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' . .SPECIAL-. ÜDtTXE VCOÏÏ

l? ï?ebruari
Re.t' te. ..'ijmE-jterdam verschijnende
In. het jaar-dftt achter ons "ligt ,
"PAn.-j.AT" ke.n sinds geruime tijd
hebben de tegenstellingen tussen
niet dan met grote moeilijkheden j
bezetter en het 1-ed . volk zich
én veel tijdverlies naar.Kotterdam
scherp tof-gespitjvt . 2ij waren er
worden verzonden, -slechts enkelen
van beginne af aan; onoverbrugj van 'de ivelen -voor v/ie dit blad
bare kloven op het terrein van
bestemd is, kunnen daardoor van
politiek, van geestelijk en god s- •zi.tjn inhoud .kennis nemen, Het is
dienstig leven, van publieke modaarom, dtvt v/ij tenslottw besloten{
raal „ Raesemvaan stond onve-rzoen-,
he'bben eenspeciale Hotterdamse
lijk tegen brede verdraagzaamheid ,
editie samen te stellen, die remachtsf amtisrne. .was onverenigbaar '
gelmatig zal verschijnen en in
met c?e historisch gegroeide vrij- -"
brede kring sal worden verspreid.
heidsgèdaehte , Btaatsabsqlutisrae
botste voortdurend tegen het koppige keren. Hiermede w£.,s de onmiskenbare
•individualisme van den Nederlander. voOTwaards voor een algemene- oplaaitjrH
heel hè t-L vo Ik m wee B' vsm
van het verzegen de--nog bezette gebv
de eep't é da
aan f¥lfen"bègiriden geschapen. Te zelfder tij4 ging
~de overweldiger „in'zijn uiterste noo<l
er toe over de druk op de .bevolking
Op de "g"rond£::Tag~van""déze "alge-.
in zijn resterende roofgebiedeh te
mene verzetsgeest groeiden in de
verzwaren. Op grote behaal georganiloop der jaren de organisatieé
seerde men&enroof; reruisities van
der illegaliteit j bescheiden bevoecl&elvoorraden; dief e 13,1 van mate^dy
gonnen, kQïicen zij zich - voortdualen en machines; vernielingen, die <i
rend kracht puttende uit de ongebroarbeid van geslachten te niet deden ~
ken vrijkeidswil, des volks - 'o'ntdit ; alles .dompelde de bevolking in
v/ikkelen en steeds ~breder terreinen
een zee van.ellende, kommer en'honger
van het -binnenlandse .strijdgebie'd
maar het voedde' tezelfcer tijd.de''
' . bestri n ken, -;.;. ,
verzetsgeest tot deze,, ook onder;.de
Doch tot e'en algemeen, massaal
zwaarste druk,-'in vrijwel geheel het
verzet kw'd.m het in de eerste jaren • volk openlijk naar buiten bleek.. ;
., buit en enkele krachtige manifest/a- • . -Hoeveel honü.erddu^idenden weigerden
tieB niet: zolang de vijand heel '
aan het infame
dwangbevel voor ;öe
Europa bezet hield, moest het lij"arbeidsinzet/! gehooy te geven? In
dende volk in- verbeten ongeduld wach hoeveel honc'.erdulsenden gezinnen
ten op het keren cU r kansen, Én het
Waart nu de honger rond, zonder, dat
wacht %».-- c e lendenen omgord,
de principiële standvastigheid wankelt?
Hoeveel honderdduizenden vaders
/ Verzet Van G-eheel Het Volk.
en moerers zie-n zelfs hun kinderen t#
- 'Het j aar, 'dat achter. 'ons ligt,
schimmen ve.rkwijnen, zonder dat ze ee.
heeft de krijgskanéén voorgoed zien' duimbreed prijsgeven van hun beginsel

He aantallen laten zich slechts
zware verplichting, die uit deze *
raden. Zeker is het echter» dat
verhouding voortvloeit, heeft bein deze hoogste ^nood vrijwel gegrepen en aanvaard, blijkt wel uit
heel het volk één is in een verset,
haar ijveren voor een snel herstel
dat 2,0 oud is, als de overweldiging
der grondwettige rechten, voor een
van ons vaderland en dat in verleden
epoedlg doen functioneren van een
bewust of onbewust gewetenszaak was.
burgerlijk gezag na de bevrijding
G-ewetensaaak , waarvo or_ jof f er s g>5en uit haar veelvuldig opkomen voo^
een na_een radicale, sociale en economisch
_
a
l
'
e
politiek ten behoeve der gehele
^e nken jen die 'gwa ré' "Ver p icht ingen
volksgemeenschap .
't vad'ë'rlan' v'a'n more n j-i e öht h . .layt_en 'vVarm .
n.
