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Een bijzonder nummer,van de “Vliegende Hollander” 
 
Een (kranten)verzamelaar wordt al gauw 
gewaar dat specialisatie dringend noodzakelijk 
is, wil hij niet in een onoverzichtelijk moeras 
verdwijnen. Vandaar deze bijdrage over een 
klein afgebakend gebied dat nog redelijk goed 
gedocumenteerd is ook.  
 

 
Figuur 30: Het laatste nummer 

Al ruim veertig jaren hield ik mij bezig met het 
zoeken naar exemplaren van "De Vliegende 
Hollander", een pamflet dat gedurende de 
tweede wereldoorlog door de Geallieerden 
boven ons land werd uitgeworpen. Het was 
netjes verzorgd en, op het eerste gezicht, ook 
nog keurig genummerd. Wat wil je nog méér ? 
Toch bleek mij en andere verzamelaars dat er 
diverse valkuilen in het systeem zaten. 
Sommige nummers (vooral in het begin) 
werden dubbel of helemaal niet gebruikt, 
terwijl op de beschikbare Index, die reeds in 
juli 1945 samengesteld werd door de diensten, 
die voor geheel Europa deze pamfletten 
verzorgden (P.W.E. - O.W.I. - P.W.E/O.W.I. - 
P.W.D. en SHEAF*) veel nummers werden 
aangegeven met "Not Disseminated", hetgeen 
betekende dat ze meestal wel werden gedrukt, 
maar niet verspreid. In die gevallen werden 
alle exemplaren vernietigd en waren dus niet 
voor ons, arme verzamelaars, meer te vinden. 
Einde verhaal dus ? Nee, gelukkig niet. Lees 
maar. 

 
Iedere drukkerij waar de pamfletten werden 
gedrukt, stuurde naar enkele, mij onbekende, 
instanties een archief-exemplaar toe. Dit 
gebeurde soms al vóór de vernietiging. Zelf 
zullen ze misschien ook een bewijs-exemplaar 
hebben achtergehouden, wie weet. Enkele 
archieven kwamen wellicht uiteindelijk bij het 
N.I.O.D. terecht, maar ook daar is, volgens 
zeggen, géén complete serie aanwezig. Na 
jaren tevergeefs zoeken op beurzen was ik op 
het punt aangekomen het zoeken op te geven.  
 
Toen gebeurde er een wonder. Ja, die 
gebeuren ècht nog wel. Er kwam geen 
toverfee aan te pas, maar slechts een 
advertentie in het blad "De Particulier", nu 
opgegaan in "Via, via". Een telefoontje 
nodigde mij uit om eens langs te komen, 
omdat de beller nog wel iets had op dat 
gebied. Nu had ik weleens méér zulke 
telefoontjes gekregen, maar mijn vrouw en ik 
staan niet bekend als opgevers en we togen 
ook naar dit opgegeven adres. 
 
Groot was mijn verbazing toen ik daar drie 
professioneel uitziende archiefdozen voor mij 
geplaatst zag, waarin zich een, zo te zien, 
practisch complete serie pamfletten bevond. 
Ieder exemplaar was op een groot vel papier 
bevestigd en meestal slechts eenmaal 
gevouwen geweest voor de verzending naar 
dit archief. Elk blad was voorzien van een met 
potlood aangebracht nummer, geplaatst door 
een persoon, die in het Verenigd Koninkrijk 
zijn of haar schoolopleiding gevolgd had, 
hetgeen bleek uit het handschrift, dat duidelijk 
verschilt van het europese. Dit was datgene 
waarop ik altijd gehoopt had en, het behoeft 
geen betoog dat, na enig onderhandelen, de 
dozen en hun inhoud meegingen naar ons 
huis. 
 
Thuisgekomen werd uiteraard de Index erbij 
gehaald en aan de hand daarvan stuk voor 
stuk de aanwezige exemplaren gecontroleerd. 
Completer dan deze verzameling had het niet 
gekund, bleek mij. Dat bemerkten we aan de 
administratieve nummers van de uitgevende 
organisaties, waarvan elk pamflet voorzien 
was. In de nummering van de pamfletten 
waren, vooral in het begin, diverse 
onjuistheden te vinden. Nemen we eerst de 
nummers 1 t/m 10, dan vallen de volgende 
onregelmatigheden op: 
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Admin. nummer datum serienummer bijzonderheden 
H  9 5 juni 1943 ongenummerd Nummer 1 
H 10 12 juni 1943 ongenummerd Nummer 2 
H 11 19 juni 1943 ongenummerd Nummer 3 
H 13 3 juli 1943 Nummer 4  
H 14 17 juli 1943 Nummer 5 Niet verspreid 
H 16 31 juli 1943 Nummer 5 (= 6) Niet verspreid 
---- 4 aug 1943 niet gedrukt ! zou zijn geweest nr 7 
H 18 18 aug 1943 Nummer  8 Niet verspreid 
H 19 1 sept 1943 Nummer  9 Niet verspreid 
H 21 15 sept 1943 Nummer 10  
De hierboven ontbrekende admin.nummers waren gebruikt voor de volgende pamfletten: 
H 12  Waarschuwing !  
H 15  Wervelwind nr 12  
H 17  Wervelwind nr 13  
H 20  Wervelwind nr 14  
De reeks "Vliegende Hollanders" loopt daarna door zonder onderbrekingen door t/m nr 25. 
Dan komt er weer een gedeelte in verwarring, misschien veroorzaakt door de aanloop naar de Invasie ? 
XH  8 6 april 1944 Nummer 26  
 Volgens het boek van J. Zwaan zou nummer 26 niet bestaan, althans niet in het bezit zijn van 

het N.I.O.D. of van verzamelaar Dhr. Mr. H.J.van Rossum.  
Uit mijn verzameling is dit zeldzame nummer bij dit artikel afgedrukt, zodat ook anderen de 
inhoud hiervan kunnen lezen. 

XH 13 11 mei 1944 31 Niet verspreid 
XH 14   niet gebruikt ! 
XH 15 18 mei 1944 32 Niet verspreid 
----- 11 mei 1944 Niet gedrukt ! zou zijn geweest nr 33 
XH 15 1 juni 1944 34 Niet verspreid 
XH 16 8 juni 1944 35 (Invasienummer) 
XH 17, XH 18 15 juni 1944 36 niet gebruikt ! 
XH 19    
De reeks gaat nu weer ongestoord verder t/m nr. 116 (XH 100). Dan volgt er nogmaals een kleine onregelmatigheid: 
XH 101 19 maart 1945 117 Foto linksonder 
XH 102 19 maart 1945 117 Kaartje linksonder 

Verdere tekst identiek 
XH 103 21 maart 1945 118  

 
Voor de duidelijkheid: er zijn naar het lijkt twee 
nummers niet uitgegeven, namelijk nr 7, nr 33, 
terwijl nr 26 wèl bestaat. Wie heeft daar ook 
een exemplaar van ? Dat zou ik graag willen 
weten. Ook als iemand kan melden dat nr 7 en 
33 alsnog boven water zijn gekomen. 
 
Dat ik erg blij ben met het "onbekende" 
nummer 26, behoeft geen betoog en geeft mij 
grote voldoening. Dat is een gevoel dat 
gelukkig vele verzamelaars kennen als zij iets 
erg schaars hebben opgedaan voor hun 
collectie. 
 

Over het onderwerp "Vliegende Hollander" is 
niet veel gepubliceerd. Behalve de reeds 
genoemde "Index" verschenen nog de 
volgende boeken: 
"Fotografische Herdruk van alle verschenen 
nummers van DE VLIEGENDE HOLLANDER" 
door J. Zwaan - 1976, uitgever: Buijten & 
Schipperheijn te Amsterdam/Alphen a.d. Rijn, 
met een voorwoord van Dr. L. de Jong. 
"De Wervelwind, De Vliegende Hollander en 
andere vlugschriften" (Een fascinerende 
Selectie uit de Oorlogsjaren 1940-1945) door 
Leonard de Vries en Jan de Groot) - 1974, 
uitgever Skarabee B.V., Laren N.H.. 

Hans van Zon
 
 
 
 
 
* Verklaring van de vermelde afkortingen: 
P.W.E.  - Political Warfare Executive    (Uitvoerend Comité voor Politieke Oorlogsvoering) 
O.W I.  - Office of War Information  (Bureau voor Oorlogsinformatie) 
P.W.D.    - Psychological Warfare Division (Psychologische Oorlogsvoering Afdeling) 
S.H.A.E.F. - Supreme Headquarters Allied Expedition Force 
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Figuur 31: "De Vliegende Hollander"  nr.26 pagina 1 

----------------~~~----------------

VE RSPREID DOOR DE GEALLIEERDE LUCHTMACHT No. 26. DONDERDAG 6 AP RIL 1944 

DE RUSSEN OP WEG NAAR DE DONAU 
Roemenië hoofddoel-Splitsing der Duitsche legers-Guerilla's in de ' Karpathen 
Nu het Rus.~ isc h l· offensief ononderbroken bli jft dOOi zelten mei het nnmiskenba rc doel uil de , erwarring .en 

~!~n:~li~lin:eh'!!e~ ~~~st!!~~o'~~:~in~n I~e ~!~t:~:jk;a~h~~dI~~ ~:~ ~:O(~:~o:~~ge~~~:rt;cZ~~~~ean:ente O~::~', ~;:~:[~ 
dan 250 K.M . achter het rrent 
liggen. 

hezegeld zu l zijn . . De insluililll( , 'a n Odcssa uil Oost elijke . Noordelijke en Noord-Westelijh richting schrijdt 
' erder in een tem po en fil et een beslÎsthdd. die weinig Roeds voorspellen "oor de toch reeds danig geluJ\'ende 
nu itsch E" en Roemeensche legerco rpsen. 

lmusschcn hcbb~n de '. Dt!iischcrs 
geen keus! Wanneer ZIJ mei pro
bee rden in Roemenië stand IC houden, 
uàn zou dit betcekenen, dat de Duit· 
sche legers rond en in Odcssa lusschen 
de legers van Maa rsc halk Koniew en 
van generaa l Mat inowski vermorze ld 
zou den worden. Om oog IC zwijgen 
van de Dui tschc troepen , die zich nog 
op den Krim "bevinden. Er blijkt 
evenwel, tlat toowel Roemccnschc als 
Hongaarschc t roepen de neiging heb
ben zich zoo spoed ig mogeli jk aan de 
Russen ovcr te geven. Dil was het 
gevut met ee ll gcheel Rocmecllsch 
infantcrierljgÎment bij Cernauli. 

De hoofdspoorweg ui! Odcssa werd tlOOf de Russen :l fgesneden lusschen 
Khchmew en Jas..;)' , Die spoorweg was door .de onm iddell ijk!.: Russische 
hedrciging va n Jas!>)' toch al van c.'en twijfelacht ige waarde voor de Duitsehers 
1:;cwon.len. Maar met den val van Tiraspol, d it belangrij ke spoorwegknoop
punt. LOU I.dJ"s het terugtrekken langs den $poorweg van Tiraspol naar 
Ga lat z in Midden- Roemenië, on mogelijk worden. Het uiterst kwetsbare 
ku..,tlijlllje van Odessa . naar Akkerman, dat bovend ien aangewezen is op 
hCI blijven functionecren van veerponten over de breede DnjèStr. 
monding b uu" nauwelijk:- ern"tig te nemen voor hel tcr ugtrek ken onder 
de gt.>bruikelij kc verwarrend..: omstandighedcn van wlke aanzienlijh' hoeveel . 
hl·tlen m('n~hl'lI "n m:l1eri:l, d 

\IIJoi 

Practisch is de toestand rond 
Odessa zoo, da t 200.000 man Duits( ~e 
en Rocmeensche troepen, die in dit 
vla kke kustgebied over nagenoeg geen 
na tuu rlijke dekk ingsmiddelen besch ik· 
ken, ecn dankbaa r mikp1l11l vormen 
voor dc van a lle zijden oprukkende 
Russische t roepen macht bestaande ui t 
gemengde cavalerie- en tankeenheden. 

De wegen drogen thans snel op en 
het geheeIe gewicht van de Russische 
tankmacht en de artillerie heeft hier 
ecn ideaal aa nvalsterrein. Meer dan 
honderd sta djes en dorpen werden in 
dezen streek al door de Russen o nder 
Generaal Malinowski veroverd o ,a. 
Alexn nd rowk a 30 K,M. ten Oosten 
\',111 Otlcss.:t aan Uf' ku:.t en Ko blevo 40 
K. M. tc n Noord-Oosten van Odessa , 

D oor het bereiken vlln de Kar
pathen in de afgcloopcn week en de 
vorming door de Russen vall een 
breed bruggehoord hier, zi jn de 
Dui tsc hc legers. in het Zuiden tha ns 
V:1Il de legers in het Centrum en in het 
Noord en algesneden'. Zelfs wat er 
van ueze Luidelij kc legers over zou 
blijven, gaat een bedenkelijke toe
komst tegemoet, daar het weinig be
trouwblHt' ach terland van deze 
troepen, Roemen ië: een van de höord~ 
doelen van het Russische utlensief aan 
't worden ·is. Ee n offe nsief, waarbij 
de Russen het gemak .ondervi nden 
van een onbed reigde nank in den 
vorm van de Karpathen. Hoezeer de 
Duitschers. het gevaar beseften, bleek 
uit hun hardnekk ige vcn:!ed igi ng van 
Cernauti legen Maa rscha lk Zhoe~ 
kow's troepen . Niettemin moesten 
zij de stad nu Iwee dagen verbitterden 
strijd ontru imen. Het verbazing· 
wekkende van de Russische succes
sen is hier, d;Jt terwijl de Duitschers 
over vrij behoorl ijke spoorwegver
bindingen in Roemenië en in Hon
gar ije met het (ront beschikk en, de 
ba.,e!- van de Russen dikw ijls meer 

Mei Kolomca veroverden de 
Russe,n een belangrijk steunpunt voor 
hun verdere operaties over een van de 
breedste passen van de Karpathen, de 
T.Ht .. ucn·pa~. Dat dc Russen niet 
van zin:. Lijn hier halt t(' maken of 
Lich slechts tot· een afbuigen in Zuide· 
lijke richting, naa r Roemenië tc beper· 
ken, moge men opmaken lI it het feit, 
dat zij voor infiltrat ie mei bekw"lmc 
pftn isa nenleide rs gezorgd hebben bij 
de quer illa'" va n Slowaaksche en Roe
thcensche vri jsch/lren, die reeds met 
duidelijke ~ucccssen in deze gebieden 
opereeren. Vooml in de vier '0'/11-
leien bij de Jablu nka-, de Duklth dC" 
Uzhok~ en de Vcrelskc-pas vonden 
reeds },:evechtshandelingen plaats. 
Bruggen werden hier opgeblazen en 
treinen 101 ontsporing gebracht·. 
Daar de Duitschc versterkingen hier 
eerst sinds téér onlangs in aanleg 
zijn-waarvoor dwangarbeiders en 
Joden d ie zoo just uit Budapest en 
andere Hongaarschc steden verdreven 
zij n, gebruik! word..:n-is het ook hier 
de vraag of de Duitschcrs er nog in 
zullen slagen temidden vun zöoveel 
sabotage en vijandelijke gezindheid 
nog een barrière v:ln i?eteekenis . op 
te richten. · In een ongeevenaard tem
po hebbt:n de Russische legers het tot 
voor de poonen van Midden
Europa gebracht en tij zullen het 
moment... van deze ve rrassing stellig 
niet ongebruikt voorbij laten gaan, 

