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Oplost in Uw onmetelijk akkoorcf.
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O TIJD DIE KOMT!
O tijd, die komt — wiens stern wij in ons dragen
Als een belovend, ééns verlossend woord,
Die ééns den vloek van deze vloekbre dagen
Oplost in Uw onmetelijk akkoord —
Laat het geloof in Uw gelukkig Uden
Ons doen geloove' aan de eigen menschlijkheid,
Wijs ons, die worstlen met dit vreeslijk heden,
De stille kiemen van Uw zaligheid l
\Vijs ons wat onder deze dorre logen
Naar Uwe zegenrijke waarheid groeit —
Al wat aan liefde en menschlijk mededoogen
Diep op den bodem dezer wereld bloeit,
Al wat beneden dit tumult van kreten
Zijn zuiver levenslied in stilte speelt,
Al wat, ontroerd door schoonheid, ongeweten
Reeds in de schoonheid van Uw toekomst deelt.
O tijd, die komt — hoe ver Uw werklijkheden
Nog weg zijn van dit schemerig bestaan,
Hoe ver de wegen uit dit heilloos heden
Naar 't heilig land uwer beloften gaan —
Gij woont bij ons, gij weeft door al de nachten,
Die ons de dagen zijn, Uw zekerheid,
Gij zijt het stralend doel onzer gedachten,
Gij zijt de ster, die onze ziel geleidt;
Want hoe waar'ons dit leven één ellende,
Zoo in deez' storm Uw vuurbaak wierd gebluscht,
Naar wat voor streken zouden wij ons wenden,
Zoo er geen golven braken aan Uw kust?
Ons aad'men is 't geloof aan U belijden,
Ons leven is het bouwen aan Uw staat,
Wij zijn het zelve, die Uw komst bereiden
En toch zijt gij het, die ons leven laatl —
Fragmenten uit „De Kerende Kudde1'

Vormen en Gedachten in het Nederlandse Socialisme
In het bevrijde gedeelte van ons land verschijnt „Het
Parooi" als een legaal blad voor bevrijd Nederland.
Voor ons ligt No. 13 (83) van Zaterdag 16 December
1944 als een orgaan der vrije pers. In een hoofdartikel
onder bovenstaande titel is als motto het volgende
opgenomen:
„Wij zien voor het Socialisme tweeërlei taak weggelegd. In de eerste plaats: de vele oude en nieuwe
socialistische denkbeelden samen te bundelen en te
concretiseren. In de tweede plaats: opnieuw brandpunt
te worden van de politieke belangstelling van de
grote massa".
Uit dit belangwekkende artikel willen wij voor de
lezeiS v~n „Paraat" enige citaten overnemen, opdat
wij ons hier een denkbeeld kunnen vormen van de
discussie, welke reeds thans in het bevrijde gedeelte
van ons land plaats vindt.
„Dat er voor het Socialisme een ruime plaats is
in ons volk, dat de perspectieven voor het Socialisme
in so nmige opzichten gunstiger zijn dan ooit, zal niet
o itkend kunnen worden. In brede lagen, die vroeger
afzijdig van het Socialisme stonden, is men in de afg -lopen j^ren tot de conclusie gekomen, dat „de
Socialisten gelijk hebben gehad, zowel in hun felle
afwijzing van het nationaal-socialisme of fascisme,
a's in hun maatschappij-critiek, hun anti-kapitalisme".
In ons land met zijn sterke democratische tradities
en na de ervaringen, hier opgedaan met de dictatuur
van djn bezetter, is het begrijpelijk, dat deze nieuwe
b.-langstelling vooral ten goede komt aan het Democratisch Socialisme".
Dï rtdactie van „Het Parool" in bevrijd gebied stelt
de vraag hoe dit Socialisme, waarvan wij dus verwachten, dat het ruimere en andere kringen zal omvatten
dan vroeger georganiseerd waren in de S.D.A.P., in
bevrijd Nederland zijn organisatievorm zal vinden. Maar
ook de vraag hoe men reeds thans in het bevrijde gebi»d vorm zou kunnen geven aan de uitingen voor de
Sociaal Democratische beginselen.
Daarover zegt zij:
„Er zou daarom, naar onze mening, reden van
bestaan zijn voor een orgaan, dat zich richt in het
bijzin Ier tot de arbeiders, maar daarbij de boeren,
de middenstanders en andere tussenklassen niet vergeet: een blad, dat zich op principieel democratisch
standpunt stellen kan".
Nog midden in de grote worsteling tegen Duitsland
en terwijl nog slechts een klein gedeelte van ons land
bevrijd is, komt „Het Parool" tot deze conclusie:
„Wij zien dus voor het Socialisme op dit ogenblik
tweeërlei taak weggelegd. In de eerste plaats: de
vele oude en nieuwe socialistische denkbeelden, die
leven in het Nederlandse volk, samen te bundelen
en te concretiseren.
In de tweede plaats: opnieuw brandpunt te wor-

