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tijd, die komt - wiens stem wij in ons dragen
Als een belovend, ééns verlossend woord,

Die ééns den vloek van deze vloekbre dagen
Oplost In Uw onmetelijk akkoord.
Adema van Schellen

De Waarheid" en de Demokratie!
Mag men de communistische „Waarheid" van 31
Januari jl. geloven, dan wordt eigenlijk alleen in Europa
door de Russen gevochten en door niemand anders. De
Engelsen en Amerikanen spelen maar zo'n beetje en
voeren, wat het blad noemt, een „operette-oorlog". Wat
daarvan de reden mag zijn? Wel, in de aanvang is
Engeland de oorlog ingegaan niet tegen het fascisme,
niet ter verdediging van de belaagde vrijheid, maar
om zich te ontdoen van een gevaarlijken concurrent.
Om niets anders. Pas veel later is de oorlog tegen
Duitsland een volksoorlog geworden, maar die periode
behoort in Engeland al weer tot het verleden. De
concurrent is kapot gebombardeerd, zijn economisch
apparaat ligt in puin en dus is voor Engeland het doel
van deze oorlog bereikt. Verder kunnen de Russen
het zaakje opknappen. De eis tot onvoorwaardelijke
capitulatie van Duitsland is niets anders dan de ergste
huichelarij, want men weet aan de overkant van het
Kannal verduiveld goed, dat het Duitse volk zich dan
juist rondom Hitler schaart en de capitulatie tot het
aller-, allerlaatste ogenblik zal uitstellen. Dat is van
Engeland juist de bedoeling, want de oorlog moet verlengd worden om . . . in die eussantijd nog even gauw
in alle bevrijde landen de democratie om hals te brengen,
voor het te laat is, voor het vrede is. Want de vrede,
tot zover „De Waarheid", zal de doodsklok luiden
over het kapitalisme.
Dit laatste hopen we van harte, al zijn we wat
voorzichtig geworden in onze uitspraken daaromtrent,
We hebben twee wereldoorlogen beleefd en die hebben
ons wel het een en ander omtrent te verwachten ontwikkelingen geleerd. De man in de straat pleegt hieromtrent te zeggen, dat het altijd anders uitkomt dan
je denkt. In ieder geval: we hopen het. Maar om dezen
gehaten vijand op de knieën te krijgen, zal .och in de
eerste plaats nodig zijn, dat de vijanden van het kapitalisme elkander op zijn minst vertrouwen, dat men
althans in de arbeiderswereld overtuigd is van elkanders
goede bedoelingen. De christelijke arbeider zal in de
loop der geschiedenis overal de vinger Gods zien, de
katholieke arbeider zal zich laten leiden door de encyclieken van Z.H. den Paus, een socialistische of communistische arbeider zal aanhanger zijn van het socialistisch ideaal, om maar enkele van de voornaamste
verschillen op te noemen. Voor samenwerking behoeven
deze uiteenlopende opvattingen geen bezwaar te zijn,
mits men elkanders bedoelingen waardeert, mits men
erkent, dat er meer wegen naar Rome leiden dan de
eigen weg alleen.

Wat de communistische „Waarheid" in bedoeld
nummer de arbeiders probeert wijs te maken, is niet
alleen dom en belachelijk, maar tevens onwaarachtig,
om geen erger woord te gebruiken. Wij hebben voor
de Russische prestaties aan het Oostelijk front de grootste
bewondering, maar men moet toch wel een heel erge
hielenlikker van Stalin zijn \yanneer men durft beweren,
dat het aü;en de Russen zijn, die hebben gevochten.
De grote kracht van de Rusten ligt in hun landleger
en op dat gebied hebben zij hun sporen meer dan
verdiend. De grote kracht van de Engelsen en Amerikanen ligt op de Atlantische Oceaan en in de Stij'e
Zuidzee en daar hebben zij hun lauweren geoogst, dear
hebben zij gezorgd, dac de toevoerwegen openbleven
en het duikbootwapen langzaam, maar zeker werd
vernietigd. Die stille strijd spreekt minder tot de verbeelding der volksmassa dan het snelle oprukken der
Russische legers in het Oosten, op de onmetelijke vlakten van de oceanen kunnen geen honderden steden en
dorpen worden veroverd, daar valt voor den leek weinig
uit te zetten op de kaart, maar die strijd is niet minder
heroisch geweest. De weg Stalingrad—Berlijn moge een
fantastische prestatie zijn, niet minder indrukwekkend
is de weg El-Allumein—Tunis—Rome—Parijs—Nijmegen
en de unieke landing in Normandië.