Verklaring van Molotow ! 
MololOW . Ik R u~si»<:h e Volb .... -o lnmissaris \an 8ui l enIIlIHJ~..:h,· Zaken heeft 

}cistcr..:n ~~n verkladn)! aflldefld ~oor "erte~cnwoordiilcrs "an de PCf~ . Hij maak' l: 
duidelijk d;1I dae ycrlc.la rinll de inSU'mmi"1I had fUllvan1l.Cn van Engdand en 
Amerika . In deze bclllngrijkc verklarinl/. d ic lalcr dl)(lf dl- radio werd \Jitlfcl':On~en 
'lCIU hij . .. Hel o operbcwl van he! Roodc Lel/Cf heef! aan d~' opruklo::ende sowJe!-
troePen bevel !lCwe"cn dCIl vliand IC vervolgen. tOIdal deze voIlediR verst:lllen lat 1.i.in 
cn 101 dicns c3pitulalk. Tcrl.clfdcr tijd verklaart de Sowjet-Regc·cring. dat :l!ij met 

~~I d~ tl~ij~i~i~r~c,~~n ~~I S:::i3~~~\~~lc;::~r ~C:::I( R~~~c~~~ t~,I'O=I~cm~~~S~~~r~~~:~~~ICh~~~ 
sowil"t-tfocrw:r binnen de I(rellJ.cn V311 Roemenië is ui , slui tend ~Cdiclc.:nl d oor mlli 
lair~' ntl()d ~41a . <"I het nlOr tdur"nde ,'crlC! v/ln \'ijandclijke troepen." 

----------------~~~----------------

VE RSPREID DOOR DE GEALLIEERDE LUCHTMACHT N o. 26. DONDERDAG 6 A PR IL 1944 

DE RUSSEN OP WEG NAAR DE DONAU 
Roemenië hoofddoel-Splitsing der Duitsche legers-Guerilla's in de ' Karpathen 
Nu het Russischl' offensief ononderhrukt'n blijft doo lzcltell met het ullmÎskenharc doel uil dl' \ erwarrin2 'en 

~~~n;~ l i~/ n;eh':c~ ~!~~st!!~~u)~~~~~n~n I:e ~~~I:~:jk;a~h~~d::~' ~:~ ~:O(~:~o:~~,ge~~~:rt;elz~~~~ean\~cnte O~::~;! ~::~d[~ 
dan 2.50 K.M . ,h,;htcr het rrant 
liggen. 

hezegeld zll l zijn , . De insluiting va n Odcssli uil Oost elijke . Noordelijke en Noord-WestelijkE- richting schrijdt 
\erder in een tem l.UJ en met ee n beslistheid, dit" weinix Jfoeds "oo !':Spellen \'oor de Im'h rt't'ds danig gehavend e 
Uu itsche en Rot'meensche legerco rpSelI, 

lmtlsschçn hcbb~n de Duitsehe .... 
geen keus! Wa nneer zij niet pro
beerden in Roemenië ~tand IC houden. 
Jan zou dit bClcckcllen. dat de Duit
sche legers rond en in Odcssa lusschcn 
de leger!> van Maa rschalk Koniew en 
van gcncmu l Mali nowski vermorzeld 
zouden worden. Om nog IC zwijgen 
van de Dui lschc troepen . die zich nog 
op den Krim bevinden. Er blijkt 
evenwe l. tJat zoowet Roemccnsche als 
Hongaarsche t roepen de neiging hcb
ben zich zoo spoedig rnogel ijk aan Je 
Russen over te geven. Dil was hel 
gevat meI ee n geheel Rocmecnsch 
infanterieregiment bij Cernauti. 

Dr hoofdspoorweg uit Odcssa werd door uc Russen :I fgc~neden tusschen 
KhChHlI.!W en Jassy. Die spoorweg was door de onmiddell ijke Russische 
hedreiging van Jas~y toch al van een twijrelacht ige waarde voor de Duilschers 
geworuen , Maar mei den val van T iraspol, d il belangrijke spoor wegknoop
plint, lOU zdf~ het teruglrçkken lang:. den ~poorweg van Tiraspol naar 
Galatz in Midden- Roemenië, onmogelijk worden, H et uiterst kwetsbare 
f..u .. tlijlllJe vun Odes!'<1 naar Akkerman, dat bovend ien aangeweZ~'n is op 
lwt blijven functioneerelI van veerponten over de breede Dnjestr
monding b uu~ nauwe lij\.,), I.!rnqig te nemcn voor het ter ugtrek ken onder 
Ue gebruikelij ke verwarrende olllsl:lIIdighcden van wlke <1um:icnlijkt' hocveel
h\'1lt:11 nl('n"dwil en m:l1cri:l;d 

\//» 

Prilcusch is Je tocst<lnd rond 
Odessa zoo, da l 200.000 man Du its( ~e 
en Roemeensche troepen , die in llit 
vlakke kustgebied ove r nagenoeg geen 
na tuu rlijke dek ki ngsmiddelen besch ik
ken, een dankbaar mikpunt vormen 
voor de van a lle zijden oprukkende 
Russische t rocpenmachl bestaande u it 
gemengde cavalerie- en tankeen heden. 

De wegen drogen thans snel op en 
het geheele gewicht vnn de Russ ische 
tankmacht en de artil lerie heeft hier 
ecn iueaal aa nvalsIerrei n. Meer dan 
honderd staujes en dorpen werden in 
Uelen streek al door uc Russen on der 
Generaal Malinowski ve roverd o,a. 
Alexa nd rowl..a JO K.M , ten Oosten 
I'un Odess:t aan Ut' ku~1 en Koblevo 40 
K.M , tcn Noord-Oostcn van Odessa. 

Door het bereiken van de Kar
patllen in de ilfgeloopen week en de 
vorming door de Russen vu n een 
breed bruggehoofd hier, zi jn de 
Duitsche legers in het Zuiuen tha ns 
V:1Il de legers in het Centrum en in het 
Nuorden afgesneden·. Zelfs wal er 
van dezc luidelij kc leger:. over zou 
blijven, gallt een bedenkelijke loe 
komst Icgemoel, daar het weinig bI.!
Irouwbllrl' ,IChlerl;Jnd van deze 
troepen, Roemen ië: een van Ue hoofd
doelen van het Russiscllc ull'ensief aan 
't worden ·is. Ecn otl'ensief, wllarbij 
de Russen hel gemak .ondervindcn 
van een onbed reigde n:lnk in den 
vorm van de Karp:lthcn, Hoezeer de 
Duit~chers het gcvaM beseften, bleek 
uit hun hardnekkige vert:!ed iging van 
Cern.Hlti tegen Maarschalk Zhoe
kow'~ troepen, Niellcmin moesten 
zij de stud n" twee dagen verbitterden 
strijtl ontruimen, Hel verbazing· 
wekkende van de Russis('he succes
sen is hier. dut terwijl de Duilschcrs 
over vrij behoorlijke spoorwegver
bindingen in Roemcnii:' cn il'l Hon
g;H i j~ met hel f!'ont beschikken, de 
base .. van de Russen dikwij ls meer 

Met Kolorne:! veroverden d ... 
Russe.n een belangrijk steu npunt VOOl' 
hun verdere operaties over een van de 
breedste pasj;en van de Karpalhen, de 
T,Ir'tl\lcn-pas, Dat de Rus:\en niet 
van zins Lijn hicr halt IC ma ken of 
zich ),lcchts lOl een .. rbuigen in Zuide
lijke r ichting:, naar Roemenië II.~ heper
ken , moge men opmaken uit hel feit, 
dat Lij voor infi ltrat ie mei bekwame 
parl isa nen1cide r:. gezorgd hebben bij 
de querilla';; van Slowaaksche en Roe
thecnscht' vrijschll rell, die reeds mei 
duideli jke ;;llCCeSSell in deze gebieden 
opereeren, Vooml in de vier v;ll
leien bij dc Jablunka-, de Dukla-, dl" 
Uzhok- en lil: Vcrelskc-p<lS vonden 
reeds J,:evcc htsh<lndeli ngen plaals. 
Bruggen werden hiel' opgeblazen en 
trei nen 101 ontsporing gebracht" 
Da;)!' de DuiL.;che versterkingen hier 
eerst ~ind~ zêér onlangs in aanleg 
zijn-wa<trvoor dwangarbeiders en 
Joden d ie zoo just uit 8 udapesl en 
andere Hongaarst:h(~ steden verdreven 
z.ij n , gebrui kl worden-is het ook hier 
de vrallg of de DuÎtschers er nog in 
zullcn slagen temidden van zooveeJ 
sabotllge en vijandelijke gezindheid 
nog een barrière van bCleekcnis op 
te ridnen, In een ongeëvenaard tem
po hebbt:n de Russische legers het tal 
voor de poonen van Midden
Europa gebracht l'n Lij zullen hel 
moment van dele ve rrassing stellig 
niet ongebruikl voorbij laten gaan, 

Verklaring van Molotow 
MotOJn..... . d... R u~si>rCh<.' VoJk~ .... ·ommissaris \'all 8U\h:nJiIlHJ~ ... h" Zaken heefl 

IUSI(.·Tcn ...... n verktarinw ilfi!lch:l/d ~oor \crtc\tcnwoordit!crs van d e pcr~ . H ij " Iaakl e 
duidf.'l ij\.: d;ll d ... "(~, "crklarinll de instemminll had (lIlIVanKen Vltn Enlfo.'land en 
AIllf.' rika , In deze bclilnKrijkc ver\':larÎnK. die laler door dc.- r3dio werd uilIIezonden 
1.1.'111 hii . .. Hel "I'If'/CTbc",~t van hel Roode LelleT heeft aan dl' oprukl;;cnde SÓWicl-

~~c~~ gl~~~t ~~~ft:l~~li~~n -~~:I.~~fdl~r VI~j~O~gc~~'I:i~~ttd~c dS~~j~~!~~~~'c~i~r:~a~~~ ~~jl ~ilc~ 
~~I d~(}~ij~i~i~rt,~~n ~~!t ~;ia~~\~~C;I~~r ~C;~)! R~~~C~~~ t~<~O=I~cm~~~~~~r~~~~~~\eh~;~ 
Sowicl-lrOCpCr hinnen de )!rell/.cn \'lil Roemeni!! is uÎ lstui lend .:cdiclc.:nl door mlli
I~irl' n()(ld~aa. ~"I hel \·VOTldur('nd.: \'CrlCI ..... n \liiilndclîjk;,' Irococn ," 
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Figuur 32: "De Vliegende Hollander"  nr.26 pagina 2 

----------------~~~-----------------
DE VLIEGENDE HOLLANDER 

Buitenlandsch Overzicht 
Du itschland en de Balkan 

LOI/IJe." 4 A "ril .-D~ Russen .~(a .. n "vcr 
Jo;- IIrcnSflVlcr de Proeth en Ird!."cn ROl!' 
menie binnen . De StriK! (In! de Oekrain ... 
naden lijn dnde. Dl' )lrijd om den 
Balkan bellint. Hel was een mOKelijk
hcid waarmee de Duitschcrs hel ~aalSte 
iaar rekeninll hebben gehouden, maar 1.!i 
wordt nu "WO $nel verwezenlijkt dal hel de 
waaR is o f zij voldoend:.-n tijd hebben 
Jlchad . hun wankelende positie nBar be
hooren IC Slunen. 

De meeste bcrichlcn uit Rot:mcnie maken 
nwldinl': van wencmcnd<' ,,('rwarrlll\( en 
uurll>Jlsmochcid bij de b(:vol1dna . Ot' 
rC.IICcrinR-Antoncscoc loonl zich Im dusy ... r 
een willill werktuig in Duitschc h .. nd . Zij 
heeft voortdurend gepoogd. anas! \'oor de 
Russen OP It.'" wekken . MolOiOws vcrklarinM 
dal de Russen geen Roemeenseh flebi::d 
eischen en lIeen sociale verandcrinllen l.ul1zn 
aanbrc:~lll!en. 1.al die angSt aanzienlijk doen 
\lermindct'en . Afdeclingen "an het Roe
meen~che leaer hebben zich al ovcrlleaeven. 
TrouwenS. de best: Roemcensche troepen 
~taan op de Krim (waar de Duilschers zich 
in~hcpCn). en de troepen in het moeder
land hebben IIrOOI ilebrek aan moderne 

tlclljh' hctft. In 192.'- I;rel/:cn ue 
Russl'll die hrlft wc\;'r in handen . Jat)3n 
behield cehter he t recht om 45 iaar 
lan" de steenkool- en Delroleumvelden van 
Noord-'sachalin Ie exploIteeren Dczr 

.concessie. is nu door de Russen opgelc/td. 
legen bClaUna van .:en aeringe sc.hadeloos
stemn!!: . Wel I.al de Russische reaeerinK uit 
de opbrenast van de SachaJinSChe Detro
leumvelden 50.000 ton aan Japa" vcr
koopen. gedurende een I'Criodc van vHf 
iaar "na het einde viln den huidigen 
oorlog. " De nieuwe visscherij-ovcreen
komst plaatst aanzienlijke bcpcrkinaen (,n 
dt" bewcllin.gs\·rijheid Van de Japanschc 
visschersvlOOI in Russische. Wateren, Int 
het einde van den \10rloa in de Pacific. 

Engeland en dc Verecnigde Staten heb
ben JaDan in het defensief lIedron"cn. De' 
Sowjet-Unie profiteer! er van. door Jttpan 
belangrijke concessies af te dwin~en. elk 
niel alleen in hel ~oordeel 'tiin van Rus
land. maar ook van Rusland,.; bondae
nooten. Een pijnlijk "eval voor Berlijn . 
dat tOCh al 1.00 weinill steun ondervindt 
van den I../t. anli-Komitern-pattncr Japan ~ 

Poli ti ek in Italië 
waDenen. Duitschland kan niets missen! Punt I van de Verklaring der Drie-

Bulgarij.: is traditioneel den Russ.:n mogenhellen-Conftrentie van Moskou o"er 
vriend6chllPDCJijk gC'l:ind . Het heeft de Italîi~ luidde aldus: Het is van essen
So .... Jet-Un ie niel den oorlog verklaard . en tieel belana dat de hallaansche reaeerina 
heeft nimmcr trOC1)en lIezonden naar het dcmocratisdler worde IIcmaakt door èf 
Oostelijk fronl. Volllens sommille b::'riehten verteaenwoordiQ:ers in op te nemen van die 
zou de Bulaailf$che regeerinll reeds een ' deelen \liln het Italiaansche volk die van meet 

H , M. O. Kon !n,in ,edu,.e nde H •• ,. bez:oek aan d e "flo ,. •• " en de .. Soem ba. 

KONINKLIJK BEZOEK OP DE 
DE SOEMBA FLORES EN 

Duilschc dsch hebben afaeslagcn om strijd- af aan hel fascisme hebben bestreden," De Hare Majesteit de Koningin heeft dezer dagen een bCl.Ock IIcbrachl aan de kanon
krachten beschikbaar te stellen \loor de verwezenliJ,king \lan dat DU,,:t stuitte op ern- neerOOotcn .. Flore!" en .. Soemba " . die na volbrachlen arbeId in de Middellandsche 
verdediRina,. van Roemenië. Andere be- stiae moeIlijkheden In Imlle.'telf. De OP- Zec voor reparalie in een Enllelsehe haven zijn aangekomen. 
richten maken mcldinM van een groeiende positie- bestaande uit liberalen. dcmocrat-::n. De Koningin en Prins Bernhard begaven 
anti-Duitsche stemminII. aanllewakkerd door socialisten en eommunistcn-weiaerde name- zieh eerst naar één der kaden waar In tw~e 
de steeds lwaar4erc Amerikaansche bom- lijk op prineipieele 1IT0nden. samcn tc Wer- aclederen de mannen van de .. Flores" en 
banlementen op Sofia dit" door het 'volk- ken met een ZOO volslaaen aeeompromi- de "Soemba" opgesteld stonden. Tijdens 
Icrecht - besehouwd worden als helllevolg leerde ftauur als Koninll Viewr Emanuel, de inspectie sprak de Koningin met ver
van het verderfelijl.: bondllenOOlst"hap met en ziJD . ministcr-DI'esidenl. maarSChalk schillende leden van de bemanning en vrOCg 
Duitschland . BadOlllÎo. Htt Conares van Bari (eInd nur hun ervaringen . In een staawcsloep 

Hieru it blijkl dal dali 70 januarI) sprak zich duidelijk in dien /teesi voer het hooae Q:ezelschap daarna naar de 
Duitsehc divisie~ . . aebonden" worden uit. Aan Gealtieerele zijde was bcslou.'n. de "Flores ",' waar H.'Ire MaJesleit met volle
door aanvalsdreiginien. Hel Duitsch:: zaak van de ~amenstellina van het kabinet- dig marine-ceremonieel werd ontvangen. 
opperbevel kan niet de knchttoer van Badoalio opnieuw onder oogen te zien, zoo- Inmiddels h.lldden zich dt: bemanninaen OD 
Februari '43 herhalen, toen het. door het dra Rome in Geallieerde handen was. Een h:t achterdek verzameld. waar een aantal 
~ne l verplaatsen van 25 dJvisie$ uit \VCSt-' nanz!enlijk deel "an de publieke opinie In hunner onderscheldinaen uit de handen van 
Europa de leaers in het Donetzbekkcn voor Engeland en ~merika was van den beginne Hare Majesteit ontvinaen. 
omsinllelina wist te vrijwaren. Terwijl h~t af aan niet bijsIer enthousia:n "eweesi over In Haar toeSDraak zeide Hare Majesteit 
\Vestcn alle krachtcri biieen moet houden de samenwerking mei Badoallo--een 'samen- onder meer : .. Gij hebt een belangrIjk aan
voor den komenden aanval (niet wCtL'Ild, werking die door Churehlll dun ook OD deel mogen nemen aan den strijd In het 
wanneer dit: komt'. moet het "edooaen dat louler-praetische aronden werd gereCht- a!aemeen. en aan vcrscheidene landings
de Russen in het Ooslen oPfukken naar de vaardigd. operaties In het bllzonder. welk aevaarllik 
Karpathen-p3,ssen en In de richting van De veroverina \'an Rom:: neemt meer tijd werk veelal onder moeilijke naviplOrische 
belangriike bronnen van Dultschlands dan lIehooDt werd. Gevofjf was dat de omstan4iaheaen en bij aanzienlijken vijande
kracht : de pelroleumvelden Vlln Roe- kwestie van de samenstetlina van Bldoalio's lijken tegensumd moest worden verricht. 
nleni!!. en het petroleum- en indusuieac- kabinet uitgesteld dreigde te worden . De Hiermede hebt g!j. in belanatljke mate. 
bied van Galicic. Russen deden daar?D het vO'pfStel. cr bij medewerkt aan het suecesyolle verloop der 

Finnen e n Russen 
O f' beteekenis van de catastrofale Duit

sche ned~rlaag in Zu id-Rusland Schijn'! .ook 
aan de Finnen niet te ziin ontgaan , Sin4s 
de Finsehe (eaeering twee weken aeleden 
door MO$kou verantwoordeliik werd aestcld 
voor de gevOlaen \'an haar weigerina onl de 
Russische wapDenstilstandswoorwltardcn te 
aan\'aarden. verklaarde Cordell Huil dat 
cr nog steeds contact was lusschen Hel
$i nki en Moskou . Opvallend wal> dal 

de opposille in Itallt OD aan Ie dringen. in Geallieerde kriiàsverr ichlingen, En de 
het belanll van den "emeenséhappe!ijken wlize. waarop velen onder U zich daarbij 
strijd tegeo Duilschland. over hun prin- biizonder hebb::n onderscheiden. is mij OP
cîpieeJe bezwaren heen tI,' 'stapDen, Dit nieuw een bewijs. dal de gee~'1 van kordaat
~oorslel werd door londen In sympathieke ' heid en durf IIOQ: altijd vaardig i.s over he! 
o~erwegina aenomen. 't:ltusschen lag de bl:-
sllss;na bij de Itallanen-zelf. De eerSle 
reactie bH de oppositie scheen \'ril tetui
houdend te Jjjn. met ultzonderina van de 
communisten. wier politIeke vollt-faclI 
vergemskkelijkt werd door den aankomsi 
Vlln een nieuwen leider. ErcoH. uit Moskou. 

~~t~~ISJ~~ . zic~e~ansc~~~nllq~~~!S~~nd~!~~~~ Aanvalsvoorbereidingen 
offic ieele ophelderinll vroegen inzake ell- In Engeland zijn zoojuiSt verschillende 