den van de politieke belangstelling van de grote
massa. Indien het laatste niet op een rijping van het
eerstgenoemde proces kan wachten, zal een huis gevonden moeten worden, dat zo ruim is, dat het alle
socialisten kan herbergen."
De grote taak, welke de S.D.A.P. aanstonds wacht,
wordt hier reeds duidelijk omschreven.

GEMEENTEBESTUUR
Vraagt men iemand, wie nu in de bezettingstijd aan
het hootd van de gemeente staat, dan zal men prompt
ten antwoord krijgen: de burgemeester. Men denkt
dan direct aan de vrij onschuldige, maar toch foute
Voütes, aan de kwaje Van Ravenswaayen, aan de
voortvluchtige Plekkers, e'd. Ook in de gemeente is
immers, met schending van de Grondwet, het door
ons verfoeide „Führer-principe" ingevoerd, zodat alle
macht, de uitvoerende en de wetgevende, in één man,
den burgemeester, geconcentreerd is. Alle macht, dat
wil in dit geval zeggen: schijnmacht, want in werkelijkheid kunnen deze, al of niet van stoomcursussen
afkomstige burgemeesters geen bliksem doen zonder
goedkeuring van de Duitse overweldigers.
Wanneer men iemand vraagt, wie in Nederland
vóór 10 Mei 1940 aan het hoofd van de gemeente
stond, tien tegen één, dat men dan eveneens ten antwoord krijgt: de burgemeester. Men denkt dan waarschijnlijk aan de vroegere „burgervaders", met steek
op en ambtsketen om, als voorzitters van de Raad,
als ontvangende H.M. de Koningin enz. En toch is het
antwoord fout. Aan het hoofd van de gemeente staat,
volgens de Nederlandse Grondwet en de Gemeentewet
van 1851, de direct en geheim, door de burgers voor
de tijd van vier jaar gekozen g e m e e n t e r a a d . De
gemeente is als het ware een democratische republiek
in de staat.
Het is de met algemeen kiesrecht gekozen, in de
openbaarheid vergaderende gemeenteraad, die de verordeningen, welke de burgers binden, maakt. De Raad
oefent controle op het college van burgemeester en
wethouders, dat met het dagelijks bestuur belast is.
De Raad stelt de jaarlijkse begroting vast en houdt zo
de financiële touwtjes in handen. De a u t o n o m i e ,
het zelf-regelen en besturen van de gemeente-huishouding is de hoeksteen van ons gemeenterecht. Altijd
hebben wij daarvoor pal gestaan, vooral toen in later
jaren de autonomie, speciaal van de financieel noodlijdende gemeenten (de beruchte financiële verhouding!)
aangetast werd. Wij denken aan onzen onvergetelijken
mens, werker en organisator Wibaut.
Na de, nu snel naderende bevrijding keren wij weer
tot dit systeem van gemeentebestuur terug. Bij monde van den nu afgetreden Minister van Binnenlandse
Zaken, Burger, heeft de wettige Nederlandse Regering
onlangs verklaard, dat er dan zo sgoedig mogelijk
weer gemeenteraden en tevens door uit de Raad gekozen wethouders zullen komen Verkiezingen zullen
voor de Raad evenmin als voor de Kamer in de eerste