Bij de reeds geoefende aandrang
Lji .Volk .
in bovenstaande richting sluiten
Er zijn landverraders uit ons volk
wij ons gaarne aan. Een, volk, dat
voortgekomen • en zwakkelingen ,en . liedoor dese hel is gegaan en zi«»haell
den, die van -.twee- wallen wilden eten
is gebleven,- mag niet langer dan
en zwarte -hondelaren te. -over. Er zijn
zeer .strikt nooi zakelijk is van zi;
boeren, dit sich harteloos verrijkt
grondwettige 'rechten beroofd
hebben aan de bittere nood der steven. Nederlands militair gezag
den. Er ' zi jn grootindustrielen, die
heel wat lichter té dragen zijn daï.
de valens hebben gemaakt , waarmee
wat wij de laatste jaren moe?;, t en
onae eige-n schepen zijn beschoten,
toreen, doch ieder onzer eal na de
et zijn handelaren en aannemers, die
oorlog een zucht van opluchting
zich rijk verdiend hebben aan Duitse
salken, wanneer de uniform uit het.
leveranties,, middenstanders , die op
be s tuur sap paraat ve r d.wi j nen kan .
kosten van het volk een fiks b ank conBn de sociaal-economische polito fokten, arbeiders, die zich zonder
tiek;' er in maar één weg en óie za
bittere noodzaak of dwang aan den vij- bewandeld moeten worden: de v/eg
.and verkochten, journalisten, die hun
naar sociele rt cht v aardigheid • en,
bercep ontwijdden, vrouwen, die zich
bestaanszekerheid voor den werkne'misdroegen, rechters, die hunhoge
mer en naar gemeersf-;chapsdien&t vc-o
plicht uit het oog verloren, politici,
den ondernemer .In dezen kan c e
die_ mcehuilden met .de Germaanse wol-'
sociaald.emocraat zich zonder vreet
'ven, ambtenaren, die kropen, voor den
of blaam met zijn " 'oude plunje1'
.overweldiger - — Stellig en helaas!
tooien, üijn strijd was 5-0 jaar
'Maar de overweldigende meerderheid des 'aaneen op dezelfde doelen gericht,
volks heeft aan deze oorlog niejts ver- zijn verlangens -waren te dezen aan
diend , is niet door de . knit/cn "gezakt ,
zien in 1939 niet anders dan si-j i
heeft zich nieti verkocht, .doch, heeft
194-5 zullen blijken te zijn.
de vcrzctslampen brandende gehouden
volk. Aroor het yolk!. ;
en één van geest met de veraetorgani. -^
saties o e naaildeologie afgewezen zon- het J3t~rak.s_ weeivj.ii .^./..^
der 'beperking, ?;onder compromis. Dit
' et rl'j 'de r s ^organl'e arji e" , als'
standvastige., of f ervaarcl i ge en. thans
hare ex t e z a" l'^bj. j or
gYuweTi j k lijd-enjTe vöTk -is ~het welks
recht jriVht s no_e r ejb. moe-^en z i j n bi' j"
d e vaderland''~j egen's "z'ijn j_n,_
a
ïle B ," waT~£ n' "oV _t oe köjn'st ^al gepchie- nood "standvastig .?e^bljsven volk__sn*
Ten.
tj3_.dqan fnrlkoHe'n.
Stellen wij dit voorop:, da. illega'~ T o^ ~~zö~ Tang: Ruggen'. re cht e n
liteit, die zich op de borst sou sipan. harten 'warm ondanks honger en el-»
alsof zi^_ het alleen gedaan ?.ou hebben^ lende. De inors-en breekt aan!
•zou helTvolk uTt wéTks 'vri jhf idswil zij
is opgekomen, miskennen en te kort doen.
G-ij . zult het raet oris eens zi;
•Juist de nauwe band- tussen verzetsorgadat voor het blad, dat gij ^
nisaties en standvastig, volk heeft de
U
hebt, in breöe kring belan;
eerste haar prestige, haar Innerlijke
stelling
bestaat,
kracht en haar volharding bij voortG-e.ef
het
dus snel en voorzie:
during kunnen geven. .:\at de illegalitig
door!
teit in het algemeen, overigens öe
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in vogelvlucht.