De Engelsche conservatieven, tegen wie het artikeltje
in de „Waarheid" geschreven heet te zijn, zijn allerminst alleen voor deze voorgestelde gang van zaken
verantwoordelijk. De Engelsche Arbeiderspartij is in het
kabinet Churchil vertegenwoordigd en draagt derhalve
een deel van de verantwoordelijkheid. Het Amerikaanse
vakverbond van Green en dat deel der Amerikaanse
vakbeweging, dat achter het Comité voor IndustrieOrganisatie van Lewis staat, dragen een niet minder
grotere aansprakelijkheid, want zij hebben bij de jongste
verkiezingen Roosevelt bij diens strijd voor het presidentschap gesteund. Welk een prachtige gelegenheid
ons, socialisten, na de oorlog andermaal voor te stellen
als lakeien, als steunpilaren van het kapitalisme, als
pleitbezorgers van het Engelse en Amerikaanse imperialisme. Die klanken hebben wij meer gehoord.
Er wordt in deze dagen in Londen een groot wereldcongres van vakverenigingen gehouden. Het congres is
bijeengeroepen op initiatief van de Engelse Arbeiderspartij en het initiatief is warm gesteund door de Russen
en Amerikanen. Bij elkaar zijn 30 geallieerde landen
met in totaal 50 millioen georganiseerde arbeiders door
omstreeks 200 afgevaardigden vertegenwoordigd, die
om elkaar te verstaan zich van vier officieel toegelaten

revolutie van het Nihilisme
Di nazi-propagandisten — de Führer en Dr. Goebels
voorop, snellen het voor alsof zij en hun aanhang de
enije ocvoikingsgroep vormen, die begrip heeft van het
huiuige wereldgebeuren.
L»e re. t van het mensdom bestaat, volgens hun redenering enerzijds uit politieke analphabeten, anderzijds
uit rrunsen, wier staatkundige gedachtewereld zo diep
in het verleden wortelt, dat zij niet ontvangkelijk zijn
voor het opnemen van nieuwe denkbeelden, laat staan
voor de toepassing daarvan. Deze mensen zijn daarom
niet in staat zich een oordeel te vormen omtrent doel
en wezen van de nationaal-socialistische revolutie,
Deze voorstelling van zaken is samengesteld uit een
mengsel van volksbedrog en van onwetendheid. Van
volksbedrog, want de nationaal-socialistische propaganda
van Max Blokzeil c.s. wordt doelbewust gevoerd met
toepessing van alle kunstgrepen der volksmisleiding.
Van onwetendheid, omdat de blik van de nazi-propagandisten vertroebeld is door fanatisme zonder maat of
rem. Zij hebben de pers, de radio en de bioscoop
gelijkgeschakeld en zich daardoor meester gemaakt van
de vorming der openbare mening. Zij hebben jarenlang
gesproken en geschreven zonder in het openbaar tegenspraak te kunnen ontmoeten. Zij zijn daardoor verstrikt
geraakt in het weefsel van leugens en drogredenen,
dat ztj zelf hebben gesponnen. De politiek geschoolde
buitenstaander is daarom veel beter dan zij in staat
zich een onbevangen oordeel te vormen over wezen
en strekking van het huidige wereldgebeuren,
De nationaal-socialistische revolutie is de revolutie
van het nihilisme, dat wil zeggen van rechtsverkrachting,
machtsmisbruik, tirannie en willekeur van materieële
verwoesting, verarming en uitmergeling tot hongerdood

toe, van morele ontaarding, zedelijk verval, geestelijke
verwildering en van schending der menselijke waardigheid. Het is de revolutie der wanhoop van ongetelde
millioenen opgejaagde, weggevoerde, mishandelde, gemartelde en in de dood gejaagde mensen. Kortom, het
is de hevigste ontploffing van edelgermaanse barbaarsheid, kwaadaardigheid en oorlogsrazernij, die de geschiedenis kent en dat wil wat zeggen, want die van
de jaren 1914—1918 was ook lang niet mis.
