zijn. 
Ik repliceer, dat deze vergelijking nog „manker" gaat dan 
Seyss Inquart. 
Psychologisch bezien is het veiliger een mensch maar niet op 
een voetstuk te plaatsen. 
Het is erg vervelend als hij of zij er later weer aftuimelt. 
We martelen door den barren winter, we worstelen, tobben en 
hunkeren naar de lente, die ons althans van de snerpende 
koude zal verlossen. 
Ondanks alle ellende, het illegale werk gaat door. Nu alle 
bedrijven stilstaan wegens stroom- en gasgebrek, worden de 
bladen gestencild, gedeeltelijk zelfs nog gedrukt met het klein
ste, zespuntslettertype, op persen voor hand of voetbeweging. 
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Ook ik moet mijn werk beëindigen. Grimmig besef ik, dat ik 
nu tegenover de roof- en moordlust van den overweldiger, niets 
kan stellen dan dadenloos toezien. 
Mijn persen staan te roesten. 
Om de maat vol te maken komt een Duitscher aan mijn wo
ning. 
Ik denk aan een huiszoeking en gooi nog gauw even een paar 
illegale nieuwsberichten die op tafel liggen in de kachel. Het 
manuscript van dit boek ligt veilig in een blikken doos onder 
de vloer. 
Maar hij komt vorderen. De rest van mijn lettermateriaal, be
nevens de geheele inventaris. Ik heb er geen beschikking meer 
over. 
Ik protesteer, ik blaf den kerel aan als een nijdige hond. 
„Kriegsnotwendigkeit!'' zegt hij, „Befehl ist Befehl!" 
Mijn lettermateriaal wordt een paar dagen later weggehaald. 
Voor de machines hebben ze geen tijd gevonden. En geen 
vervoermiddel. 
Intusschen, de schoten knallen. De lijken van hun slachtoffers, 
dikwijls met verbrijzelde armen of beenen worden gebracht 
in het Pathologisch Instituut. 
Ondanks de scherpe, bloedige terreur wordt er „gewerkt". 
Ons huis dreunt, een paar deuren vliegen open. De onder-
grondsche strijders hebben op een der singelgrachten een bun
ker, gecamoufleerd in een woonhuis, opgeblazen. 

Diverse soorten „diners". 

De heer Hitier moet eens in intieme kring gezegd hebben, dat 
het niet lang zou duren of hij zou te Londen in Buckingham 
Palace dineeren. 
Ondertusschen zijn vandaag, tegen het eind van Maart 1945, 
de Russen in het centrum van Berlijn doorgedrongen. Met 
spanning lezen we de berichten van de illegale pers. 
Ik vrees, dat Stalin hem een griezelig galgenmaal zal voorzetten 
in het broeinest Berlijn, de haard van pruisische geweldheer-
schappij, het etterend gezwel aan Duitschlands vooze lichaam. 
De kwalijk riekende poel, waar de gruwelijkheden die over 
ons worden uitgestort, uitgebroed en bevolen zijn. 

Wij hebben vandaag óók een „diner". Een lepel boonenmeel 
met water. De geheele week hebben we geen brood op tafel 
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gehad. Mijn hart schrijnt wanneer ik in de hongerige oogen 
van mijn kinderen kijk. 
Ik troost hen. Morgen! Dan krijgen we wittebrood van de Zwe
den. Met margarine. 
Ze zullen juichen. Voor zoover ze dit niet reeds lang verleerd 
zijn. 
Een keer mogen ze zich zat eten. Maar dan hongeren we weer 
verder. De aardedonkere nacht breidt zich over ons uit. De 
sinistere stilte der stad benauwt ons. N u en dan klinkt een 
schot van de landwacht, de „crème de la crème" van het kra-
puul, het uitvaagsel, dat zich aan de Duitschers heeft verkocht. 
We gaan ter ruste. De vergetelheid in . Slapen de klok rond. 
Waarom zouden we op normalen tijd opstaan. De eene dag is 
even triest als de andere. 

„Daverend nieuws". 