Aan het
slot van de conferentie
;
van Drie; die de aandacht van de gen d e f r o n t c n.:
hele wereld gedurende de afgelopen
Bij "het""offensi'^f""ten"'."e'sten w
week op zich gevestigd zag, hebben '
Nijmegen verov-erden'de geali,,..;.•..!e
xioo sc/velt, 'Stalin en Churchill een ge-•
'Aan_de .Karts werd 'G-ennep"bevrijd.
samenlijke verklaring afgelegd. BesloDe V.'c.rtelijke Rijnoever i:s vanaf
ten werd te geraken tot een nog nauwe10 km. ten noorden,van Straatere coördinatie der krijgsverrichtinburg tot-de Zwitserse grens gegen, waarbij de plannen, . die reed'£
zuiverd. De geallieerden bombarbestonden over de wijze, waarop dé
deerden Duitsland a. l's nooit telaatstec weerstand zal worden gebrovoren, o.a, werden Berlijn, Dree—
ken,, n. '.der Werden uitgewerkt,
den, Mag denburg en Ohemnitz zvvao.r
iTu de vo Ut om e n nederlaag van Duitsgftroffe'n, O, Pruisen is op P^oni^vland binnenkort kan worden tegemoet
bergen na door de Kussen'veroverd,
gezien, werd. besloten^ dat de drie Gedie tevens d.e, spoorlijn StettInnerale Staven te..Berlijn hun hoofdkwarDa nz i g '.-; f s ne c • e n,
tier zullen opslaan en daar de nodige "•
De troepen van Kon.isw, oprukkende
besluiten zullen nemen t"X.v, de beu j. t öilc'zie, staan' nu op 'gelijke
zetting van Duitsland en de controlehoogte aiet'de t roe pan van öjosmaatregelen, die daarbij getroffen gulkov/,-, met dit verschil, dat do
len moeten worden. Ten einde te'voórkoe er P t en ten V/e s ten van de üder
jiaen, dat de vrede .opnieuw in gevaar .
..opmereheren, Aan h e» t jehelö Oost-t
j wordt gebracht, zullen zowel de militai- ;front een ontzaglijke buit aan
ale-'de nat. socialistische invloe' oprlogsmatc-riaai, waaronder veel
den, die Duitsland. b,eheerse.nr. zonder
vonbef;chaq'i.gd;e vlie"'tuigen;.
enig voorbehoud worden uitgeroeid, Voorts' A^K, liet Hongaarse front v^erd Bu-berden besluiten genosan omtrent de benu definitief van
jf t-raf fing der 'oorlogsmisdadigers en
gezuiverd,]het toezicht, dat op de industrie in Duits-In het verre Oosten hield Kc
land. zal worden geoe.fend .
ArtHir zijn intóchi in Manilla,
Alle oorlogsschade, die door de lAit- lokio werd vanaf ;;ecn grote vlodt
weermacht is veroorzaakt, zal op het
door 1500 vliegtuigen getombardi)uitse volk worden' verhaald. De bedoeling
-n h e • b
|-an deze besluiten ±s niet .het volk in
r: K r
|e-n staat van ontreddering te brengen,
tot overeenetemming gckomc!''
loch de gehele kliek van!militaire macht;
i j v- e r d. b e B l o t e n tot: on..
:
/oer? te verdelgen.
"
v
'a;
e
n
i ng der E. L. A. ü, , - v r i j e
Bij de bezetting
zal pan Frankrijk
;
verkiezing
en volkseteiiii'iing cjen eigen z one' worden toegewezen. Polen.r
•vci'
de
'kwestie
republiek' af ko.in een nieuwe vorm .herrijzen. De Qo .- ni . .?ohap.
;
.jke grens van,«it, land zal ongeveer
is een kabinet o . l . v ,
vereenkcinen- met'- - d e zg, Curzonlinie, net In.België
de;.,
socialist
Van A c k e r geforI:' t zondering van enige 'v/i j'zigingen ten
,
me
e
r
d-,;
w?,
araan-.
o „ m , de Eathp lie~
l net e van ?olem. Bovendien zal ar-n de
•
ken
en
C'omrnu.nisten'
deelnemen.
)olse staat een flinke coapéiaatie'ten
Op
het
Interna
t
i
on^al
Valcver>3te Van Duitsland worèen toegestaan,
eniging.-r.congrer
te
Londen,
v/^ai-jeririg -van Lublin zal. met .de.mócra1
de
vertegenwooraigere
van
5C
•
•che leiders uit polen en uit het bu:ii^ill..
arbeiders
aanwezig
waren:,
<land v/orden uitgebreid,
eiste•bir ://a 11 e r Ca :c r i ne t, o . •
tenslotte werd bepaald, dat de demoDuital9 Pd: ontwapening, denor'rie in alle landen door vrije, en ge-Hm..- öterar.ingen sal worden gewaarborgd., cratiRering en v-^ije vakveraSan FranciHGO y,al in. het ^oor.Taa^
|n conferentie van de "Verenigde Volks
dsjrS gehouden.
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de beschermende
v/elke voor huurders
voningsn ?.ijn getroffen,
V/ij staan aan de vooravond v-ar.