Sedert de nationaal-sooialisten in Duitsland de macht
hebben veroverd, is dit rampzalige land geregeerd door
een combinatie van oorlogsmisdadigers, beulen en gansters. Zij hebben de nationale hartstochten van het
Duitsche volk, die van nature sterk ontwikkeld zijn,
aangewakkerd tot hysterische oorlogsrazernij. Daaraan
danken wij de teutonenfurie, die vier jaar achtereen
over Europa heeft geraasd en nu eindelijk door de
verenigde krachten der geallieerde volken, binnen de
grenzen van Adolf Hitler's heilstaat is teruggedrongen.
In de folterplaatsen der gestapo hebben zij duizenden
mensen, die krachtens de stem van hun geweten, in
verzet zijn gekomen tegen het nazi-regiem, blootgesteld
aan kwellingen, die slechts kunnen worden uitgedacht
en toegepast door maatschappelijk uitvaagsel, dat in
het verrichten van beulswerk een boosaardig genoegen
vindt. Hun gangsterpraktijken hebben wij ervaren toen
de teutonenhorden zonder oorlogsverklaring ons land
zijn binnengedrongen en het gedurende de bezetting
hebben kaaigeplunderd en leeggeroofd.
Over het doel van het nationaal-socialisme zijn wij
ingelicht door den Führer zelf. Reeds jaren vóór de
nazi's in Duitsland de politieke macht hadden veroverd,
heeft hij in „Mein Kampf" onverbloemd gezegd, dat
het voeren van een veroveringsoorlog met als oogmerk
talen moeten bedienen, Engels, Frans, Russisch en Spaans. Duitsland te maken tot het „herrenvolk" van Europa
De onc erwerpen, die er behandeld werden, zijn niet hat voornaamste doel was. Andere volken te overgir.nj: 1. bevordering der geallieerde oorlogvoering; heersen en te ringeloren is van meet af aan de opzet
2. houdii'g der vakbeweging bij het vaststellen der geweest. Onmiddellijk na de machtsovername is onder
vredesvoorwaarden; 3. een internationale confederatie leiding van den Führer de opbouw van de gigantische
in de vakbeweging; 4. na-oorlogse eisen en 5e het oorlogsmachine begonnen en toen deze gereed was werd
na-oorlogsherstel.
prompt de veroveringsoorlog ingezet.
Over het wezen van het nationaal-socialisme zijn wij
Wij willen niet zeggen, dat dit programma er wat
overladen uitziet en dat de initiatiefnemers mogelijk ook ingelicht. De kenmerken ervan zijn: een overdreven,
wat al te veel hooi op hun vork hebben genomen. ziekelijk nationalisme, rassenhoogmoed, rassenhaat en een
A'le waardering voor hen, die het aandurven zulke krampachtige, heroische levenshouding. Max Blokzijl
grootse problemen althans aan te pakken en ze te for- heeft ons daar niets van te vertellen. Wij weten het
muler n. Dat is op zich zelf al een ding. En het is een allemaal heel best. Ter bereiking van het gestelde doel
prestatie in oorlogstijd zoveel arbeidersvertegenwoor- is men voor geen enkel middel teruggedeinsd. Het regedigers van de meest uiteenlopende richtingen bij elkaar ringsbeleid van het nazi-regiem is een verbijsterende
te kriigen: katholieken, christelijken, politieke socialisten, opeenstapeling van misdaden. Ondanks dit alles is het
onpolitieke syndicalisten, Amerikanen, Brits-Indiërs, doel niet bereikt. Het Derde Rijk van Adolf Hitler is
Russen, neutralen. Bij elkaar zullen al deze vertegen- geen lange levensduur beschoren. Het is voorbestemd
woordigers moeten spreken niet alleen over politieke en om onder te gaan in bloed en schande.