Een regenachtige, sombere dag, zooals zoo vele der voor
gaande. 
Ik kom thuis. Doorweekt, rillerig, ik voel me ziek en ellendig. 
Het water siepert uit mijn kapotte schoenen. 
„ K o m hier!" zegt mijn vrouw, „Ik zal de zon op je gezicht 
tooveren!" en ze drukt me het illegale nieuwsbericht in de 
handen. 

28 Maart 1945. 
Capitulatievoorstel via Stockholm aangeboden door Himmler 
aan de U.S.A. en Engeland. 
Hitier stervende 

Ik lees niet verder. 
,,'t Is bijna te mooi om waar te zi jn!" zeg ik. „Hoewel we het 
kunnen verwachten!" 
„Dad, just smile! Soon we shall be free, free as a bird in the 
air!" Van pure geestdrift spreekt m'n dochter Engelsch. 
„Nu gaan we gauw weer draaien. Dan hoor je weer je eigen, 
lang verbeide „muziek" van de persen!" gaat ze voort. 
Des avonds zie ik alweer vele dronken soldaten. Ja, dat waren 
ze ook op dien „dollen Dinsdag" en de bevrijding is toch niet 
gekomen, 
't Is Zondag. 
Dezen dag vooral vind ik verschrikkelijk van saaiheid. 
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Maar ook de Maandag gaat voorbij. De spanning wordt haast 
ondragelijk. 
Weten, zéker weten doen we nog niets. 
Dinsdag. Een N.S.B.-blad meldt de „heldendood" van Hitier. 
We nemen het cum grano salis. Als later blijkt, dat hij zich 
een kogel door het hoofd heeft gejaagd, dan zullen we dit wel 
te weten komen. 
De wijze waarop interesseert ons niet. 
Maar intusschen is de nood zoo hoog gestegen, dat honderden 
in het gezicht, der vrijheid nog van ellende te gronde gaan. 

Nog meer geduld. 

Enkele dagen daarna. 
Engeland en Amerika verwerpen Himmler's aanbod tot on
voorwaardelijke overgave. Natuurlijk! De doorzichtige, domme 
zet van dien heer, om Rusland er buiten te laten, gaat niet op. 
Dat heeft iedereen begrepen. Behalve duitsche Nazi-hersens. 
Rusland dat gebrandschat en platgebrand is overal waar de 
Duitscher een voet heeft gezet, het land dat hun bij Stalingrad 
een massagraf heeft bereid, waarvoor wij en de bezette landen 
drie dagen rouw moesten aanleggen, werd door dezen beul als 
een quantité negligeable ter zijde geschoven. Een plompe po
ging om een wig te drijven in de verbondenheid der geallieer
den, die alleen rijpen kan in de door Nazi-kolder bezeten vier
kante schedel van dit individu. Hebben de Duitsche regeerders 
wel ooit in de wereldgeschiedenis eenigen tact gehad? 

Luizenmelodie. 

Achter mijn woning ligt de gemeentelijke opslagplaats. 
Daarop staat tevens het gebouw der „Entlausungsanstalt". 
Dagelijks zie ik troepen soldaten daarheen marcheeren. 
Ik sta er meesmuilend naar te kijken. 
•«Mijnheer", zegt een der arbeiders dien ik ken, „ze hebben 
luizen als marmotten! Soort zoekt soort! Nou, voor mijn part 
worden ze er door opgevreten!" 
Gedrukt lijkt deze uitspraak een beetje cru. Maar het teekent 
de walging, de afkeer en afschuw die er leeft onder de Neder
landsche bevolking. 
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Het „ideaal" van de massa. 