~~~er p~~~~~ ~~dconOkzie~e: ~~ISS~~ru~I~~~i~~ :;;ua~~~CI~n I~~~m:~me~maaa~.c Iclle~~i::;: 
van het Finsehe leller. en de toekomSt Vlln boUtn, Ierland wordt doeltreffender 
de marinebasis HanlÖ en de ha~en Pet- liIelsoleerd. Hel betreden van een breede 
s:;mo. Volgens bericht t"n uil Stockholm strook "rondS lang!! en de::1 van de OOSt
werd dez~ ophelder inl/: verstrekt alln del[ en de geheelc Zuidkust van Engeland. als
oud -minist.:r Pllasikiwi die zich voria\! mede la nu _een deel van de SchotSche 
weck in gezelschaD van eerl van Mann .... r- kusi is' verbo4tn. behalve voor bewonerJ. 
hdms \'ertrollwden n!lar Moskou had be- De bevolkinw wordi gt"heel op den komen
geven . Et had gisteren een zitting plaats den aanval voorbereid. londens Sa/uit 
van den FinSChen landdag. die )115 .. zeer Ih .. Sa/dltr-week (waarbij H. I .300 mil!, aan 
belangrijk" werd aangeduid. spaaraelden en beleggingen werd blieenie-

Op de lIt"voJaen van dez:: zin!n!!: willen ' bracht) stond Rehetl in het tt"eken van het 
wij niet vooruitlooPtn . offensi ef. 

Rusla nd en Ja pan hu~i~n~~w~~a:id b~~~~~~tc~e inD~~:e~s d~~ 
De Russisch~ dip101natie heeft een vrOOI de bevrijdingsaanval zou 'Liin uitgesteld of 

succes .l\ebOekt bii onderhandelingen met afgestelQ . Dit zijn dooniehli"c prod
Japan inzake de Japanst"he petrolcum- en ballonnetjes. waarop natuurlijk geen enkele 
steenkooi-concessies in Noord-Saehalin. Geallieerde reactie zal volgen . De aanval 
en dt" Z.i, visscheni-overeenkomSt . komt. Het /tTOOte doel zal worden brreikt ; 

In 1905 werd hel rijke eiland SaehaJin "de ~ernietiginll " . aldus Chureh!1t . "van 
tussehen Japan en Rusland verdeeld. Japan de wreedste tynnnlt" die ooit ilCtJ(lOlld heefl . 
maakte deh cehl er na de Russische !l. e- de menscheid het pad te versperren naar 
\"ol ut ie meester van de Russisch e Noor- een belere toekomst . J . 

Nederlandsche 
Inundatie 

Raymond Gram SwiRi:. de meest be
kentle Amerlkaansehe omroeper. Raf het 
"olgende commelllaar door de R.adio OJ) 
31 Maart. 1.1. 

IIrîY~!lij~~ ~I~i~~~n o':!~i~i~ kll~~e:~' '?v~d~~ 
over het onder-watCf-Zettcn van Nederland. 
D~ moeilijkheden zijn niet dezelfde als die 
waartegenover de NazI's stonden toen 1.e 
Ncclerland binnenvielen en de Nederland
ders zelf tOt deze maatregel hun toevlucht 
moesten nemen. Dat was toen kinderspel 
yergeleken met wat 4e Nazis nu van plan 
zijn. Het verdedia-ina5-systeem van de 
Nederlanders bestond uit het onder-water
zetten van lange opeenvolllende stroaken 
weideland. die door dijken waren omgeven 
en elk 10 10 12 kilomcter. breed waren. 
Voor de onder-water.-zett inll werd toen zoet 
water a-ebrulkt. 

Als echter de Nazi ', Nederland voor de 
eerste jaren rujneeren. dan zal dit de over
tuiaing versterken. dat bIJ de wederODbouw 
~3n Europa, het herstel van de laaden die 
door 4e Nazi's verwoest werlfen. den voor
rang zal hebben boven het herstel van dc 
welwaart Jn DuÎtSchland. Zelfs van een 
Duilschland dat het Nazi-harnas afgewonx:n 
en zijn lellers ontbonden heeft! 

personeel van onze Marine. In den bond
l/enootschatJJJC!ilken sUijd. waaraan gIJ met 
andere eenheden van onze Marine, een 
actief aandeel hebt mogen nemen, hebt lij 
den roem van Nederland ' , vlaa- hoo" 
gehouden. " 

Hare Maiesteit braeht vervol"ens hulde 
aan de nagedachtenis "'an Kapitein-luitenant 
ter zee J . r. M. Sterkenbunt, den comman
danl van de "Soemba " , die liklens Ifc 
sevechtshandellngen sneuvelde. " Dele 
Hinke officier," zoo zeide Hare Majesteit. 
"beUlt in hooae mate de eiaensehappen. 
om in zulke mocilijke oo"enblikken het 
commando over een oorloasbociem te 
voeren : hij wisi door zijn loffelijk voorbeeld. 
zijn plichtsbetrachting en zijn kalmte, ook 
het volle vertrouwen van ziJn onder
aeschikten te Verwef\<t"n, 

Vervolgens lrina Hare Majesteit de Ko
ningin over tOt het uit reiken van 4e onder
SCheidingen. De belde eommandanlen van 
de .. Florn" $!n de "Soemba' verwierven 
het Bronzen Kruis met Eervolle Vermeldinl. 
de overige aedecoreerden het Bronzen Kruis. 

Per staatsie-mOlOrsloep verliet Hare Maje~
teil dr: schepen. En terwijIost kleine vaar
tuig door de haven schoot, daverde een 
driewerf .. Hoezee" der bemanninlen o~er 
het water. 

I Uit de Ondergrondsche 
Pers 

Maar er l.Ît een tragische kant !lan 
dit. heroJsch verzet van het Neder
land.sche volk. Zij vochlen voor een 

' iTOOt deel tegen eigen menschen. elie 
door hun lafheid of eigenbaat hen 
uitleverden aan de slavendrijvers. Wan
net"r zii d ie op ve(antwoO~deliike posten 
staan, beter hlln taak belreoen hadden. 
xou het verzet alaemeener en de VCfzetS
middelen doelireiiender zijn i'f.weest.
(" Dt Bl!urt alm de Wtrkgt\ltrs" in 
VRIJ NEDERLAND \lan 6 Oct. '43.) 

"Wanneer eenmul de aeschlC'denis 
van het verzet van het Nederlandsche 
volk leschreven zal worden. zullen onle 
vaderlandsche Industricelen als maat
schappelijke 1IT0ep zeker aeen eerep[aats 
innemcn. Daarmede hebben Y#I ons OP 
het vriendelijkste geuit. Tegenover het 
verzet van b.v. de doctoren. universi
telten en arbeiders c.a. s.tcekl hun 
houding niet erg fraai a1.-(" DI!' Beur' 
uan dt Werkgtl'f!rJ" In VRIJ NEDER
LAND "un 6 Oct . '43.) 
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DE VLIEGENDE HOLLAN DE R 

Buitenlandsch Overzicht 
Dui t schland en de Balkan 

L .. ml .. " , 4 April.-Dc Russen $la:<11 ovcr 
U( ICrCIISTl\'ICr Ik Procth en trekken Roe
menIe binnen . D~' StriK! ('m de Oekraïne 
naden zijn einde. De strijd om den 
8alkan besdnt. Hl'! was een mOlleliik
heid waarmee de Dullschcrs hel ~aalste 
iaar rekening hebben Ij:chouden, maar 1.!I 
wordt nu zoo snel verwezenlijkt dat hel de 
waaR is ('If lij voldoenden lijd hcbbcn 
s.:chad . hun wankelende positie naar be· 
hooren IC SIUllcn. 