De militaire ineenstorting van Duitsland ligt in een
economische onderwerpen, maar ook over ideologische,
zij zullen, m.a.w., een weg naar eenheid moeten vinden. nabij verschiet. De voltrekking ervan is geen kwestie
Terwijl dit congres in Engeland bijeen is en wij de van jaren meer, doch van weken. Als zij heeft plaats
resultaten er van met spanning tegemoet zien, werpt gevonden, zal afgerekend moeten worden met het natiode „Waarheid" deze knuppel in het hoenderhok. Alleen naal-socialisme. Er moet op gerekend worden, dat dit
de russen doen het en de rest zijn collaborateurs en zich zal terugtrekken in de schuilhoeken der illegaliteit.
oorlogsprofiteurs!
Het zal daar moeten worden vervolgd, opgespoord en
A
ls dat democratie moet verbeelden, waarvan de uitgeroeid. Eerst dan is de tijd gekomen voor de liqui„Waarheid" tegenwoordig vol staat, dan kan ons zulk datie van de revolutie van het nihilisme en van de
een democratie gestolen worden!
gezondmaking van Duitsland.

OPBOUW
De Nederlandse Vakbeweging van alle richtingen
staat op de dag der bevrijding voor een ongewoon zware
taak; omvangrijker en moeilijker dan ooit in haar geschiedenis het geval is geweest.
Haar eerste taak zal moeten zijn opnieuw het noodzakelijk contact te maken met de besturen van de duizenden afdelingen en bestuurdersbonden in het land.
Dit contact was tot op het moment van de totale stagnatie in het spoorwegverkeer in het algemeen tamelijk
bevredigend, ofschoon niet volmaakt, mede als gevolg
van de deportatie van vele afdelingsbestuurders naar
Duitsland.
In de afdelingen en in bestuurdersbonden zullen de
eerste fundamenten voor de algehele wederopbouw der
vakbeweging moeten worden gelegd. Met de meest
volmaakte bestek en tekening bouwt men geen huis,
zolang de bouwers en de sjouwers, zolang het materiaal ontbreekt.
De snelheid van de wederopbouw wordt overwegend
beheerst door het inzicht, het vertrouwen, de verantwoordelijkheid, de gezindheid en de activiteit, welke
plaatselijk wordt getoond. Gezien het veelvuldig contact,
dat wij de laatste jaren in het land hadden, hebben wij
voldoende vertrouwen in de oude garde — niet oud in
den zin van aftands — welke zeker haar plicht weet te
vervullen.
Met behulp van krant, manifest, radio en de oude
beproefde middelen zal de voorlichting en de propaganda, ondanks de te verwachten langdurige stagnatie
in de verbindingen zo intensief mogelijk moeten zijn.
De herrezen vakbeweging komt echter niet terug als
louter propaganda-apparaat, zoals zulks tijdens haar
opkomst veelal het geval was; zij is terstond en ook
ten volle actie-apparaat. Als zodanig dient de vakbeweging te beschikken over een staf van deskundige
medewerkers(sters), bestuurders en personeel.
Ook in dit geval zal van de oude garde, gezuiverd
van onvaderlandse elementen en zodra mogelijk aangevuld met geschikte nieuwe krachten, meer dan gewone
activiteit gevergd worden.
Er kan niet gewacht worden op erkenning en inschakeling van de vakbeweging in het sociaal-economisch
leven — zoals in het Zuiden een aantal werkgevers en
autoriteiten blijkbaar wel menen — totdat de laatste gedeporteerde arbeider uit Duitsland terug, lid van zijn
vakbond is geworden.
De regeling en de uitvoering immers van dringende
sociaal-economische maatregelen kan daarop niet wachten. Er zal b.v, meer op de homogeniteit der 40 procent georganiseerden, dan op de heterogeniteit van de
zestig procent ongeorganiseerden worden gelet.
Onder controle van de Regering zullen werkgeversen werknemersorganisaties onmiddellijk gezamenlijk regelend moeten ingrijpen, of medewerking verlenen, terzake
van verbetering der lonen, handhaving der levensmiddelenprijzen, de tewerkstelling der repatriëerenden,
herstel der werktijden, het scheppen van werkgelegenheid enz., enz.