De zon gaat schijnen en begint aan kracht te winnen. We be
kijken de wereld een beetje anders. Met meer hoop en ver
wachting. 
Onze gesprekken zijn ook nu niet gericht op overpeinzingen. 
We zijn nog altijd materialistisch en we weten nu terdege dat 
de stoffelijke dingen voor een groot deel ons leven be-
heerschen. 
Ons denken bepaalt zich een groot deel van den dag op de 
paar aardappelen, de schamele boterham die we vandaag nog 
hebben, maar die er morgen misschien niet meer zal zijn. 
We hebben geen tijd voor overpeinzingen, hoe de wereld na 
al deze gruwelijkheden zal worden opgebouwd. 
Een Engelsch staatsman, wiens naam ik vergeten ben, heeft 
kort geleden gezegd: de armoede in de wereld heeft ons deze 
nieuwe ramp op den hals gehaald. 
Hij heeft verder gekeken dan de gemiddelde mensch, de massa. 
Deze oorlog kost velen millioenen het leven. Maar veel grooter 
is het aantal dat ten ondergegaan is door gebrek, voordat deze 
vernietigende krijg over ons losgebarsten is. Zij stierven in 
krotten, kazernewoningen en sloppen. 
Hiervan maakt geen statistiek melding. Niettegenstaande dat 
weet iedereen het die ooren had om te hooren en oogen om te 
zien. We weten dat er „something rotten" was i n ons econo
misch bestel. 
Tallooze nijvere handen, tallooze intelligente hoofden konden 
hun scheppingskracht niet ontplooien. 
„De aarde en haar volheid zijn des Heeren." Dit bijbelwoord 
is niet tot de wereld doorgedrongen. 
Haar houding was, populair uitgedrukt: eerst kom ik, dan kom 
ik nog eens en dan komt een ander nog lang niet. Dat was de 
geheele economische wijsheid die de wereld te verkondigen 
had. 

Ik snak naar den dag dat de laatste Germaan, 
Zonder „Sieg", zonder „Heil" naar zijn Heimat zal gaan, 
En zijn giftige vlag, die ons land thans besmeurt, 
Als een vunzig vod door de goot wordt gesleurd, 
(uit: Het Vrij Nederlandsch Liedboek). 
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Dagelijks ga ik naar de drukkerij. Ik zie de persen, geroest en 
verwaarloosd door acht maanden stilstand. 
Daarvan ben ik nu wel overtuigd, dat de Duitschers geen tijd 
meer zullen krijgen de machines weg te slepen. 
Ze kunnen ze hoogstens moedwillig vernielen. 
Ik waag het er op. Stroop de mouwen omhoog en begin te 
poetsen, te schuren en schoon te maken. 
Binnen een week glimmen ze weer in oude glorie. Dagelijks 
een beetje bijhouden, dan blijven ze bedrijfsklaar. 
Alleen de leege letterkasten grijnzen mij aan. De roof van mijn 
met zorg behoed lettermateriaal hebben de Duitschers nog kun
nen volbrengen. 
Maar de hoop op een spoedige verlossing van de ellende die 
de Duitschers ons berokkenen, houdt mij op de been. 
Vij f jaar voelen we reeds de hak van den barbaar op ons druk
ken. Ze hebben ons vijftien jaar ouder gemaakt. Kennissen 
die we een langen tijd niet gezien hebben, loopen we straal 
voorbij. Ze zijn zoo veranderd, dat we ze niet meer herkennen. 
We dragen reeds jaren lang gekeerde jassen. In het zitvlak van 
onze broeken zit een lap van heel andere kleur. Als je jasje 
niet te kort is, zie je het niet. Als je maar stijf rechtop loopt en 
er voor oppast dat je niet moet bukken. Onze sokken zijn 
„verzoold" met een stuk jutezak. 
Letterlijk en figuurlijk hebben we geen hemd meer aan ons 
lichaam. Je voelt je dikwijls vies en onbehagelijk. Een „bad" 
in een teil is luxe. We hebben er geen zeep voor. 
Vi j f jaar lang hebben we niets kunnen vernieuwen. De dekens 
waaronder we slapen zijn aan elkaar genaaide vodden. We 
liggen met de felle koude onder onze jassen, onder divan- en 
tafelkleeden. We zijn straatarm, berooid, bestolen, uitgeplun
derd. De volgens hen „steinreiche Hollander" hebben ze kaal 
geplukt tot op het bot. 
Maar het ergste wat we kwijt zijn is onze vrijheid. We kunnen 
niet meer ademen, we stikken bijna als we de gehate haken-
kruisvlag zien. 