Directe
verbetering van de uit3,
eennieuv/3 tijê,. ^"aar :.',al ds;: het
kering
aan.
ouden van dagen,
leger van de arbeid staan en t'-at
9,
Frachtige
bevordering van de
zal zijn ta^k zijn? Wat Is het eorst
volksgezondheid
i,h. bijz,, door de
nodige? Dit is e^n brand ene e vraag!
b
c.
s
t
r
i
j
d
i:
ig
d
e
r t ub e r cul o s e „
Kier.volgt eer.
korte samenvatting
v
10,
Betreft
financiële
voorzieningei
van de vraïigstr .kenf die; naar hst
voor
ooriogsinvaliden,-waaronder
oordeel der vskoeveging snel er doelde Nederlanders, die slachtoffer
treffend moeten worden opge-loBt,
werden
von bombardementen, zowel
l , Van regeringsbijde v:oröan ia overhier
als
in het buitenland..
leg met het georganiseerde bedrijfs™
Het
voor
zover nodige boven en belev<j.-n onverwijld maatregelen getrofli.'ilve
le^ds
bestaande wettelijke
fen, dat:
voorschriften
voorzien in de behoef-l
a. de arbeidere, die in het buitenland
ten
van
zeevarenden,
die in de oorge d w o ng e n w o r k e ::i;
log
ter
beschikking
stonden
en staanj
b, de krijgsgevangenen;
der
gee,121'eerden
en
gedurende
deze
C-. de door de:^ vijynü als gijselaar.
tijd
geheel
of
gedeeltelijk"invaligeïnterneerden of cm- ancers redenen diir den bezetter van hun vri.j- de zijn geworden, zo mede in die
van hun nagelaten betrekkingen.
heid beloofde personen, in hun oude functie te work vorecn, gesteld,
De hervo_r_mi_rig_ en de y_e_rvor_mi_ng
Als dit niet ...^anstonos mogelijk» is,
van de maatschappijL _beide vorderen
geldt voor hen een v/achtge"!dreg:r uirg,
uw volle overgave. De hervorming
die onverv/i j ld van overheid Bweg-e vorcH overwegend in de Vakvereniging;
ing e stele of uevor' ei
hei iT,V,Y t » de vervorming in de
voor hen, die voor dis tijd .//erkloos
politieke striQders'jrganisaties,
waren, een financiële re ge-Hing getrofBeide zullen, ofschoon onafhanfen,
kelijk van elkaar de krachtige voor2. Onmiddellijke rehabilitatie en herhoede moeten vormen in de strijd,
stel in oude functies onder ec vvtinuerj n- voor de sociale gerechtigheid.
van rechten van allen,, zowel in overhelde- als in particuliere
dienst, di2
tijdens de bo^stt;ng door politieke terC-iften voor ''rAi^Lt'i1"1 v/orden door
reur dan wel OiQdat zij weigerden onvaonze vertrouv/enslieden gaarne.in
derlandse handelingen ti-: verrichten.
ontvangst genomen, Zij zullen
werden ontslagen bf"genoodzaakt! onte
worden gt. b ruikt, ten behoeve van
te riemen, re f; p., v;erden gede? •"°: oC-/
de instandhouding van dit orgaan.
3- Handhaving van het --n^•la^verboó.,
j, v entueel overblijvende bedragen
(uitzonderingen toe te- staan door de
worden ter hand gesteld aan de
overheid met o e-"'.lp van-orga-JTren t-4.t
.bevoegde illegale organisaties
kringen vanv werkn-efaers er\ wêrk>övers<
ter onder r- teunlng van onderdui4, Vyederin oerirt£
fie
riormfele ^cik-kers, slachtoffers en hun geen rusttijden..
5, Krachtige bevordering van de w( i
legtnheid, o,a., dooi net treffen • .
maatregelen tot T o r'T, n r'-.el.' i jke
wederopK . tVOELING.
bouw van c!e ver woest_ g<"',.'•.. .J ':1 n" "~ ..
1
C.." "....0... is te iiotterdam een actie
van openbare vlerken, boayj van ^,. /óe en
begonnen
ten. behoeve van de kinderruime arbei'"-e:r; js'cniï ~ -n, - öidcl
tnasO^m.
vvordt er bij de bewoningen en ancerc
utiliteitsgcbouvv'en.
:
on
aangedrongen
dagelijks
6, Verhoging v- .n de- rantsoenen vaiï da
esn
kind
aan'de
midoagmaaltiftd
uit
voornaamste Ie vGnsbenodigdhc-den, f „h,
te
nodigen.
bijz, vn.n voec
Koeiöel., *rleding
V/i;j r
i e n.?, e Ic-ze'rs op deze
en dekking i
bige bestrijding /an
ao'Lie
daadwerkelijk
te ondersteunen.
de zvarte hi-n^sü
j
:
7, r'ri.jee ^t Lr\q [o jr - ' =i
- >n