STRAFMAAT
Men schrijft ons:
Mag ik, in alle bescheidenheid, opmerken, dat het
veroordelen tot de doodstraf in de onbeperkte mate,
waarin het tegenwoordig wordt gepropageerd, mijn
sympathie niet heeft? Niet, omdat ik zo zacht van aard
ben en geen bloed kan zien, maar omdat vaak de
doodstraf niet de juiste vergelding is voor de gepleegde
misdaden. Er zijn natuurlijk een aantal gevallen, waarin
U en ik het volkomen eens zijn. De aanstichters tot
landverraad moeten worden vernietigd en ik voeg er
bij, niet omdat ik hen deze straf toewens, maar simpel
en alleen omdat er voor hen in het vrije Nederland
geen plaats meer kan en mag zijn. Omtrent het lot van
de kopstuKken mogen we zelfs niet aarzelen.
Maar rond de aanstichters tot landverraad, de „leiders"
om het zo maar eens uit te drukken, heeft zich een
vrij sterke groep gevormd, die bereid was het vuile
werk op te knappen, dat van hen werd verwacht. Zij
deden het meestal met geestdrift, we moeten eigenlijk
zeggen met „wellust" en dikwijls deden zij veel meer,
dan van hen werd gevraagd. Overijverig waren zij.
Hoeveel viezerikken van dit soort in ons volk zijn opgegroeid, valt op het ogenblik niet te schatten 5 in elk
geval zijn het er duizenden. Moeten we die allemaal
afmaken? Verscheidene bladen hebben al te kennen
gegeven, dat de Landwacht de kogel moet hebben.
Dan krijgen we de Schalkhaar-politie nog. die de Joden
heeft weggesleept; het rapaille, dat voor de S.D. heeft
gewerkt; de bunkerbouwers, enz. Maar . . . ik hou niet
van zo'n collectief doodvonnis. Het bevredigt mijn
rechtsgevoel niet en ik vind de gevolqen een beetje
kostbaar. Want als we al die knapen afmaken, dan
blijven we zitten met de gezinnen. Hun verdiensten
tijdens de oorlogsjaren — ze hebben nog wel wat over! —
zullen we verbeurd verklaren en dus komen de gezinnen
in een moeilijke financiële positie. Dan maar steun ?
Stel eens twintigduizend gezinnen van f 15.- per week
over een tijdsverloop van tien jaar, dat wordt een bedrag
van een slordige zestien millioen gulden, die U en ik

tijd rmgelijk zijn. Maar toch zullen, zolang deze niet
g»houd;n kunnen worden, gemeenteraden bijeengeroepen
worden, bestaande gedeeltelijk uit de oude, grondig
gezuiverde Raad of wat daarvan over is, gedeeltelijk
aangevuld met voorlopig benoemde leden. Deze benoemingen zullen in overleg met de herlevende, oude
polirieke partijen en met de illegale beweging geschieden.
Het zal er dan om gaan,,dat de besten en meest
geschikten in deze Raden als voorlopige vertegenwoordigingen der gemeentenaren komen. Er had vroeger
nog wel eens onverkwikkelijke baantjesjagerij en politiek gekonkel plaats. En die Raden zullen in de moeilijke overgangstijd, die ons te wachten staat, een wijze
matiging moeten betrachten. Maar van harte juichen
wij het toe, dat er direct al, ook voordat werkelijke
vrije algemene verkiezingen in het gehele land mogelijk
zijn, weer gemeenteraden en gekozen wethouders komen. Zo zullen dan weer in de burgerij levende overtuigingen op democratische wijze tot uiting kunnen
komen, hetgeen aan een goed regeeringsbeleid slechts
ten goede kan komen.