De meeste t<crichlcn un Rocmcniè maken 
nn:ldins.: van tnencmcnd\' ycrwarnnlit cn 
uurlllRsmocheid bij de b<:volklna . Dl' 
rC.IIt:crinR-Antoncscoc 100nl zich 101 dusver 
een willii! werklUill in Duitschc tll.nd . Zij 
heeft voortdurend gepOORd. anllSI ,'oor de 
Russen OP It.'" wekken . MolOlOws verklariruc 
dal de Russen aeen Roemeenseh aebi::d 
eisehen en aeen soeiah.': veranderinllen zulh::n 
aanbrenl!C!1. lal die anRSI lIamo;Îenlijk doen 
verminderen. Afdeelingen van het ROI:
meensene leller hebben zieh al overgeaeven. 
Trouwens. de besI:: Roemeensehc Iroepen 
stailn op de Krim (waar dc Duit5eher~ 7Jch 
inS(.·hcpen). 1:11 de troepen in het moeder
[:md hebbf.'n IIroot lIebrek aan moderne 

Oclijh' helft , In [~2!o _ "rellen 1.10:: 
Russen die hl'lft we~'r ;n handen . Japan 
behield echter het r'-'tht om 45 jaar 
lan" de stecnkool~ en r>e trolcumvelden Vll.Ll 
Noord-Saeha[;n tC CX D[olteeren, DezC' 

.concessie. i5 nu door dc Russen oPllezcad . 
teaen betaling viln een acringc schadcloos
slcl!!ng . Wel Lal de Russische rcgeetÎna: uit 
dl' opbrcnast van de Sachalinsche r>etro
leumvelden 50.000 IOn aan Japal\ ver
koopen. gedurende CCn periodc ,'an viJf 
jaar " na hCI t:lnde van den huidiaen 
norloa.·· D..: nieuwc visscherij-overeen
komst plaatst aanzienlijke beperkinaen ( 'I' 
dc beweail\8S\'rilhcil! van de. Japanschl: 
visschersv[oot in Russische w!IIeren. In! 
hel einde van den ,)or[oa in de Pacific. 

Engeland en <I: Vereeniade Staten heb
ben Japan in het defensief aedronven . 0.' 
Sowjet-Unie prolileert er van. door J~pal\ 
belangrijke concessi,"~ af l<' dwil1Jl;en. die 
niet allel'n in het ~oordeel 'LUn \'an Rus
land. maar ook van Rus[and'" bond!1e
nooten. Een piJnlljk ieval voor Berlijn . 
dat toch 111 zoo weinig stCun ondervindt 
van den L.I. anti-Komitcrn-partnl·t hpan ~ 

Polit iek in Italië 
wapenen. Duitsch[and kan niets missen! Punt I van d.:: Verklaring der Drie-

Bulllllrije is traditioneel den Russen moaenhedcn-Conrerentie van Moskou o\'cr 
vriend6chapDCJijk gczind . Het heeft de Italii! luidde aldus: Hel is van essen
Sowjet-Unie niel den oorlog verklaard . en tiee[ belang dat de hatlaansehe reiCerini 
heeft nimmer trOC'l)en iezonden naar hct democratIscher warde gemaaltl door er 
Oostelijk froni . Volaens sommii:: b::'riehten verteienwoordiaers in op te nemen van die 
zou de Bu[aaarsehe regeerina reeds een ' deelen van het Italiaansche volk die van meet 

KONINKLIJK BEZOEK OP DE 
DE SOEMBA FLORES EN 

Duilsche eiseh hebben afaes[aam om strHd- af aan het (ascisme hebben bestreden," De Hare Majesteit de Koninain heeft dezer dagen een bewek aebraeht aan de kanon
krachten beschikbaar te slctl!!n voor d~ verwezenl!Jkiml van dzu punl stuiuc OP ern- neerbooten .. Flore!" en .. Soemba ". die na volbrachten arbeId in de Middellandsche 
verdediJlinf\. van Roemeni/;' . And~re bc- stiae moeilijkheden In Italie.zelr. De OP- Zee voor reparatie in een Engelsehe havcn xijn aanlCkomen. 
rich t!!n maken meldin\! van cen groeiende positie- bestaande uit liberalen. democrat:n. De Koningin en Prins Bernhard begaven 
anti-Duit.sche stemmina. aangewakkerd door socialistCn en eommunisten-weiaerde namt:- zich eerst naar ~én der kaden waar In twee 
de steeds lwaardcre Amerikaansche bom. lijk op prineipieele llTonden. ~amcn te wer- gelederen de mannen van de .. Florcs" en 
bardementen op Sofia die door het · ... olk- ken mei een zoo volslagen aceompromi- de "Soemba" opgesteld stonden. Tijdens 
tcrechl-- besehouwd worden als hel lIevolll teerde RaUuT ats Konina Victor Emllnue[, de Inspectie sprak de KOningin met ver
van hel verderfelijl.: bondaenootschap met en liin , minislcr-DI'esidem. maarschalk schillende leden ... an de bemannin" en vroea 
Duitschland . Badoillio. Bh Congres van Bari (eind naar hun ervarinaen. In een $taatslcs[oep 

Hieruit blijkt dat dan 70 januarI) sprak zich duidelijk in dien leest voer het hooie gezelschap daarna nur de 
DuitSl.:h.. divisie~ .. aebonden" worden uit. Aan Gealt[eerde zijde was besloten. de .. Flores ",' waar Hare MaJesteil n,el voile
door aanva[sdreiginjj:en. Het Duitsen:: laak van dl' ~amenste[[ina van het kabinet- dil! marine-ceremoniee[ werd ontvangen. 
opperbevcl kan niet dc kT!lchttoer van Badoglio opnieuw onder oogen tc zien, wo- Inmiddels h,!ldden zich de bemanninQ:cn OP 
Februari '43 herhalen, loen hel. door het dra Rome in Geallieerde h:mden was. Een h::t achterdek verzameld. waar een aantal 
~ncl verplaalsen \'an 25 divisies uit \Vest-' aanzienlijk deel van de publieke opipie In hunr.cr onderscheIdingen uit de handen van 
Europa de legcrs In het Doneubekken voor Enae[and en ~merika was Yan den beginne Harc Majesteit ontvingen. 
omsinlle[ina wl~t tC vrijwaren. Terwijl hel af aan niet blister enthousiasi geweeSI over In Haar toespraak lcide Hare Majesteit 
\VeStcn alle krachteri biieen moel houden d~ samenwerking mei Badolillo--een ·samcn- onder meer : "Gij hebt een belAnarljk aan
voor den komenden aanval (niet wCtL'T\d. werking die door Church([[ dnn ook OP deel mogen nemen aan den strijd in het 
wanneer die komt). moel het lIedoogen dat 10uler-praclÎsche aronden werd gerecht· aliemeen. en aan v(r.scheidene landings
de Russen In het Oosten oprukken nallr de vaa rdlgd. operaties In het bijzonder. welk aevatl; rl!ik 
Karpathen-PlSsen en In de richting van De veroverina van Rom:: neemt mcer tijd werk veelal onder moeilijke naviplOriSChe 
belangrijke bronnen van Dultschlands dan a:ehoopt werd. Gevolîf was d:iI de omstandigheden en bij aanzienlijken vijande
kracht : de pelroleumvelden van Roe- kwestIe van de samenstellina van Badoglio's lijkcn tegenstand moest worden verricht. 
fllenii:!. en het pctrolcum- en induSlrtclie- kabinet uitgesteld dreiadc tC worden . De Hiermede hebt aH. In belanarijke mafe. 
bied van Galicit. Ru:\Sen deden daarop het Vo,PTSle[. cr bH medewerkt aan het succesvolle verloop der 