Dit alles zal voor een groot deel centraal geregeld,
vooral de eerste maanden, en daarna door de Bonden
nader geregeld en uitgevoerd moeten worden. De ervaringen in de thans bevrijde gebieden, met name Frankrijk, België en bevrijd Nederland tonen duidelijk aan,

van welk een ontzaggelijk belang het is, dat alles snel
en doeltreffend functionneert en men zich niet door
blinde hartstochten gedreven tot zinloze experimenten
en avonturen laat verleiden.
De congressen van be Centrales en van de Bonden
moeten worden voorbereid; nieuwe concept-statutenen reglementen worden gemaakt. Fusies van bonden
moeten na ettelijke besprekingen in congresvoorstellen
worden omgezet. Verslagen van de verrichtingen van
de vakbonden tijdens de bezetting en van de houding
der besturen en bestuurders moeten verschijnen. Nieuwe
bestuurders moeten worden aangezocht en op coi gressen etc. worden benoemd. De vakverenigingskai toftn
moeten weer worden ingericht, alles wat onder beheer
is gekomen van het N.A.F, geliquideerd, bekwaam en
geschikt personeel moet worden aangesteld, machines
en materiaal aangeschaft.
- Veel, zeer veel, kan intussen nog gebeuren. Waar
en hoe zullen wij elkaar terugvinden; hoevelen zullen
nog vallen, naast degenen, die helaas te vroeg uit ons
midden werden weggerukt.
Naar alle kanten zal van hoofdbesturen, districts- en
afdelingsbesturen bovenmenselijke inspanning worden
gevergd, teneinde de vele ingewikkelde vraagstukken
zo bevredigend mogelijk op te lossen.
Elk onderling getwist, alle bedillerij zal deze eerste
maanden moeten verstommen, teneinde bij de start
niet hopeloos achteraan te komen en te blijven.
Op de congressen zullen tenslotte de grondslagen
voor de vernieuwde en verjongde Vakbeweging, na
hoor en wederhoor worden gelegd. Herstelt de gelederen !

Hij dacht dat hij Frederik de Grote was

uit Rusland
Nu de Russen onderweg zijn naar hun einddoel, Berlijn — de
laatste loodjes wegen het zwaarst !
is het wellicht voor ons,
Westerlingen, van belang kennis te nemen van de opvattingen van
den gemiddeiden Rus.
Deze gelegenheid is er vrij regelmatig, want meestal om de veertien dagen wordt voor de Engelse radio een Moscouse reportage
voorgelezen van de hand van den bekenden Engelsen journalist- en
publicist Alexander Werth, voor de tweede wereldoorlog correspondent te Parijs van de „Manchester Guardian". Bij het uitbreken
van de oorlog is Alexander Werth correspondent geworden te
Moscou en vandaar verschijnen zijn veertiendaagse reportages, aan
de jongste waarvan het volgende is ontleend.
,,U weet natuurlijk, hoe grote overwinningen in Moscou worden
aangekondigd en het is interessant om de reacties van de mensen
hierop gade te slaan. De laatste veertien dagen, tegen twintig minuten voor zevenen, zet iedereen binnenshuis de radio aan om te
horen, of het programma onderbroken wordt en dan komt er de
bekende diepe stem van de omroeper, ^ie zegt: ,, Kameraden, over
vijf minuten 71! een belangrijke mededeling worden gedaan ' en dan.
na een tussenpoze van vijf minuten, wordt het lied gespeeld: „Groot
is mijn Land", en daarna komt dezelfde omroeper met de sacramentele woorden .• „Moscou spreekt. Dagorder van den opperbevelhebber
aun een bevelhebber van dat en dat front, maarschalk van de
Sovyet-Unie, Zjoekow, Konjew of Rokosowski ", al naar het geval
is. Dan komt de tekst van de dagorder, die meestal begint met het
vertellen van de datum, b. v., ,, vandaag, Zondag, 4 Februari, hebben
de troepen van dat en dat front bij het voortzetten van hun offensief die en die stad veroverd". Vervolgens komt een opsomming
van de officieren, fce zich bij deze actie hebben onderscheiden, gevolgd door een opsomming van beloningen ; de opperbevelhebber
spreekt zijn dank uit en de aankondiging volgt van een saluut uit
Moscou. De dagorder eindigt met de woorden : „Eeuwige glorie aan
de helden, die vielen in de strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid van ons land, dood aan de vijandelijke indringers." De opperbevelhebber van de Sovyet-Unie, Stalin.