en nog een paar eerzame belastingbetalers hebben op
te brengen. Dit is veel geld en de belastingen zullen
al hoog zijn.
Begrijp me goed. Ik pleit niet voor gevangenisstraf,
zoals we die, kennen. De gevangenis - - i k spreek uit
ervaring — is een van die vooroorlogse instellingen, die
we grondig moeten reorganiseren, iemand in een cel
stoppen en laten vergelen en verslappen is een zonderiinge liefhebberij. Ik zou de oorlogsmisdadigers willen
laten werken, hard laten werken voor een loon, dat
voldoende is om de gezinnen bescheiden te laten leven.
Er is arbeid genoeg, boomstronken rooien te Amsterdam,
puinruimen in de verwoeste steden, verwijderen van
militaire stellingen en zelfs allerlei administratieve arbeid.
Dit betekent de invoering van dwangarbeid. Inderdaad, maar wie in de tijd van diepste ellende en vernedering zondigde, als deze bende, tegen de levensbelangen van land en volk zal zijn schuld moeten
boeten in jaren van hard werken. Hij zal zijn deel
hebben bij te dragen tot de nieuwe welvaart, zonder
van die welvaart te profiteren. Hij zal moeten voelen,
dat terwijl degenen, die hij hielp terroriseren, nieuw
geluk vinden en bevrediging in het leven, voor hem
de poort der vrijheid blijft gesloten.
Deze straf is in vele gevallen zwaarder dan kogel of
strop. Zij vergt na jaren van voorspoed en macht een
uiterste aanpassing aan zwaar werk, machteloosheid en
eenzaamheid. Hoe humaner deze straf wordt toegepast
- men hoefc gestraften niet te ranselen en te laten
verhongeren - - des te zwaarder wordt zij gevoeld. Een
gezonde voelt de dwang sterker dan een uitgehongerde,
die geestelijk wordt gebroken.
Daarom geef ik alle bescheidenheid in overweging:
wreek de misdaden tegen ons volk gepleegd door de
misdadigers te laten werken voor een loon, voldoende
voor een bescheiden bestaan van hun gezin, waarvan
zij gescheiden blijven. Interneer hen; geef hun voldoende
te eten, maar weiger alle luxe Geen tabak, geen belegde boterham, weinig lectuur en bovendien zeer
strenge, maar rechtvaardige behandeling. Men mag
werken aan de zedelijke verbetering van deze gevangenen, mits vooropstaat, dat zij niet worden gestraft
ter correctie, maar uit vergelding.
Hard moeten we zijn en het is heel wat harder dit
soort in leven te laten, dan het te vernietigen. En voordeliger ook, omdat zij dan de kosten betalen en niet wij!
Onderschrift van de Redactie:
Alle ziektekiemen van het Nazisme moeten uitgesneden,
elk besmettingsgevaar voorkomen worden.
Internering in Nederland achten wij daarom wel bedenkelijk, ofschoon voorlopig wel geen andere oplossing
mogelijk is. Is Boven-Digoel of Siberië niet een doeltreffender maatregel?

DE ARGENTIJNEN
Argentinië is op het laatste nippertje dapper geworden; koos eieren voor zijn geld en verklaarde
Duitsland en Japan de oorlog! Kwart over twaalf!
Verschillende Nederlanders, die zeer langdurig de
kat uit de boom keken, zijn ook „dapper" geworden.
Zij bieden zich aan om illegaal werkzaam te zijn,
kortom: zij proberen eieren voor hun geld te kiezen:
„De A r g e n t i j n e n " .