Fi nne n e n Ru ssen 
De bctc~lcenis van de catastrofale Duit-

~~~e dnt:edFr~:~ j~ie~~~d-!j~slg~~aa~~jn't Si~~~ 
de Finsehe Tcaeerinll tweo.: weken acledC'n 
door MoskOu vcrantwoordeliJk werd aeste[d 
voor de IIcvolllen \'an haar weigering onl do.: 

de oppositIe in Ila[[i! OP aan te dringen. In GealUecrdc kriJ'asverriehtingen. En de 
he! belang van den aemeenschappel!lken wlize. waarop vC'len onder U zich daarbij 
strlid teaen DuitSl.:hland. over hun prin- biizonder hebben onderscheiden. Is mli OP
dpieclc bezwaren heen tI: stappen. Dit nieuw een bewiis. du de geest van kordaat
voorstel werd door Londell In Iympathiekc ' held en durf IlOa altijd vaardia is over het 
overweging gcnomen. Intussenen lag dc bl:-
slissing bij de Itallanen-ze[r. Dc eerste 
reactie bij de oppositie scheen "tij letujj:
houdend te ,jJn. ml'L ullZonderini van de 
communISten. wier Dolitleke volte-fact! 
vergemakkelijkt werd door dcn aankomsi 
van een nieuwen leider. Ereoli. uit Moskou 

Russische wapnensti!standswoorw:tarden tC 
aan.'aarden. verk[aardt: CordeH Huil dat 
er nog steeds eonUICI was tusSchen Hel
sinki en Moskou . Opvallend was dal 

~~t~~~J~~ . ZiC~e~ansc~~~naq~;~IS~~ndV!~~~~ Aanvals voorbereidingen 
offi ciee[(: ophe[dcrina vrOegen inzake ell- In Enaeland zijn l.oojulsl verschlJlo:nde 
kelt punl.::n die ook de Russen opnieuw maatregelen gt:nomen om de lIeheim
onder oogen wildcn 1.ien : hCI teruglfekken hOuding viln wat kornel' iaAt. te waltr
van het Finsene [eaer. en de toekomst van borgen. Ierland wordt doe[treffendcr 
de marinebasis Hanaö en d.:- haven Pet- lIe1soleerd. Hel betreden vall een breede 
Siimo. Volacns berichten uit Stockholm strook grondS lang!! en de:1 yan de OO$t
werd dele ophelderinll: verstrekl :lan den en de aeheele ZuidkUSt van Enllcland. a[s
oud -ministl!'r Paaslkiwi die ziCh voria\! mede 111 nu _een deel V3n de SchOtSche 
wcek in aezelschap van een Vlln Manner- kust Is' verboden. behalve voor beWOners. 
heims \'enrouwden naar Moskou had be- De bevolking WOrdt gchee[ OP den komen· 
go·en . Ee ha,d lIiSteren een zitting plaats den aanval voorbereid. Londens SaJUlt' 
van dCn Finschen Landdaa. die a[s .. zecr tht Sa/dier-week (waarbij it 1. 300 mil!. aan 
bc[anarijk" werd aangeduid. spaargelden en be[egglngen werd blic:enge-

Op lJe lIevolllo.:n van dtz: 1Î1l 1nLi: willen ' bracht) stond geheel in het teeken van het 
.. ij niet vooruilloooen . offensi ef. 

Rusland en Japan hu~i~n~~w~aha:id b~~~~~~te~e inD~~:e;s d~ 
De- Russisch:: dip101natie heeft ccn lI!Oot de bevrild!nasaanval zou 'Lijn u!taesteld of 

succes aeboekt bij onderhandelingtn met af!1esll:[d. DIt l.ijn doorLichtlge Pfoct
JlIPII.n inzake de Japansene oetroleum- l'n ballonnCljes. waarop natuurlijk. geen enkele 
ste1:nkool-concessies in Noord-Saehalin. Geallieerde reactie zal volgen . De aanval 
en de z.a. vlsschertj-ovcret:ttkomst . komt. Het aroole doel zal worden berc:!kt: 

10 1905 werd het rijke eiland S"chalin .. de ~ernict iiinl! ". aldus Churchill ... van 
IUsschen Japan en Rusland verdeeld . Japan de wreedste tyrann!e die ooit lIepoogd heeh. 
maakte deh echter na de Russische Re- de menschc!d hel pad te versperren naar 
vol utic meester van de RUS!llsch e Noor- cen betere toekomst . J . 

Neder/andsche 
Inundatie 

Raymond Gram Swlni:. de meest be
kende Amer[kaansche omroeper. aaf hel 
vO[jj:ende commentaar door de Radio op 
.U Maart. 1.1. 

Uit een mllitnir OOIlpunt kan cr. om be
griJpeliJke rcdenen weinig gczelld worden 
over het onder-water-zeuen van Nedotrland. 
De moelllJkheden zijn niet dezelfde als die 
waarteacnover de N87.i's stonden toen 1.e 
Nederland binnenvielen en de Nederland
ders zelf tOl deze mflatreilc[ hun loevlucht 
moesten nemen. Dat was tOCn kinderspel 
vergeleken met Wal de Nazis nu \'an plan 
zijn. Hel verdediainis-sYSteem val! de 
Nederlanders bestond uIt het onder-water
zeilen van lange opcenvoliCnde strookcn 
weideland, die door dIjken warcn omgeven 
en elk 10 10 12 kilometer. brced waren . 
Voor de onder-water.-'Zell inil werd tOCn zoet 
water gebruIkt. 

Als echler de Nazl's Ncderland voor de 
ecrste jaren rujneeren. dan zal dit de over
tuiaina versterken. (lal bIJ de Wederopbouw 
van Europa, het herStel van de lauden die 
door de Naz.l · ~ verwoest werden. den ,·oor
rani zal hebben boven het herstel van de 
welwaart Jn DultSCh[and. Zelfs van een 
Dultschland dal het Nazi-harnas atllewonx:n 
en zijn leaen ontbonden heeft ~ 

persOneel van onze Marine. In den bond
genootschappelijken sUijd. waaraan gIJ met 
andere eenhedcn van onze Marine, een 
actief aandeel hebt mOilen nemen, hebt ril 
den roem van Nederland', vlaa hooa 
gehouden ... 

Hare Maksteit bracht vervolaen! hulde 
aan de nagedachtenis van Kapiteln-[uilenant 
ter zee J . r. M. StC'rkenbura. den commlln
dant van de .. Soemba ", die tlidens dc 
aevechtshandellngen sneuvelde. " Deze 
Hinke officier," zoo zeide Hare Majesteit. 
"belat in hooae mate dc eiaensehappcn. 
om ;11 zulke moeilijke oOicnblilcken het 
commando over een oorloasbodem te 
voeren : hij wist door zijn loffeliik voorbeeld. 
zijn plichtsbetrachtina en zijn kalmte, ook 
hel volle vertrouwen van ziJn onder
acsehikten te verwen'en. 

Vervolaens lIinil Hare MlljeueÏl de Ko
ninain over tOt het uit reiken van de onder
SCheidingen. De belde commandanten van 
de "F[orn" en de "Soemba' vet'wlc:rven 
het Bronzen Kruis met Eervolle Vermeldina. 
de overige acdeeoreerden het Bronzen Kruis. 

Per staatsie-mOlorsloep verliet Hare Maic~
teil de schepen. En terwijl hSt kleine vaar
tuig door de haven schoot, daverde een 
driewerf .. HOCï!ee" der bemanninaen over 
het water. 

I Uit de Ondergrondsche 
Pers 

Maar er l.!t een lraaisehc kant aan 
dit heroTsch verzet van het NedC'r
landsche volk. Zij vochten voor een 

' II1'OOt deel tesen eiaen menschen. die 
door hun lafheid of eiaenbaat hen 
uitleverden aan de slavendrljv~rs. Wan
neer zii die op verantwoo~dellike posten 
staan, beter hun laak beareDcn hadden. 
zou het verzet aillemecner en dc verzets
middelcn doehrelfender zijn i'Cweest.
(" De Bl!urt aall dl! Wt'rk,~erJ" in 
VR IJ NEDERLAND van 6 Oct. '43.) 

.. Wanneer eenmaal de ieschltdenis 
van het ven.et van hel Nederlandsehe 
volk afschreven ui worden. zullen Onlt 
vaderlandsehc Indusuieelen als maat
schappeliJke uoep zeker geen eereplaats 
innemen. Daarmede nebben ~I ons op 
het vriendelijkste geuit. Tetlenover hel 
verzet van b.v. de doctoren. universi· 
le!len en arbeiders e,a. s.tcekt hun 
houdina niet erll fraai af.--{" De Beurt 
nan de Werkgt'l'l!rJ" In VRIJ NEDER
LAND "an 6 Del. '43.) 
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HE.T LOGBOEK 
De J)uiuche io

undllticmaatrcaclcn 
In on~ land hebben 
in de vrije wen,:ld 
okt alleen o-pzit.'n 
Rebaard. 
ook ycrontwaar· 
diainR: acwekl . 
Elders in dil mlm
mer vindt men en
kele Amerikaan

!!>Chc radio$!cmmcn. 
die daarvlIn KC
luillenis allellaen . 

Dit Is nict IU~-
heel vanzelfspre-

kend . Want vrijwel nerilcns lcr wereld 
vindt men ctll bodcmaeSleldheid. die vcr· 
IIcteken 1.0U kun nen worden met ons zoo 
echt-Nederlandsehc polderland: Buiten
landcrs~n vooral zi j. dit hel nooi! meI 
tillen ooa-en IIczicn hcbbcn- -iunncn zich 
dan ook veelal moeilijlo: l'en acbTip \"ormen 
\'ao de ware siwatir. Maar zoovecl is hun 
lOch lIo'd duidelijk. dat de DuilSçhers bczi~ 
djn mei de tcn uil \'ocr lCllllhlll van een der 
ernsliaste wandaden . d ie zii 101 <1(I$\,\'r)"c 
hebben liiepleeQ;d. 

Met een blik ()O de kurt. is het nkt 
moeilijk zkh er onaevcer rekenSl.:hap van te 
acven. wat de Duitsch(' bedoelingen zHn. 
De inundatie-plannen van de poldäS onder 
d ~ stelling Den Helder. lanllS de duin
strouk en boven Amsterdam. dan naar 
beneden gaand de eenille kilometers bre~d(" 
" 'alcrstrook van het Gooi naar ROllerdam. 
vervolgens de watertoelatinil;en op de Zuid
Hollandsche en ZeC'uwsche eilanden en in 
West Brabant. verder doorloopend in 
België langs Rel l.eOpOldkanaar v!<t de 
porders bij Bier<lict en Aardenburg en 
Zeeuwsch-Vlaanderen.- dat alles gedt een 
voeden 5ehetsmatillcn indruk van wal de 
bezeIlers eillcnblik ~oor hebben . or f.ij dk 
ma3tre!!elen. lI:ezien den aard en ' de mid
delen der moderne oorloa~oerinll . inderdaad 
van II:r OOle militllire waarde achten . is 
echter een heel andere vraag. Hier lfJn 
uu iddijk. ha9.1 en wrAakzucht veel mttr dan 
ic t~ IIIlders in het a~dinll: . 

Rij hun terUIItocht in Rusland hebben de 
Duilsehers /lok. op andermans arond. de 
laktiek der volkomzn sYstematischc ver
nieUna uitaevucrd onder h<'1 motief. dal dit 
hun IIflOeht dekken en den opmarseh van 
den vijand "erh inderen 'lou. Een ieder 
heef, de Tl'SulUten Nezien. En men be
hudt lIeen IHOot profecl II,! liîn om IC 
~oors pell~o . d3t hel h<."Cle I)uitsch~' vtlllo; 
missch ien acen Irllncn ilen()(Î! 7.31 hebb<'n om 
del~ llnJooze verwoestinllsfurie ~an lijn 
militair::- of waren hel ziln politicke'? 
leiders Ie beweenen . 

Tal hel oO/lenbllk. waarOIl Iktc rellets 
Ile~hreven werden . hebtxn de bezeners 
niet tocltestaan . dat Hilversum of de bladen 
ook maar mei een wOllfd van de inunda ties 
repten. 

De Duitschers trachten bliikb:!ar om le.n
minste voor dc onwelende buitenwereld. dt' 
SChuld aan de inund!tties op de GeaUie~rden 
te werPen. .Zoo pUbliceerde bijvoorbeeld. 
op 16 Maart j.J" het omeleelc Ouilsche 
OCTsbureau D.N.O. een beriCht van zijn 
HaaRSchen corresoondent. waarin onder 
meer Ntlelld 'Werd ; •. In aeval van Gealli
eerde invasie zouden luchtbombardemenlcn 
do: verschrikkinacn van den landoorloa nOll 
\'erhoo,Qcn en zouden uitaestrekte .",ebieden 
onder waler komtn te staan. Tljden.~ de 
lteveehtshandellnaen 'louden de ~Iuizen 
miSSchien verwoest worden en een enorme 
~Ionvlocd lOU o\'er de laaall:elciten ac
bieden komen . De economischt' aevolaen 
van Zulk een oVeutroominlt zouden ramp
zalia ,dJn . ... " 

Hel aedwOnllCn stilzwijlil:cn van !'ers en 
radio heeft een voor de hand liallende he
doeHna ; londen mail het niet weten! 
Maar de venantwoordcHJkheid \'oor de 
mo,d/jkh~id. "00' di' al-~chuw~lIik(; mO/l/'
lijkhûd van inundatie wordt. ten overstaa.n 
van het DuitSChe. \'olk en alle an.den:n. dlc 
cr van kennis Willen nemen. van (Illen 'ae
weten afllcwente1d cn a!'#.l de Geallicl'rden 
loeaeschreven. . 

Zou er toch . in dal ])lIit~he hrd .. . iets 

~ 

"Z" Batterij in acti •. Foto-jui,t vrij,.laten doorden c.n.or_m.t rak.tinwerkin,. 

TWEE HELDEN VAN HET VERZET 
•. WIC ztJn Uw vnenden van het verzeP Hun namen? Waar zijn 

ze? Spreek Aubrac t ' Raymond Aubrac a ntwoordt niet. De Gestapo
beul slaat, slaal en weet van geen ophouden. Dan wordt Aubrac alleen 

gela~~r ~~nk~ij~a~eiijn twee vorlKe on tsnaooinacn. Geholpen d~rz1in vrouw . Lucic 
;5 hij al uil een kamll \'oor krijlrSaevanllenen in OuilSçhland el1 \111 een lIevanllenlS van 
de rCllcerinll van Vichy Ontsnapt. Na dr ie nieuwe maanden .van actie in de VerZCtS
b<!wclIlnll. werd hij weer loIe~al en nu is h~1. de C::;CStaDO. dLe .. hem in handen . heeft. 
Zijn vrouw hCfeidt ·LCker icts voor. maar wat kan ltl .doen? ZI) verwacht ee.n kind en 
bovendien niemand koml t. .. vend uit deze Q;cvanitents van Lyon. waar hiJ 0 (1 het 
ooaenbliJ.: is. 

De Duitscher kOlllt weer in zijn cel. Hij 
IIlimll1eht. Hij heeft ecn aoed voorstel IC 
docn . Hij piedl vijf mililocn ". aedepon ~erd 
op l'cn Bank in Zwitserland ." Aubral: 
hoeft allel"n maM die namcn IC acven In 
ruil daar~oor ~I hij de vrijheid krijllen. 'lijn 
reVCII en hct IIcld. .. Spreek. Autwae!" 
Aubrac spreekt niCI Hi; wordl aeSlaael\ 
met de "·oe<1e. lIil teleuTStcllinJo/ aebor<;,n. 
lederen tJaJo/ .. cen week lallli. wisselt de 
Duilschêr de b<:drciainilen af mei ~an
bictlinllen en met mish:lndelinilen. zonder 
iets ti: bereiken. 

De GestaDO heefl hC-arePl:n. dat zij nietS 
IC weten 701 kunnen komen. Roymond. 
Aubme wordl in een ü (lanl' cel webracht. 
Hij f.al Jlcfusillccrd worden-~Is :11 di: 
anderen. 

o'ndertusschen bereidt Lude Aubrae een 
aanslaa OD de lI<,vanllenis voor meI de 
t!roeoell fT3l1c·lireur~ en P3rtisanen van het 