Maar men behoeft niet binnenshuis te zijn om dit te horen, want
er staan luidsprekers op de straathoeken in Moscou. Onlangs was
ik in de Gorjki-straat, de hoofdstraat van Moscou, toen er een aankondiging kwam en U behoeft niet te denken, dat na zoveel saluutschoten van de laatste 18 maanden de mensen er min of meer
onverschillig tegenover stonden. Dat is nu zeker niet het geval. Op
de avond, waar ik over spreek, zag ik een grote menigte, die zich
op de straathoek verdrong em te luisteren naar wat de luidspreker
te vertellen had over de dagorder van Stalin. De val van Memel
werd toen aangekondigd. Allen wachtten op de saluutschoten en
vuurpijlen, die zouden komen ; het was een fantastisch gezicht. Er
lag diepe sneeuw, die de laatste twee dagen gevallen was en die
ook de daken en oude torens bedekte met een verblindend witte
laag. Het was volle maan en plotseling barstten de kanonnen los
en schoten de rode, groene en gele vuurpijlen de iucht in. Zij verlichtte de sneeuw, die de straten en huizen en het Kremlin bedekte.
De mensen zeiden niet veel, maar er lag een trek van diepe voldoening op hun gezichten. Intussen liepen wat jongens rond tussen
het verkeer en één van hen riep, dat hij nog een paar cigaretten
over had en een vrouw, die naast mij liep, verorberde met veel
smaak een ijsje. Zelfs bij 30 graden vorst en tussen de saluutschoten
door ter eere van behaalde overwinningen eet Moscou ijs.
Maar nu heb ik nog helemaal geen antwoord gegeven op de
vraag, wat de gewone Rus denkt en wat voor gedachten er verscholen zitten achter die rustige voldoening. Ik zal een voorbeeld
geven : mijn boodschappenloopster, Gdynia Iwanowska. Zij is niet
buitengewoon ontwikkeld, maar heeft een goed verstand. Zij woont
ergens in de noordelijke buitenwijken. 20 jaar geleden was dat nog
een klein dorpje, dat geen deel uttmaakte van Moscou ; nu staan er
huizenblokken van 7 verdiepingen in de buurt, maar het dorpje is
hetzelfde gebleven als 15 jaar geleden toen haar man het huisje
kocht. Gdynia woont daar met haar man, die trombone speelf in
een band, haar jongste zoon Micha, die 10 jaar is en haar moeder
van 80 jaar, een oude, ongeletterde, zeer godsdienstige vrouw, die
het altijd over haar man zaliger heeft.
Gdynia en grootmoeder ma-ken zich veel zorgen over den oudsten
zoon, die verleden jaar is opgeroepen tegen de Duitsers en die de
laatste maanden ergens in Polen heeft doorgebracht. Hij is gewond
geraakt en heeft in een hospitaal gelegen, 100 mijl van Moscou
veewijderd. Gdynia slaagde erin, een treinkaartje te krijgen en heeft
hem bdzocht. Het hele gezin heeft gedurende een deel van de oorlog
maar weinig te eten gehad, maar Gdynia zal de Duitsers nooit vergeven, dat zij een ellendige winter heeft moeten doorbrengen van
'41 op '42 in een of ander dorp, ver van Moscou, waarheen zij
geëvacueerd werd met Micha en grootmoeder. Die winter kon Micha

niet naar school en de grootmoeder stierf bijna aan longontsteking;
en ook zal Gdynia nooit de angst vergeten om haar oudsten zoon
aan het front.