Bekende klanken. 

Nog drie weken hebben we gewacht. 
Het Nazi-regiem kraakt. De ineenstorting is een kwestie van 
dagen. 
Maar elk uur is te lang. 
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Een lenteavond. Voor ons doen gaan we laat ter ruste, tien uur. 
Nauwelijks ingedommeld word ik wakker. Ik hoor i n de verte 
gezang. 
Welke optimist kan dat zijn? 
Maar het zijn er meerdere en ik herken het Wilhelmus. Ik 
denk te droomen. Met roekelooze vlugheid spring ik mijn bed 
uit. Mi jn vrouw mij achterna. 
„Hoor je dat?" zeg ik ademloos. 
„Er moet iets bijzonders gebeurd zi jn!" antwoordt ze. 
We luisteren nog een poos. 
Maar in onze stille buurt is nog niets merkbaar. Hoewel er 
een bijna tastbare sfeer van opluchting om ons heen is. 
Slapen doen we den verderen nacht haast niet. Reeds vroeg sta 
ik op straat. 

Ik zie een heldere rood-wit-blauwe vlag wapperen. Mijn hart 
bonst. 
In de straten rond het centrum der stad zie ik een paar 
officieren aan de huizen waar een vlag is uitgestoken aan
bellen. 
De vlaggen moeten weg. 
Een ouden heer met een oranjestrikje op zijn jas, wordt dit af
genomen. Een jongen met een oranjesjerp om, moet het doek 
afgeven. 
Ik volg de beide Duitschers. 
In de binnenstad hangt reeds vroeg, om negen uur, bijna huis 
aan huis, de driekleur. 
De Duitschers geven het maar op. Heftig gesticuleerend ver
dwijnen ze in een zijstraat. Niettegenstaande de waarschuwin
gen der geallieerden voor voorbarig vlagvertoon, straalt binnen 
enkele uren de geheele stad i n onze bekende kleuren. E r is 
geen houden meer aan. De spanning is te hoog gestegen. Zij 
moet een uitlaat hebben, right or wrong. 
Het bericht van een voorloopige wapenstilstand heeft de stad 
in een feestterrein omgetoverd. 
Om tien uur 's morgens is de stad een golvende menschen-
menigte. 
Groepen jonge meisjes, arm i n arm, verkondigen luid zingend, 

, dat het „overal ba l " is waar de Tommies zijn. 
Bij het hoofdpostkantoor op de Neude, waarvan de Duitschers 
een soort vesting, met prikkeldraad omgeven hebben gemaakt, 
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zij zijn gekomen om de Duitschers „to blow away"t 

om ze weg te blazen 



zie ik plotseling in razende vaart een Duitsche auto verschij
nen. Drie woedende officieren stappen uit. 
„Zurück! Zurück! Auseinander!" schreeuwt er een als een 
razende tegen de massa. 
Geen mensch wijkt. 
Ik vrees een bloedbad. Een verborgen machinegeweer in de 
auto kan in deze menigte een slachting te weeg brengen. Want 
nog steeds kunnen zij macht uitoefenen. 
Maar zij schijnen het niet aan te durven. Op een personenauto 
met twee kleine amerikaansche en engelsche vlaggetjes op de 
motorkast, koelen zij hun woede. De vlaggetjes worden afge
rukt en kapotgescheurd. In zijn hulpelooze woede steekt hij 
de stukken tusschen zijn tuniek. 
Daarna stappen zij weer in en rijden weg onder luid gejoel. 
Maar in een ander deel van de stad, het Wilhelminapark, 
vallen slachtoffers. Leden van de N.B.S. vonden op den dag 
der bevrijding den dood. 

Verpletterd schrikbewind. 