Verzet. Onllclu'kkill ltenOell is het plan on
mOit'liJk Ii: verwelenlijken . Lucie beslutl 
daarop' list aan te wenden. Voorzien van 
vllische PlLoieren aaat 'lij naar het Hoofd
kwartier \'all 1.1,' Ge~taDO en vertelt (lil koel
bloedili:! wijze etll fleschitdenis. die haar 
het leven kan kos ten als ?:ij wordt onldek!. 

"U heeft AUhr;lc lIearrt:steerd .... zeilt 7011: 
"ik verwacht cen kind van hem. man Wil 
ziin niet aclrouwd . Die .siluat!~ moet II:~. 
reltlllarisecrd worden . Voor mL)n re pU.I1Ulc 
en voor miJn eer moel ik. met hem 
trouwen." 

Oe officieren van de Gestapo aeloofden 
het verhIlal. maar één van hen antwoordde. 
dal hel huwelijk weinia 'Ijn had . .omdat 
Aubrae binnenkort lÓU worden lIefusllleerd. 
Zij doel dezelfde StllD tot \'eenien keer ~oe. 
De Ouitschers aanvaarden IcnslOlle de Idee 
van een huwelijk in de acvanaenis. Maar 
dal (5 nict alle~. '.ij drinat ~r OD aan. een 
onderhoud te hebben met Raymond · A'1~rae. 
om de hiizonderhedcn van het hUllieh}k IC 

rellÓ~en'o:~f:Ch~:S bCfl~ijp<:n ~en deraelijkc 
kOlloiaheid en een deraeli)k Llithoudinlisver· 
mO/j:en niet Iloed . Maar 7.ij aeven IOC. in de 
hOOI). dal die vrouw die. ZQ~ oVCflUiacnd 
kan spreken. Aubrae mIsschien aan hel 
flraten kfln kriJken . 

D_c aanll:ewezen dali. van aanllezicht 101 
3anvezieht mct haar man en in leaenwoor. 
dillhcid van den ehef \'iln de Gestapo. 
~preekt Madame Aubrae van niels anders dan 
van haar ··eer" en van haar "huweitIk". Zij 
doer erk 1.enuwaeht ill: tlj spreekt vlug en 
veel. Maar 7.ij slaaat er in haar man te 
doen beaTiJpen. aal allcs klu! is voor ziln 
be~rijdi nll . 

's Avonds om zes uur is het ar bitnll. 
nacht. RaymOnd Aubrac, aan andere IIC
vanaenen aeketend , wordt vcrzocht in ('Cn 
nachlaul(j Ie klimrnel'. Duitsche soldaten 
nIet l11irraillellcs ~ewapCnd nemen achter 
in plllalS. Dan verlaat do: n,aehtaul() de 
.. Ecole de Sanlt Militaire" en rijdt snel 
ir). de richlinK' van de lIevanacnis.Een 
auto. die lana! het trottoir stond aettar
kcerd. rijdt welj: juist op het ooaenblik. 
waarop de ~raehtauto \'oorbH komt en rijdt 
er achter aan. Uit zijstraten komen één. 
twee, drie andere auto·s. die de eerSIc 
volaen. 

De eerste aUlo paS!lCert dan plolselinll: de 
vrachtauto ~an de Ge5taDO. In het voor· 
bijrijden wordt de chauHeur tJoor een reaen 
van koaels gooood. De vrachtauto houdt 
~ til . Onmiddellijk wordi zij do"r dl" 

De Raket-Kanonnen 
Nazi'P!'oPl!itandisten pralen al maanden 

lanll over de raket als een nieuw en ver
schrIkkelijk wapen, dat zij, wann<."Cr het h<:n 
lOU lIoeddunken, teaen de . Geallieerden 
7.ouden aaan lIebruiken. 

De Britische autori teiten zeiden niel5-
maar er kwamen aeen Duitsche raketten be
halve enkele kleine en vrijwel onSChadelijke 
types. die door jachttoestellen w~den mee
aevoerd. 

En nu komt plotst'linll, naar aanleidinll 
van de hernieuwde luchtaanvallen op 
Londen en zijn' aanzienlijk vefllterlcte afweer. 
het bericht. dat de Enaelschen sinds 1939 
aan hel c,,"ocrimenteeren ;tijn en dat een 
vorm van .. raket-artillerie" al in 1941 
194 1 met succes bij C'en kustbatterij in Ke· 
hruik werd aenomen. 

Reeds in 1934 was men bellonnen de 
mOlleli jkheden der raket-kanonnen weten
~'chappelijk te onderz~ken. doch hel Wa! 
pas in Maan 1939. zes maanden voor hel 
uitbreken van den oorloll. dal de uitvindina 
aereed was voor Pfodncmillilen op IIrOOlen 
SChaal. Om verschillende redenen--o.u. 
klimaat en ruimte-werden deze proef
nemillaen ullilevoerd in West·rndii!. 

In 1940 kon men met de industriecIc pro
ductie beaiMen en In 1941 werd een batterij 
oPIICStcld bij de Enaelsche kustwacht" Tn 
Seotember van dat iaar ainll del,e batterij 
in ac tie teaen ~iJandelijke ~Iieatuiacn. 
Reed.s het tweede schot was een treffer. 

De raket-kanonnen. of ., Z "-bauefoikn. 
tooal! ze heeten. bestaan uit · een aanzien • 
lijk aantal loooen. die dicht bij elkaar zijn 
acmontccrd en Wilarvan het richten en vuren 
eleçtrisch lIeschiedt. 

De inten5iteit van het afweervuur, dllt 
zij tellen de LuhwaHe . ' in de lucht" kun
nen brenaen. heeft bewezen· zeer doel· 
treffend te zijn en een aantal vijandellike 
vlielltuillcn zijn hun ten offer ke~allen . 

De Enllelschc landslorm--de •• Home 
Guard "-is speciaal aeoefend om deze 
batterijen u: bedienen. die nu over hel ac
heele land veriprcid zIJn oPlleslcld. Artil
leristen vlln het actieve leller kunnen hier
door voor dienst aan andere fronten 
worden vri}aemaakt. 

patriolten omrlnad. De Duitschc soldaten 
probeeren weeruand te bieden: de kOQ;(]S 
~an de patriotten dooden er twee en vor
wondtn drie anderen. De aev3naenen. noa 
altiid IIsn elkander lIcketend. springen uil 
de vrachtauto en rennen naar één van de 
aUlo's. Zii zijn vrij. 

Rayniond Aubrac iS aewond. maar hIJ . is 
aered . Hoewel het donker Is, 7jet hij het 
lIezicht van ecn vrouw in de aulO. Het 
is dat van zijn eiacn vrouw. Sedertdien 
hebben RlI.ymond en Lude Aubrac 
Fr,anktijk verlaten, om in de Raadll:evende 
Venaderinll van Aliliers ziltinll te komen 
nemen als aedeleaeetden van de Vereeniade 
Verzet8.~weainllen . 

In Londen schonk Madame Aubrac het 
leven aan een dochter, Catherine. Thans is 
Madame Aubrac. aedecoreerd mtt het 
Oorloaskruisen hel eeniae vrouwelijk lid van 
de Raadaevendc: Vergaderin!!: . 

H::ct7.a~n~~~~~Udhcb~:~t o~us h~~ell.H~~f~: Sabot.1.'t! in Frankrijk. O. overblii'tel.n ... an .en Ouiuehe ben&lne.t:rein I.d.ra!l 
kW1Hlier van de Gestapo. in de "Ecole de IMl"d . n in ·brand .e.eok.nt.~!nV:;:~::;!:i~;a;I:j,t~~=. vOOl"ra.dtreln p ..... rt In 
.s~n t é Mi!italre " te Lyon. 

______________ ~~L ______________ _ 

HET LOG80EK 
De J)uiuchc in

und'aticmaatrcaelcn 
In on~ land hebben 
In de vrlic wereld 
niel alleen opzien 
f,tebaard , maar 
ook \'Crontw3;u-
dia'inll aewckL 
Elders in !.lil num
mer vindt men en
kele Amerika;!n
~che radio$ICmmcn. 
die dll!lrVlln Ile
luiaenis afkillen. 

D it Is niet IfC-
heel va nzelfspre-

kend Wanl vrijwel ner ll:cns Ier wereld 
vindt men ctn bodcmaeSleldheid. die vcr
IIctt'kcn 1.0U kunnen worden mCI ons zoo 
eçhl-Nedcrlandschc polderland: Bu iten
hlnders-t'n vooral !.ij. die- het nooil meI 
ehlen ooa-cn lIuien hcbbcn--Runncn 1jeh 
dan ook veelal moeilii lo: ccn fotcbrip Wlmlen 
van de ware silO3tje. Maar l.oovecl is hun 
lOch wel duidelijk. dat de Du ilschcfS bczl~ 
... Un mei de Icn u i l vo~r lCludnR "lIn eCI\ der 
l'rnstiaSl1! wandaden . die lij 101 dusvl'rrc 
hebben lIepleefId. 

Met een blik ')P de kliart. is het nkt 
moeilijk ';lkh cr onfleveer rckenSl.:hap van te 
flcven. wat de Dlli tsch(' bcdoelinRen zijn. 
De inund:nie-pla nnen van de !'JOlder! o nder 
de Stcllinfl Den H elder. ]anliS de duin
strouk en M"en Amst erdam. dan naar 
beneden aaand de eenilie kilometers bre~d(' 
"'a terstrook van hct Gooi naar Rotterdam. 
vcrvol~cns de watenO<'lat inil:en o p de Zuid
Hol1andsc:hc en Zeeuwsche eilanden en in 
West Brabant. "erder doorlooDt:nd in 
Belllië lanKs AC1 t copOl!.l kanaal v!ou de 
polders bij Biervlict en A&rdenbura en 
Zecuwsch-Vlaandcren.- dat alles Reeft een 
Iloeden !chctsmatillcn indruk vlln wal de 
bClellcrs cil<:nblik yoor hebben . Of ,ij die ' 
maatrClclcn. flezien den ail rd cn ' de mid· 
delen der moderne oorlOKvoerinli . inderd aad 
van IIroOiC mlJiu. lre wsarde achten . is 
echter een hcel andere vraag. Hier ~nn 
ulIÎddijk h3 9. t en wr:lakzucht v~('1 m('('r dan 
le l ~ &ndrrs in he t R~dinll 

Rij hun terUlIlOChl in Rusland hebben (.k 
Duitschers nok. op andermans II ro nd . de 
takl iek !.ler volkomzn ~)lSI':: ntalisehe v.::r
"ieHoR uitllèvocrd onder hct mOlief. dat dil 
hun arlOehl dekken cn den opmarsch van 
den vijand verh inderen 10U. Een ieder 
heeft de ri.'Suluten wezicn . En men be
hudl Ileen lHnO! profeel Ic lijn om IC 
\'oor§ pcl1cn . dal het h<."Cle Duirschc vnl k 
missch ien Ilcen trlln.:n ilcnoei! lal hcbb.'n om 
d~l: llruoöze "crwOC$lin lisfurie van ~ijn 

. militllir:- of .... att."n h(,1 zijn POlhiekc'?
leiders IC ~wcenen . 

Tot hel oOACnbl1k. waaro p lh.:l" r<:lIels 
ge~hreven .... ·enden . hebhcn de bl!7.euer~ 
niel lOeReslaan. dal Hilvcrsum of de biGden 
ook ma llr mei cen woord "an de inund:IIÎes 
replen. 

De Dui lscMrs traehtcn bliikb:.tar o m te,n· 
minste voor dc Onwetende buhen wereld. dc 
SChuld aan de inundl ties op dc Geallie:.!1'den 
te werpen. Zoo publice::rdC bijvoorbceld, 
o p 16 Murt j.l.. hel officieele Duitsche 
persbureau D.N. B. !.'en berichl Vlln ziin 
H aaRSchrn correspOnd enl. waarin ond~r 
meer IIClelid -werd ; •. In aevsl van Gealti
ecrde in"uie zouden luchtbombardementen 
d<: verschrikkinaen van den landoorlOi noa 
\'erhooaen en zouden uitaeslrekte aebieden 
o nder water knmen IC SUlln. Tijden.~ de 
aeveeh tshandellnllen 'lauden de ~Iuilen 
misschien verwoeSI worden en een e norme 
stOrtvlOed zou o\'er de laalUlelcaen af
bieden komen. De econo mische lIevollien 
van zulk een oVentroominÎl zouden raml'
zalla j!iln . ... " 

Het lIedwo nllcn sllb.wijflen van l)Cr~ en 
radio heeft cen voor dc hand lilliende he-
doeIInII : Londen mag het niel weten! 
Maar de vertanlwoordeliJkhe;: id "oor de 
mOfu/likhrid. "oor d". alschuwrllike mQIU
fiikhrid van inundatie wordt. len overstaa.n 
"an hct Duhs.che "olk en alle anderen. dIe 
er van kennis willen nemen. van daen ·ae· 
weten afllc ..... cnteld en a1'f.l de Geallieerdcn 
loelieSChrcyen. 

Zou cr loch. in dil! Duil,"-,he hrrin. iCls 

~ 

"Z" Ba t terij in acti •. Foto-j uist vrij , elil t e n door de n c.n. o r-m. t rilk.ti n werk inr. 

TVVEE HELDEN VAN HET VERZET 
.. Wie ztJn Uw vnendcn va n het verzet'> Hun namen? Waar zijn 

ze? Spreek Aubrac 1 ' 1 Raymond Aubrac antwoordt niet. De Gestapo
beul sl.lal, ~ Iaal en weet van geen ophouden Dan wordt Aubrac alleen 

gela~~r ~~nk~ij~a;ei;jn Iwee vorl llC on lsnappinQ:en. Geholpen door zijn vrouw Lucic 
is hi j al uil een kamp "oor !.:rijPRevanRenen in OuÎtSChland en uit een vevanaenis van 
dl:' rClicerinll van Vich)' untsnapt. :-.Ia dr ie nieuwe maanden .van actl.c in de Ver1.el&
bc ..... elil! nW. werd hij wccr vcYal en nu is h~(. de GCSl8PO. dle .. hem ,n handen . heeft . 
Zijn vrouw bereidt 'Uker icts voor. maar wat kan lij .docn? ZIJ verwacht ee.n kind en 
bovendien niemand komt Irvend lI it dcu' ilcvanaenlS van tyon . waar hIJ 0 (1 hel 
oOilcnblik is. 

De Duitscher komt weer in zijn crI. Hij 
IIli mlll.chl. H IJ heeft ecn Î10ed voorstel IC 
doen. Hij pirdl vij f mililoen ". aedepOneerd 
op ccn B:.tnk in Zwitserland." ""ubrac 
hoeft allten ma:!r die namcn (C Rcven. In 
r uil daarvoor .. .al hi j de vrijheid kriiiten. zijn 
Ib'en cn heIIleid . .. Spreek:. Aubue!" 
Aubrlle >preekt niet . Hi; wordt acsJalle'l 
met dc woe •. k . uit lelcurslctl inlt aebort'll. 
l eden:n !.lalt ~ el!n wed: la~. wisselt de 
Duilscher de bedreÎllÎnilcn ;I f mei :.an. 
bictlinllen cn mei Inish:lndetlnaen. l..,nder 
icts te bereiken . 

De GestapO hecfl hearcPCn. dat !.ii niels 
tc weten lal kunnen komen. Raymund. 
Aubrac wnrdl in een a parte "cl aebrachl. 
H ii I.al IIdusllIl'crd worden- als 111 de 
:wdcren. 

O'ndertusschi:n bereidt Lucie Aubrae een 
aansla St OP dc IIl'vanacnis voor mei de 
IIroeoen fmnc-d reu r ~ en nart isanl'n \'an het 
Verzei. OnllcJukk ill RC1l0ell is hCI plan on· 
mOlll'liJk tc ,·erwe'1.cnlijkcn . Lucic. besluit 
daarop' list aan te wenden. VoorzIen "an 
valsche p.1pieren ilaat 'ûJ llaar het Hoofd
kwartier "Im de GClIHlpo en veTtel1 (lP kocJ· 
blol:diQ::: wijze een geschied.:nis. d il' haar 
hel leven kan kos len als lij wordt ontdek!. 

"U heeft Aub~;lc IIcarfl:steerd.:' zeil zll: 
.. ik verwacht cen kind van hem . maar ..... 1) 

zIJn nie t at lrouwd . Die siluat!~ mot! It~· 
reaulnriscerd worden . Voor miJn repUllu lc 
en vnor mijn etr moct ik met hem 
trouwen." 

D e offi cieren ,'lIn de Gestapo Reloofden 
het verhaal. maar ~én V;ln hcn antwoordde. 
dal hCI huweLiik weinia 'Ijn had .. omdal 
Aubrac binnenkort ZOu worden . lIefuselleerd_ 
Zij doel dezelfde Sla p 101 \'centen keer ~oc. 
De DuilSChrrs aanvaarden tenslotte de ,dec 
VQ n een huweliik in de StcyanicnÎs. Maar 
dM Is nie t a ll e~. 1.ij dringt ~r 00 aan. een 