Toen ik verleden jaar uit Finland terugkwam naar Moscou, zodat
ik dus een poosje de grote Russische overwinningen niet persoonlijk
had kunnen meemaken, kwam Gdynia mijn kamer binnenrennen en
verwelkomde mij met een enthousiasme, zoals ik dat nooit bij haar
gezien had. „Zij zijn onderweg naar Berlijn" riep zij uit, holde
naar de kaart en voegde er toe: „Ziet U wel, Konjew en Zjoekow
hebben heel Polen bevrijd en Rokosowsky en Tsjernakowsky zitten
in Oost-Pruisen". Zij toonde een ongewone belangstelling in strategie
en speelde met namen als Stettin en Breslau, alsof zij nooit anders
gedaan had. „Wij hebben een groot leger en de Duitsers dachten,
dat zij ons tegen konden houden, maar dat kunnen zij niet. Wij
kunnen de Duitsers nu verslaan, en hoe!" Het is schitterend. Zoals
onze jongens de Duitsers nu verslaan, en hoe!" Het is schitterend,
zoals onze jongens nu op Duitse bodem vechten en alle Moffen
rennen als konijnen en de vluchtelingen stromen over het land,
zoals wij in '41 hebben moeten vluchten. Nu hoop ik, dat zij uit
het Westen ook een goede stoot krijgen en dat de oorlog snel
voorbij zal zijn".
Gdynia is een typisch voorbeeld van de stemming, die hier heerstHet overheersende gevoel is, dat er nu gerechtigheid geschiedt. Uit
kort geleden ontvangen brieven van het front is mij gebleken,, dat
dit gevoel onder het leger nog sterker is dan bij de burgers. ledere
soldaat heeft alle inlichtingen uit de eerste hand. Elke soldaat in
meerdei e of mindere mate heeft iets gezien van de verwoestingen,
die de Duitsers over een afstand van 1600 km. hebben aangericht.
Elke soldaat heeft iets van de Duitse wreedheden en gruwelen gezien, sommigen misschien maar weinig, maar anderen veel meer.
Sommigen hebben misschien maar enkele lijken gezien, maar anderen
kunnen de gruwelen gezien hebben van Auschwitz of Maydeneck.
Ieder herinnert zich de brieven van de Duitse Hausfrauen, die aan
hun mannen schreven, om uit Rusland een bontmantel of een gramofoon mee te brengen, en maar al re veel soldaten, speciaal
Oekrainers, hebben zusters, die als slavinnen naar Duitsland gede
porteer d zijn.
Onder de Russische soldaten bestaat geen wens naar persoonlijke
wraak tegen de burgers, maar wel hebben zij een gevoel van voldoening, dat de oorlog nu op Duits grondgebied gevoerd wordt
en dat de Moffen thans weten, wat het is.
Bij alle Russen, waarmede ik gesproken heb, vond ik dezelfde
gevoelens van onmetelijke trots en dezelfde diepe morele voldoening.
Zij hebben het gevoel, dat na de vreselijke ontberingen en de grote
fouten van het begin van het volk, het leger en het regime zichzelf
gerechtvaardigd hebben. Dit werk moet bekroond worden door de
Russische vlag, wapperend boven Berlijn en iedereen weet, dat die
dag zal komen".

AAN DE LEIDERS
Uw avond aarzelt in den schemer van de tijd,
De geschonden generatie, waarin ik ben gewassen,
Houdt zich op het licht, dat komen gaat. bereid,
Waarin noch krijgsgevangen vol onzuiverheid,
Noch blinde haat of ruwheid zullen passen.
Geen enkele misdaad van Uw hand blijft ongeboet,
In onze harten staat Uw doodsspreuk opgeschreven,
Gij hebt de jeugd gelokt in dwaas gegroet.
In Uw vertrouwen ligt zij dood gebloed,
Gij naamt hun vrijheid eerst en dan hun leven,
Gij hebt hen voor een dwaas en kreupel ideaal,
Met schorre haat-schreeuw in den dood gezonden,
Gij leerdet hen medogenloos brutaal,
De Rede en het Recht in vuur en staal,
Te doden; en de geest te wonden,
Als straks Uw domme krijgslied is verstomd,
De mens ontwakend zegt: Ik heb voor niets geleden,
'Als dan de blinde brijsel der vergelding komt,
De schaapsvacht scheurt, waarin gij als wolf, vermomd
kwaamt, tot een vertwijfeld volk getreden.
Dan is Uw duister door het komend licht, dat gloort,
In schemering van de tijd, die wordt geboren,
verwonnen. En het tot levenwekkend woord,
Waarin de aarzel nu reeds wordt gehoord,
Stort zich als zaad in door U getrokken voren.