Twee dagen later trekken Canadeesche troepen de stad binnen. 
Zij zijn gekomen om de Duitschers „to blow away", om ze weg 
te blazen, als kaf uit het koren. 
Ik zie mannen en vrouwen naast mij staan, die de tranen over 
de wangen loopen. 
Mijzelf zit een prop in de keel. 
Nooit zag ik een meer uitbundige, meer geestdriftige volks
massa. 
Niemand had kunnen denken, dat de uitgehongerde Utrecht -
sche bevolking, die gewoonlijk voor „stijve harken" versleten 
wordt, een dergelijk enthousiasme kon opbrengen. 
Wij hebben de laatste twee dagen zoo goed als niets gegeten. 
In geheel Utrecht was niets meer voorhanden. 
Maar we voelen onze honger niet. We zijn vrij. 
Het Nazi-monster is verpletterd. En de duitschers kunnen den 
Romeinschen Keizer Augustus nazeggen: Acta est fabula. 
Het spel is uit. 

Het „spel", het gruwelijke, het bloedige. 

De „edele" landwachter. 

De Canadeezen beheerschen het stadsbeeld. Op het Janskerk-
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hof in het centrum van Utrecht, staan de ontwapende Duit
schers en landwachters achter prikkeldraad. 
Zij staan voor ons te kijk. 
De toeschouwers, waaronder vele kinderen, staan zwijgend 
voor deze „kooi met wilde dieren". 
Een landwachter met een groot pak onder de arm, deelt boter
hammen met suiker uit aan de kinderen, die ze natuurlijk 
gretig aannemen. 
Hij biedt ook een ouden gekromden arbeider het brood aan. 
„Al val ik dood neer van de honger, van jou wil ik niks heb
ben!" gromt de oude en spuwt. 
De landwachtschurk wordt aschgrauw in zijn gezicht. 
Zijn comedie om den „goedhartigen" mensch uit te hangen 
gaat niet op. 

Smadelijke uittocht van het „Herrenvolk". 

Een paar dagen later zie ik het begin van de uittocht der ont
wapende Duitschers. 
Het is een eindelooze stoet. 
Zoo „glorieus" als ze ons land binnentrokken met nieuwe 
uniformen en blinkende wapens, zoo armoedig en vuil worden 
ze nu naar hun Heimat gezonden. 
Met „Schadenfreude", die zooals bekend de reinste vreugde 
is, sla ik hen gade. 
Er staat iemand naast me die me met de elleboog aanstoot. 
„Als u soms een zakdoek noodig heeft om uw tranen af te 
vegen ?" zegt hij met een grijns. 
Als op het eind van de stoet een enkele auto met drie Cana-
deezen ter bewaking langsrijdt, gaat een daverend gejuich op. 
Zij nemen geen air aan van overwinnende helden. Geen ge
schreeuw, geen krakende bevelen, geen hakkengeklak. 
Mijn hemel, wat een kerels! 

Pers-pectieven ! 

De pers, de Koningin der Aarde, heeft zich uit het slijk van 
leugen en bedrog opgericht. 
Zij wrijft zich onwennig de oogen uit. Haar dienaren reinigen 
haar koninklijke mantel van het vuil waarmede hij vijf jaar 
lang bedekt en besmeurd is geweest. 
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Was dit kleed voordien smetteloos? Vertoonde liet purper geen 
smerige plekken? 
Was de draagster eerlijk, onomkoopbaar, onwrikbaar tegen
over de brandkastenmoraal van aandeelhouders en directies 
die alleen winstbejag beoogden? 
Ik kan u slechts een verlegen lachje toonen. Waarachter zich 
mijn gloeiende verontwaardiging verschuilt. 
Want gij en ik en allen, wij hebben slechts met een verachte
lijk schouderophalen geantwoord op de venijnige, geniepige 
hetz-artikelen waarin vooral de kleinere, provinciale pers uit
muntte. 
De krant is een „mijnheer", heeft eens een geestig Franschman 
gezegd. 
Deze „mijnheer", veelal gedegradeerd tot een inktkoelie, 
schreef zooals hem was bevolen. 