onderhoud tt hebben mei Ra)'mond Au~rac. 
o m de bijzonderheden van het hu ..... el\,k te 

reIlD~en'D~~f:Chz~ :s bellrlJPen ~en derac1ijkl' 
koppiaheid en een derilelijk IlithoudlnllSver. 
mOllen niet Ilocd. Maar 7,ij lieven toc. in de 
hoop. dat die vro uw die. zoC! o vcrtuht<:nd 
kali spreken. Aubrae missch ien aan hel 
IlTlItcn k!u l kriJacn. 

I)e aJH\ II~WeZen dIlII. van aanR~'l icht 101 
aanllez\cht met h:.tllr man en in tCQ:cnwoor. 
digheid Vlln den chef , 'an dc G<.>Staoo. 
spreekt Mada me Aubrac VBn niets anders dan 
VQn haar "c('r" en van haar "huweliJk". Zij 
doel crR zenuwacht ia: zij sPfeekt vluil e n 
veel. Ma ar 7.iJ slaagt er in haar man te 
doen bcllTiJpen. du alles klaar is \'oor ziin 
bevriJdln~ . 

's Avonds om zes uur is hct al bijn:l. 
1lach!. Ra ymOnd Aubrae. aan andere ac
van8enen lIekelend , wordl verzocht in een 
naehlllU IQ tc kllmmel\. Duilsche soldaten 
niet mitrailIctIcs ucwaoend nem~n achter 
in (llaau. Dan vrr1aat d c "raehtaulI) de 
.. Eeole d l! Santé Militaire" en riidt snel 
iq. d e richtinll: "'3n de i cvanicnis. Een 
a uto. die lanSt! hel trolloir ! lOnd gepar
keerd. rijdt wel juist o p het ooaenblik. 
waarop de vrachtauto "oorbij ko mt en rUdt 
cr achter 3an . U it zijstraten komen ~én. 
Iwee. drie an<1erc aUIO·S. die de eerSte 
voll~l1. 

De eerste auto passeert dan plot$elinli de 
vrachtauto van de Ge51aoo. In het voor
bijrijden 'Word I de ehauHeur door ten rellen 
"an kOlle ls 110000<1. Dt nachliluto houdt 
~lil . Onmidd ellijk: wordi zi j d(>"r dl' 

De Raket-Kanonnen 
Nazi-Pfopaaandisten praten al maanden 

la n6 over de rakel al! een nieuw en ver
schrikkeliJk: ..... apen. dat 'lij. wanneer het hen 
zou Rocddunken . tegen de Ge311ieerden 
zouden liaan lebruikeQ. 

De Brhische a UlOriteite.:n zeiden nIets
maar cr kwamen ieen Duitsche rakel!en be
halve enkele kleine en vrijwel onschad elijke 
types. die door jachltocslellen werden mee
Revoerd. 

En nu komt plotselinR. naar aanleidinll' 
van de hernieuwde luchtaanvallen op 
Londen en zijn aanzienliik YerBterkte a rWtt!. 
het bericht. da t de Enilclsehen sinds 1939 
aan hel experimenteeren :din cn dat een 
vorm van •• rakel-artiller ie:" al in 1941 
]94 ] met succc's bij een kustbauerij in ve
hruik werd lIenomen. 

Reedç in 1934 was men bellonnen de 
mOReJiJkheden der rakel·kanonnen Weltn-
5chappclijk te onderz<X'ken. dOCh hel was 
pas In Maart 1939. l.e"S maanden voor hct 
uilbreken "an den oorloll. dal de uit\'indina 
aereed was voor Pfodneminilen op lIrOOIen 
schaal. Om verschillende rc4encn--o.H. 
klimaat en ru imte-werden dele Pl'oef
neminlilen uitllevoerd in W C'St- rndii!. 

In 1940 kon men met de industrieeIe PfO
ductie beainnen en In 1941 werd een bauerij 
oPlicsteld bij de Enllelschc kustwacht. Tn 
Scptember van d al Jaar aina deze batterij 
in aClie teilCn vijandelijke vliealUÎflen. 
Reed.s het tweede schot was een treffer . 

De raket-kanOnnen. of .. Z "·batter';;en. 
looals ze heeten . beSlaan uit ' cen aan~ien· 
Iiik aantalloopen. d ie dieht bij elkaar 'Zijn 
lIemonleerd en waarvan he t richten en vuren 
eleclrisch lIe5chiedt. 

De intensiteit van het afweervuur. dat 
zIJ teRen de Luhwaffe " in de lucht" kun
nen brenllen. heefl bewelen leer doel
treffend te zi jn en een aa nlal vijandellikl! 
vlielltuill'en zijn hu n len offer lIevallcn. 

De Enllelsche landstorm--de .. Home 
Guard "-is speciaal aeotfend om dele 
batterijen h' be<llenen. die nu over het Ste
heele land verspre:id zUn o paestcid. Artil
ler is lcn Vll n hel aeticve leaer kunnen hier
door voor d ienSt aan andere frllnten 
worden vri}lIemankt. 

patfiOlleel omrlns:td . De Duilsche soldaten 
probeeren weerstand te bieden: de kOflels 
VQ n de plltriotten dooden cr twee en \'or
wond!!n drie anderen. De aevanA'encn. nOIf 
altij(t lIan elkander lIeketend. spt' in llen uit 
de vrachUuto en rennen naar één vnn de 
aUlo·s. Zii lijn vrIJ. 

Raymond Aubrac iS aewond . maar .hlJ . IS 
aered . Hoewel het do nker Is, 7Jel hiJ hel 
aelÎeht van ecn vrouw in de aulO. Het 
is dat van 'lijn eiien vrouw. SedertdIen 
hebben Ra)'mond en Lucie .... ubrac 
F rcanktijk ' ·erlaten. om in de Raadle\'ende 
Verlladcrini van Allilers zitt ina te komell 
nemen als lIedcleIleerden va n de Verl."enigde 
Verzets. t>eweRin.llen. 

In Londen SChonk Madame Aubrac het 
leven aan een dochter . Calherine. Thans is 
Madame Aubrae. lIedecoreerd mtl hel 
Oorloaskruilien het eenille vrouwelijk lid Vi'ln 
de Raadacvende Verwaderi", . 

H::ct'lll~n~~~~~Udhe;~:~t o~us h~~eRH:;'~ : Sabot.1l.,e in Fr.1l.nlcrijk. De overb li if.e le n van •• n Ol,liuehe benIlne.tr.În l.der.~ 1 
kwartier van de Gcsta(l(). in de . , Eçole de l e-e rd e n. In 'brand 1 • • tok.nt.~!nV!~;~::!:i~;.;I~j,t~~=. voorr _ d tr.l n p ..... rt In 
Snnte: Mi!ilairc " IC Lyun. 
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Dr. L . Smlppcr, de bekende Nederland
lICht medicus. oucl-hooilleeraar aan de 
Universiteiten van Amsterdam en Pcipina, 
en medisch ad viseur van de Ned. OOSI
Indische commissie, is benoemd 101 direc
teur va n het "Deputmcnl of q raduale 
Medlcal Educatio" .. en toes-evoead acnccs
hocr bij het Moun! Sinai-zlekenhuis. Dit 
:dekellhuis Is een van dc belangrijkste instel
llnacn voor wetenschappelijk ondcnoek IC 
Ncw York. . '. 

Ook in de- klcinst~ EuroI)Ceschc landen 
neemt het verzet tegen dcn DuilllChen over-

~iW~~:;hli~~e. vè!~rcc~~xe:e~l~!~ ~~Îl ~~ : 
.. Reieh" inaeliJfd IC mogen worden . 
nemen dc d eserties. hetzij uil d cn militairen 
dicn:;t, hetzij uit. den ar bcidsdicnSl e~n 
o;IcraeliJkcn o mvang aan. da t thans In d e 
Ardennen reeds panisancnJ;tTOcp:n zijn va n 
Luxemburaers .. OnlanRs hebben de Duit
schers 22 Luxemburgers Ier dood veroor
deeld weaens het verleenCn van mede
wer kina aan dcser·ties, het hulp verleenen 
aa n den vIJand en het begaan van hOOR
verrnd. 

K onlna- Vietor Emanuel heeft verklaard. 
dat hU zIch niet ver:zellen uI tellen eenille 
connitutioncele wjj:dai ng, die ~angenomen 
zal worden door een in vriiheid Rckozen 
Itallaansch Parlement. Dil werd op 27 
Maart bekend ac:maakt door Badolllio'$ 
MinisIer van BintlCnland~he Zaken. Signor 
Reaie. Andere punten van 's K onings vcr
klarin" waren : 

I. Een nieuwe regeerinI uit alle part iien 
7.al gevormd wordL"1I zoodra Rome bevrijd ". 2 . Verkiezingen zullen gehouden worden 
vier maandcJl na den vtedc. 

3. Het nieuwe ltaliaansche parlement 
hedt volledige vrijheid om de inrichling 
van den Staat te veranderen . 

Hel Arb~lf!rblad~1 te Helsinki van 27 
~aart publiceerde een anlkel, dat door de 
Finsche cens\!!l r n iet vcr~en werd en 
waaruit d e tegenzIn bij dc Fmsche solda te n 
In de Duitschcrs bl ijkt. De Duilschers 
hebben d e aewoontc hun soldaren achter d C' 
Finschc soldaten in d en frontlijn IC plaat
lJCn. Op het Svir-front. was dit zelfs 2:'i 
tOt JO Km. achier d en ·frontlijn . H oe on
bem ind d e Duiuchers l:ieh daarmee maakten 
sNeekt u It het reit. dat vele lijken van 
DuilSche soldaten uit de rivier de Aura 
werden opgevisch t. De eommsndanl van 
Abc was genoodzaakt een uitgaansverbod 
na s'avopds 10 uur af Ie ·kondigen . Evenals 
in de bezette gebl~dcn, r i.keeren de Duit
schees h et niel alleen en zonder wapenen 
uit te raan. 

Wanneer de Du.ilscher$ zouden trachten 
hel land t ~ beZetten dan zou precies het
lelfde aebeur~n ab in D~nemarken of in 
NoorwC'aen. 

SPIJKERS MET KOPPEN 
• De Duilschers hebben La RochelJe, 
Rochcfort. Royan en de e!land en R~ en 

Oltron voor d ~ Fransche kust laten 
onlrUlmen . 

e De drie R egenten van 'Buliltlrij e. Prins 
CyrlJ I. FlJoff en Bochilolf bevinden lich OP 
weil n!lar BerehleSlladcn. waar men de 
laalSte opvoering verwacht van de bekende 
inslikscene van hel kontjn door den slang. 
dil drama. waarin de ongelukkige Schussnill 
indC'rtijd de première speelde 

e T us5Chcn Maart 1941 en Ja nuar i 1944. 
hebben de Vereenigde Stal~n 1.900.000 
vraChtwagenS en andere mî!î lai re transport
middelen geprod uceerd. waarvan m eer d~n 
230.000 naar Rusland 7.iin geU li n. 

• Hoewel het Gricksche Kuer i lla·l ~gcr 
ELAS niel meer d an 50.000 man IIrOOI is. 
lien de Duîtscher$. gçen kans o m deze 
Dart isan::ngrocp te likwidecren en zij d9nk~n 
het alhen aan de gebrekkige bewapeninll van 
de vrij5Charen. dat zij hicr niel m eerdeer 
d i visie~ heen moeten sturen. 

e G edurende dcn nacht zijn de gemeente
huizen van Assent en Moo lenbcc-k-Wersbeek 
in BclltÎsch-Brabant door tlatr iotten over
vallen en in brand g:esloken evenal~ dit 
onlangs het Reval was m~t de IICme~nL I!-
huizen va n BeeQuevoon en Rhode-Saim
Pietre in dezelfde provincie. 

• Een aanval van T ito's partisan .::n OP 
den spoorlijn Zaareb-Belilrado kostte dcn 
Duitschers 4 locOmotic\·cn . 33 wagons,' 29 
vrachtwagens. 18 motor\'oertuiR~n. 3 tanks. 
2 lIepanlserde autos en honderd paarden. 
Ic-rwijl veel munitie meeexplodeerde en de 
lijn gedurende 78 uur niel 1<: Rebruik:en WlS. 

e Ph ilippe. Henriot zei voor Rad io Vichy : 
.. De Fransehe RClleering · heert :tieh Re
noodzaakl lIezlen om verschillende streken 
van Frankrijk . waar ilToePL'1l Pilrti San ~n 
meer en meer de overhand kri;aen en OP 
weil l.ijn de volledige contrOle van die 
sIre ke n in handen te nemen. ondanks ver
woedde tcgensllnd van de pelitie en de 
militi e. gche~1 tc ontruimen." 

• In de sud Temesvar in TranssyInni!! 
hebben Ho ngaarsehe fascisten en DuÎt.sche 
S.S . hel vuur geopend OP ccn demo nstrat ie 
van vrOuwen. d ie prOtesteerden te!;lcn het 
wellvoeren va n hun mannen. die- lIedwongen 
worden vest inawcrken aan te lellll:en aan hel 
front in de Boekowina. 

• Roemeensehe partiunen, verschanst OD 
de kleine eila ndies in dC' Dohau-deha heb
ben ovrrvallen lIeole:lld OD de verSçhepin~ 
van voorraden. dit: bedoeld waren voor de 

Bevrijdi nll-It .. d_erlen. in Enleland. NOl een blik op d e n e norm en aan voer van 
Amerikaansch materiaal in Enleland, d.~. keer eenl,e Sherman_t.ankl. 

DE "ORANJE" IN ENGELAND 
Grootste hospitaalschip ter wereld 

Hel IiroolSte geameerdc h,1spllalbckip
tevens 11el grootste ter wereld-heeft 
naas t de R( •• )ûe K ruis vlag . ae Ned~rland
sche dr iekleur in IOp. Hel is het vroeJl:er~ 
N edcrla ndsche luxe pa»:tllien5Chi" 
., Oranie " . dm onhlllll~ e!:n Britsche haven 
binnenliep m~ t een aamal R~'wondcn uil hel 
Middellandsche Ze" çebicd 

Voor het eerSt in \'[jf j~ar hedt de 
.. Oranje" ziin trossen uÎtllC1iooid in 
Enlielsehe h:n'en--d~ vijf iaar waarin d il 
Ncderlandsehe SChip als cen moderne 
VUellendc Hollat'lder over ql' OceallCn blijft 
var~n en moel wachlen lOt het 
OD het" Y •• kan meren eC' r de: maiden~triD. 

dic nu al van 4 Sepl~mbcr 1939 duurt, 1:3.1 
zlin ahteloopen. 

Hel hecft de Ned .-Indi~he R elleertn" een 
milliocn IlUlden liekosl om het vlallll:.'schip 
van d~ Mij. . Ned::rland " nm Ie bouwen 
tOl hospltaalschill en het wcrd. na dcn val 
van Tndil!. tcr besehik:king der Ge"lI iecrden 
gesteld. 

Maar een propaaanda ,'an dil'D~fi.'n aud 
uat uil van d:: betrekkelijk kkine Neder
landsehe kern aan boord van dit sehill . die 
honderden lIewondC' Rritschc en Australische 
sold aten . zeelu i en vHcllers van het Midden· 
Oosten naar Alistralii.' en (op deze reis) van 
een ha"en in hel Mlddellandschc Zee
Ilebied naar Engeland hedt vervoerd . Zij 
lecren daarb ij iets \'~n Nederland kClln~n. 
dat zii niel zullen vergeten. 

Na het front. met ziin m<lddcr, hiue of 
kou. na de o n\'ermlideliike primitieve hulp. 
~ickenhuil~n heeft menig fronlsold aa t aan 
boord van de .. Oranje" weer rUSI gevon
d!:n. Hun bcwonderinà 1I01d niet a lleen d e 
inrichting. maar ook de bem:mninll- JSO 
Nedcrlanders. waaronder onJj'::v e ~r 100 
Javantn-t'n h ~ t Verp1cKCnd personeel. dat 
geheel ond<'r Nederl:lndschc !l'ldin~ stUl. 

Om ~én voorbeeld 11.' Keven : dalr i~ dc 
eerste 11131Cuni51. een man door verschil_ 
knd ::- lIewonden t-eschreven als .. 011:r:.: 
()m~'ieun' dokIer .. 

Hij is cc., ~en-m:I!l~-radio-omrocp: Om
loep. PfORI·lIrn llla- \'C' rl.('Ifll;er . ~c:!u i d- I CÇ~
nicus. H ij is en blij ft mllTeOnt$1, en d lc 