Voor deze oorlog was er een groot dagblad in Nederland, waar
van de eigenaar in het buitenland woonde. De wereld die 
alleen uiterlijk succes beoordeelt, noemde hem „een kerel 
van formaat". 
Wat hij inderdaad was. 
Hij had durf, doorzicht, energie. 
Dat alles had hij. 
Behalve scrupules. Dat was voor hem een onbekend artikel. 
Op een andere plaats had hij wonderen met zijn aanleg en 
talenten kunnen verrichten. 
Dagelijks zond hij een nummer van zijn blad aan den nooia-
redacteur terug. 
Met rood krijt gaf hij aan wat hem niet paste, voorzien van 
ongezouten opmerkingen. 
Welke ezel heeft dit geschreven? 
Welke stommeling heeft dat neergeklad? 
Tegelijk met de mededeeling dat de ongeluksvogel ontslagen 
moest worden. Niet omdat het onwaar was, wat hij had ge
schreven, maar omdat het niet strookte met zijn plannen, met 
de „lijn" die hij meende te moeten volgen. 
Aan deze krant kon een „mijnheer" desnoods gehandhaafd 
blijven. Een gentleman was er niet op zijn plaats. 
De Amerikaansche krantenmagnaat Hearst liet eens een van 
zijn beste teekenaars bij zich ontbieden. 
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Hij moest onmiddellijk naar een der zuidelijke staten vertrek
ken waar een „olie-oorlog" was uitgebroken. 
De man vertrok met de eerstvolgende Flying Express. 
Daar aangekomen bemerkte hij, dat er geen schot gelost en 
geen knal van een kanon gehoord werd. 
Hij ging op een draf naar het telegraafkantoor en seinde aan 
den krantenkoning: 
No war stop geen vuiltje aan de lucht stop what to do stop 
zal maar terugkeeren. 
Het antwoord bleef niet uit. 
Ezel stop blijf waar je bent stop voor de oorlog zorg ik. 
Veertien dagen later brak „zijn" oorlog uit. 

Het zal wel een journalistenmop zijn. 
Maar heeft de pers in de laatste oorlogen niet een groot, zoo 
niet het grootste aandeel gehad? In broederlijke eensgezind
heid met de wapenindustrie en het geldzak-canaille? 

Ik heb maar een enkel wapen. Mijn pen! Maar mijn „vorst in" 
zal ik blijven dienen. Die haar verlaagt tot een veile slet, hoog 
of laag geplaatst, ik zal mijn „zwaard" opnemen. 
Vertomme! 

Katharsis. 

Wanneer ge dit laatste gedeelte leest, lijkt u dit misschien een 
anachronisme, iets wat ver achter ons ligt, iets waarmee we 
radicaal hebben afgerekend. 
Ge meent, dat de wereld na vijf jaar van smart en gruwelijk
heden een ander aanzien heeft gekregen en dat deze dingen, 
die mede tot een uitbarsting hebben geleidt, niet meer moge
lijk zijn. 
Een nieuwe, een gelouterde wereld! 
Helaas, ik zou niet durven beweren dat de oude spoorloos ver
dwenen is. 
We vergeten zoo spoedig. 
Ons geheugen is maar een gebrekkig instrument. Hoewel dit 
„vergeten" strikt genomen oppervlakkig is. 
Het denkvermogen van den mensch is een Godsgeschenk. 
Maar hoe gebruiken we dit goddelijk vermogen? In den be
ginne was het Woord 
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Dat niets anders beteekent dan de gave der gedachte. Daarmee 
wordt in de wereld opgebouwd of afgebroken, goed en slecht. 
De pers heeft een verantwoordelijke taak, zij verbreidt het 
denken door boeken, en tijdschriften en dagbladen. Alleen de 
besten zijn daartoe beroepen. 
Er is niets dat niet eerst in ons brein tot vorm is geworden. 
Het zal aan het menschdom liggen of de gave van het denken 
zuiver gehouden wordt. E n zoo wij mochten falen, dan past 
ons het gebed: 
Heer, reinig onze gedachten! 
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