radio-bcwçl/:inll: is ûcel! plichl. lII:lar voor 
een IIrOOI acel ook een lidhcbbl'rlj waar
vour :roCer velen hem dank!>aar t. iîn . 0 <' 
oude Iradilie. dat er aan boord V;ln . dl.' 
passagÎerS5ChellCn ecn krant nloel llÎn. 
houdl h ij daarnaast na ft hoog. 

Passagiers- of hospita31schip, aan boord 
van de .. Oranje" gaat alles in stijl . Hel 
woord ., geimproviseerd " is er onbek.:nd . 
1.00wcl in de !IIInkleedinK van lounges en 
lieken:r.alen als iy de keuken. Onder a ... 
hospitaalschepen ter wC'rcld telt 1.1. 
.. Oranje " alJ! nummer één in g.rOOlloC en 
inrichting. en d3:1rbiJ is hel met ccn Sn"'[
hcid van 26 Içnoopen per uur het SI,clSII: 
motorschip il1 dl.' vaa.rt. 

De kapltem IS een Nedcrlllndcr Chef 
~an den medIsche" slaf IS dr J. C 
Gerards. cen kolonel van hel Nederlandsch
Indische leger . VOOf a en oorloll: een van 
Batavi,,'s bekendste med ici . Z ijn vcr
bindi nll:solfcier II.-kolonel Snijdewind v:l.n 
het K.N .I .L , die -1.ÎCh schertsend .. d,' 
maIl met alle \'erantwoordclijkheid cn ge~'n 
greintje IIclaa" noem!. H et ~verill t 
mediSChe personeel. doktoren en Chlrurllen 
is grOOLende~ls afkomstill' Uil Enlldand . 
AUStrali~ oC Nieuw Zed9.nd. T ot het pcr
soneel Van dr. Gcrards behooren voortS 
nog een onderlui tenant C'Il twee ond"r· 
offic ieren van het K.N.I.L Over de samen
werking aan boord had de kolonel sicchls 
woorden ~'an lof. 

Het oordeel van hoordluster \'al1 d .' 
Roest. dic-lIeassis teerd door zu~tcr 
Tullcken-de vera1llwoordc\ijkhcid dla3111 
\'OOt zevent!!! ver"leegSh"fS vILn vie( of vijf 
verschillende nationali tei tcn. WlS nkt anders. 
rUCnlRtno'lollie inlleriehte zalen noemen de 
hOOIl~te medische autori leiten volmaakt. 
Menîlt ziek~nhui~ lI:ln den vaslen wa l '''I 
dC' .. () rn nj~'" h:.nr i ll~taJl :t l i~ !>enijden 

Duitseh ... trneo~n van Generaal van Rueff lo\io.iIi!llIil!l~;;~;g 

• Een N&;~i-schiD van 1.000 IOn, dat ge-aD de Krim. r :~~~·~~I~'~~~~~:;:::~ e 
repareerd ' w ... -rd OP dc scheCIlswerf V3n 
Burmeister en Wain Ie KODCnhaaen. is uil 
elka:lr lI eSprOOlilen aoor cen tijdbom , d ie er 
door Deen~che patriollen in lIeplaalSt was. 

• D e mijnarbeiders van de Hongaarschc 
kolcl1Stlld Ko!o~vllf zijn in staking lIell:aan 
uit prOleSt telten de arrestatie \':ln hun 
va k \· .. ·rc~Il I IP 111/)1 dJ<'f~ . ,,- W ij hij,tln drukke n.ken 
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Dr. L . Snilppcr. de bekende Nederl:l11d· 
Ichc: medicus. oud-hooaleeraar aan de 
Universiteiten van Amsterdam en Peipina. 
en rnediliCh advisellf va n de Ned. OOSI. 
Indische commis.sie. is benoemd 101 direc
teur van hel "Deputment of Graduale 
Medical Education •. en toeae\loead lIenees
hocr bij hel Mounl Sinaï-ziekenhuis . Dil 
7.iekenhuis Is Ca! van de belangrijkste instel
IInacn voor wctenschappclijk ondenoek IC 
Ncw York . . .. 

Ook in de klcinsl~ Europcc5che land~n 
neemt het verzet teaen den DuilllChen ovef
weldiger IOC. , .In Luxemburg. dal hel 
IwljfclachtÎa:c voorrecht II:cnoOi bij hel 
.. Rcich" inaeliJfd tc: mOlen worden. 
nemen de deserties, hetzij uil den militairen 
dicn!lt. hetzij uit. den arbeidsdienst een 
o;IcraeliJkcn o mvang aan. dat thans In de 
Ardennen reeds panisancnllrocp:n zijn van 
Lux.emburaeu .. Onlanas hebben de Duit· 
schers 22 Luxemburgers Ier dood veroor
deeld weacns het verleenèn van medc
werkinl( aan deser·ties. he! hulp verleenen 
aan den v!land en het begaan van hOOR
\'enald. 

Konlnlir Vietor Emanuel heefl verklaard. 
da t hij zich niet vcrzellen zal tegcn emil(e 
con,titutioneele wijziaing. die lIangenomen 
zal worden door cen in vrijheid gekozen 
Itallaansch Parlement. Dit werd OI) 27 
Maarl bek:nd a:~alkt door 8adolllio'$ 
MinIster van Binnenland~he Zaken. Sil(nor 
Reaie. Andere: punten van 's Koning~ vcr
klarinl( waren : 

I . Een nieuwe rcaeerinll uil alk partiien 
7.1l1 I(evormd wordL"n zoodra Rome bevrijd 
I •. 

2. Verk!ezinl(en zullen aehouden worden 
vier maandeJl na dm vrede. 

'3. Het nieuwe ltaliaansche I)ulement 
heeft volledile vrijheid om de inrichtinlir 
van den Staal Ie veranderC'll . . . 

Hel Arb~/erbladel te Helsinki van 27 
Maarl publie:etde een :mlkeJ. dal door de 
Finsche cens\!!Ir niet verboden werd en 
waaruit de tegenzIn bij de Finsche soldaten 
In de Duitschers blijkt. De DuitschCfs 
hebben de aewoonte hun soldaten achter de 
Finsche soldalen in den frontlijn te pl8al' 
~en. Op het Svir-fronl. was dit zelb 25 
tOl 30 Km. achier den ·frontlijn . Hoe on
bemind de Dui[schers :.r:ieh daarmee maakten 
, pceekt u it het feil . dal vele lijken van 
Duia.sche soldaten uit de rivier de Aura 
werden opgevischl. De eOmm:lndanl van 
Abn was aenood:tankt een uitgaansverbod 
na s'avonds 10 uur af te ·kondigen. Evenals 
in de bezette gebieden, ri.ke-eren de Duit
schers het niet alleen en zonder wapenen 
u it Ie laan. 

Wanneer de OuÎl.schers zouden trachlen 
het land t! baetten dan zou predes het
zelfde gebeuren al.! in D!nemarlten of In 
Noorwegen. 

SPIJKERS MET KOPPEN 
• De Duitscheu hebben La Rochdl(' . 
Rochcfon. Royan en de eilanden R~ en 

Oléron lIoor d ~ FransehC kUSI lalen 
ontruimen . 

• De drie Regenten van 'Bulanrij e. Prins 
CyriIJ. Filo", en Bochilolf bevinden 1Jeh OP 
wea n!lllr BcrchteSlladen. waar men de 
laatSle oI)voering verwacht van de bekend::: 
inslikscene van hel Konijn door dell slang. 
dil drama. waarin de ongelukkige Schussnill 
Indertijd de première speelde. 

• Tusschen Maart 194\ en Januari 1944. 
hl.'bben de Vereenilde Staten 1.900.000 
vrachtwagens en andere milil:lire Ir ansport
middelen leprodlleeerd. waarvan meer dan 
230.000 naar .Rusland zijn 11l:1a!ln . 

• H oewel hel Grieksche eueri!la·I~KC'r 
ELAS nlc[ meer (l an 50.000 man KroOl is. 
zi.:n de Duit5Chers. geen ka ns om deze 
partisan:;,ongrot:p te likw i de~'Ten en z!i d9nken 
het al!!en aan de ,ebrekkhile bewapt:ninll van 
de vriischaren. dat :tii hier niet meerdcer 
d i visie~ heen moelen Sturen. 

• Gedurende den nacht zijn ac gemeent:.'· 
huizen van Ass~nl cn Moolenbcek-Weubeek 
in Be!srisch-Brabant door patriotten over· 
vnllen en in brand aestoken evenal~ dit 
onlangs het geval was meI de liIeme~nle
huizen van Beequevootl en Rhode·Saim· 
Pierre In dezelfde provincie. 

• Een aanval van T ito's parlis:!n::n OP 
den sl'Ootlijn Zaareb·Belarado koslle den 
Duitschers 4 locomOlie\·en. 33 wagons,' 29 
vrach lwallens. 1.8 nlO1urVOertuill~ n. 3 lanks. 
2 lIel?llnlSerde autO$ en honderd Plarden . 
h~rwiH veel munitie mecexpludeerde en de 
liln I):edurende 78 uur nicl te gebruiken was. 

• Philippe. Henriot lei voor RadIo Vichy: 
.. De Fransche RcgectiMI' · heeh :cieh ge
noodzaakt gezien om vcrsehmend:.- StreKt n 
van Frankrijk. waar IIrOepen PHtlu.n:n 
meer en meer de overhand krijgen en op 
weil zijn de volledige conln~le van die 
~treken In handen te nemen. ond:!.nks ver· 
wocd.d ... tcgenst'l nd van de politie en de 
militi e. gt'heel te ontruimen." 

• In de snd Temesvar In Tr:mssylnnif 
hebben Ho ngaarsche fascislen en Ouitsche 
S.S. hel vuur leopend OP een demonsIrat iC' 
van vrouwen. d ie protesteerden teAen hel 
we!t,'oeren va n hun mannen. die- ledwonllen 
worden veSl inllwerken aan Ie legllen aan hel 
front in de Boekowina . 

• Roenleensehe paniunen. ver5ChOl.nsl on 
de kleine eila ndjes in de Dooau-deha heb
b~n overvallen gepleegd op de verschcpin~ 
van ' ·oorraden. die bedoeld waren voor de 

Bevrijdin'I-lt;!ld-erlen. in En,eland. NOl een blik op den enorm en aanvoer van 
Amerikaan.eh materiaal in En.el;!lnd, de~e keer eenl.1t Sherman_tank •. 

DE "ORANJE" IN ENGELAND 
Grootste hospitaalschip ter wereld 

Hel IlroOl!!!! lIeal!Jeerd~ h,1~J'llla31~l1i{l-
tevens hel srootSle ter wereld-heert 
nllasl de Ro<~de Kru Is vlull. de Nederhwd
sche driekleur in [Op. Hel ijl het vroegere 
Nedertandschc luxe pass:tlttersschio 
.. Oranje " . dm onlall:lo':~ et"n Br i l ~chc haven 
binnenlicp meI een aamal lwwonth.'[\ uil hel 
Middellandsch:: ZL~ gebied. 

Voor het eerSI in v[jf jur he~fl de 
.. Oranje" ziin trossen uitgegooid in 
Engelsche h:nen-de vi jf jaar waarin dit 
Nederlandsche SChip als een moderne 
VUelende Hollander over lt,· Oceanen blijft 
varen en mO~1 wachlen 101 het 
OP het" Y " kan meren t'C'r de maid ~n-triJl. 
die nu al van 4 SeJ)lcmber 1939 duurt. l31 
zUn ahteloo pen . 

Het heefl dc: Ned .·lndische Reaeer!n\{ een 
mit!ioen gulden aekost om hel v lail K~sch ip 
van de Mij. . Ned::r l ~nd" om [I: bouwen 
lOt hospitaalschip en hel werd. na d('n val 
van Indil!. Ier beschikking der Gelll ie~rden 
gesteld . 

Maar een propaaanda \'an diep~n'n al\fd 
iaat uit \'an d: betrekk elijk kll'ine Neder
lpndsch e kern oan boord van dit SChip. di c 
honderden lfewond C' Brilsch~ en Australische 
sol(lalen. l('elu i en \'Hellcrs "!in hel Midden· 
Oosten naar Australii.' en (op deze reis) van 
een ha"en in he t Midd.::l1andsche Zee
Itebied naar Engeland h.::elt vcrvoerd . Zij 
leeren daarbij iNS van Ned.::rland kcnn~n. 
dat lij niel zullen vergel::n. 

Na het frOnt. meI liln rtKIdder. hilt(' or 
k.ou. n !l de on,·crm!jdelijkl.' prim i l icv~ hulp
lÎi:kenhuizen heeft m ('nig frOnlsoldaat aan 
boord van d:: "Oranje " wct'r rust gevon
den . Hun bt:wondering Rold niet a lleen dl.' 
inriehtinll. maar ook de belllanninll- 350 
Nederlanders. waaro nd er on8~ve::r 100 
]avant n--(:n h ~ t verplt':J(clld personeel. dat 
geheel ond.·r Ncd::rlandschc !cidinll stut. 

Om één \'oorbeeld te lieven : daar I~ d.: 
eersle 1lI 3f1:oni~t. een man door v;,:r5Chli. 
lend :: gewonden t-e .... ·hr.::ven ,,1. .. onl::: 
omcit'II" ~' d,)k\cr" 

H ij [s ee'! ten·III :Ill~·radio-oml'oep: om-
loep. prORl'am ma·l'(' rzorR;er. 8eluid-tecr;-
nicus. Hij is en blijft marCOIl1$t . en die 
radio-b.:weginil: I~ dccI.!; plicht. m3ar voor 
een IIroot de::1 ook cen hdhebnerlj waar· 
voor 7.cer velen hem dank!>aar li j!! . D I.' 
oude traditie. dal er ailn bvurd v:,n IJ.: 
IXIS$3lliersschelX'n een krant mOl'1 1iin. 
hOudt hij daarnaasl nOIl hOOI. 

Passagiers- of hospitaalschip, aan bOMd 
van de .. OranJe" gaat alles in stijl . Het 
woord .. g('lm proviscerd" is er onbcl"·nd . 
'I.oowel in de lIankleed inll: van lounges en 
ziekcm'.alen als ;11 de kcuken. Onder dl' 
hospitaalschepen Ier wereld telt 1.1. 
.. Oranje" als nummer t én in ,.roon.:: en 
imkhtinsr. en dallrbij is hel mei cen snel
heid van 26 Içnoopen pcr uur het sno:lsle 
motorschip ill dc vaarl. 

DI: kapitein IS een Nederlllndcr Chd 
~an den med[sc;hen star 1$ dr J. C 
Ger~rds. cen koloncl van het Nederl:mdsch
Indische leger. voor den oorlo& een v:m 
Balavi,,'s bekcndste medici. Z iin vcr· 
bindinasoffcier lt.-kolonel Snijdewind v:tn 
hel K. N. I.L.. die -zich schertsend .. d .· 
man met alle \'crantwoordelijkheid en Rc~n 
Ifre inlje ge'l.aa" noemt. Hel ~\' erilte 
mediseho! pt:rsoncel. doktoren en ehlfurRen 
is \tfoo[endeels afkumsliR Uil EnJldam.l. 
Au~tralil! of Nieuw Zeeland. Tot hel T'l cr
son ... et van dr. Gerards behooren voorIs 
no" een onderlui tenant l'n twee onder· 
offic iertn van hel K.N . I.L. Over de SlImen' 
werking aan bnord h~d de kolonel slecht s 
woorden ~'a n lof. 

Het oordeel van hoordzuster \'1111 û.· 
Roest. dic-lIeassis leerd door 'I.Uiter 
TuUcken--dl' verantwoord<.'lijkMid dr~3111 
\'oor zeventi!! v<.'rpleellSICtS van vief of viii 
verschillel)dc nationalitei ten. w:ts niet a ndC'rs. 
ruenlRcnnloRie inReriehte zal f: n noemen dc 
hooJlSlc mtdische autoriteiten volmaakt. 
Men;!/: zid;~nhui~ uan den V:,\sten wa l 1<o J 
d (' .. () ra nj .... haar i n~tal1at ic t-"'l iidcn 

Duitsche troep~n van Generaal van Rudf ~ll8!iÏi!lsI'e~;;~~ 
OP de Krim. r 
• Een Na.tÏ -schip van 1.000 [on. dal I): e· 
repare~rd ' werd UP d~ 5Cheepswerf Vln 
BurmcÎster en Wain Ie Kopenhaaen. is uil 
elka!lr geSprOnRen dotJr een lijdbom, die cr 
door Decn~ehe palriotten !n aeI)laatst W:lS. 

• De mijnarbeiders van de Hongaarsche 
kolenstad Kolo~v!r zijn in staking lelaan 
uit prOtest tellen dC' arrestat ie \'an hun 
"lIk ' · .. ·re(·IlII1'IIJL~ ldJc~ . ,,- Wij krij.,,-n drukke uken 

LEZEN EN . DOORGEVEN 
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