CULTURELE SCHADEVERGOEDING
De wijze, waarop de moffen zich hebben vergrepen
aan het culturele bezit van ons volk, gaat alle begrip
te boven. Er is vernield en geroofd op waarlijk ongelooflijke schaal. De bende, die het Joods bezit liquideerde, heeft op de meest ondeskundige wijze huisgehouden. Om een lijst te kunnen stallen, zijn schilderijen
en miniaturen vernield bij de HausraterfassungssteJie!
Kostbare boeken zijn niet herkend en vernield of verdwenen, Kunstvoorwerpen weggevoerd; gouden sieraden
versmolten, edelstenen uit hun zetting gebroken om ze
makkelijker te kunnen verkwanselen. Bij het platbranden
van huizen heeft men niet de moeite genomen na te
gaan of onherstelbare schade zou worden aangericht.
W^t weet een misdadiger bij de S.D. of de Grüne
van een Van Gogh, een Mesdag en kostbare prenter.verzameling of een zeldzaam boek. Niets weet hij!
Het Duitse volk, dat dit rapaille losliet op bezet Nederland, heeft zich een schuld op de hals gehaald, die
niet meer kan worden gedelgd. Er is zoveel verloren
gegaan, niet door oorlogsnoocz-ak, maar door pure
vernielzucht en onbeschrijflijke domheid, dat de schade
niet te herstellen is.
Twee vraagstukken eisen in dit verband de aandacht.
Hoe achterhalen wij direct na de oorlog de gestolen
kunstschatten, die nog niet zijn vernield en hoe vervangen wij ten dele het vernielde.
Achterhalen wat gestolen, is, zal gedeeltelijk mogelijk
zijn. De zwarte handel heeft de veilingen, die als paddestoelen uit de grond rezen en bij de kunsthandel veel
gekocht tegen fantastische prijzen om zijn zwarte winst,
die na de oorlog waardeloos wordt, zo mogelijk veilig
te stellen. De namen der kopers zijn dus bekend. De
gedachte, in het April-nummer van „Het Baken" gelanceerd om meesterwerken, waarvan de eigenaar niet
kan worden nagegaan, tot staatsbezit te verklaren, lijkt
ons volkomen billijk. Bovendien zal het nodig zijn met
straffe hand op te treden tegen zwarte handelaars, die
kunstvoorwerpen zijn gaan kopen om zich beter als
beschaafde lieden te kunnen voordoen. Het zal schadeloosstelling van gedeputeerden aanzienlijk vergemakkelijken.
Vervanging van vernielde kunstvoorwerpen kan geschieden door overname van kunstschatten thans in
Duits bezit. Wij denken hierbij niet alleen aan schilderijen van Rembrandt en andere meesters, die de
roem der Nederlandse schilderkunst verbreiden over
'he~;l de wereld. Veel Nederlandse meubelen, handschriften en porcelein, zijn in de loop der eeuwen in
Duits bezit gekomen. Het is billijk, dat vele dezer
voorwerpen thans in Nederlands bezit terugkeren. Noodzakelijk ook, omdat het Duitsland van de komende jaren
g^en gelegenheid zal bieden en voor Europa ook te
weinig aantrekkingskracht bezit om daar de Nederlandse
kunst te gaan bezichtigen en bestuderen. Nederlandse
musea zijn de daarvoor aangewezen plaatsen.
Een organisatie, die de culturele schadevergoeding
regelt zal tijd nodig hebben, deskundige leiding en
scherp toezicht. Dat het mogelijk is in bezet gebied
alles te controleren en te inventariseren, heeft Duitsland
ons zo goed geleerd, dat niemand reden kan hebben
er aan te twijfelen. Wij zijn niet van mening, dat een
overwonnen Duitschland maar moet worden leeggeplun-

derd en verder van de kaart dient te veidwijnen. De
geschiedenis leert, dat men niet ongestraft een volk
uitroeit. Doch wij zijn er van overtuigd, dat Duitsland
zoveel mogelijk moet herstellen, wat het in z'n machtswellust, zelfoverschatting en perverse tyrannie heeft
verwoest. Ook al zullen generaties daaronder gebukt
gaan. Het Duitse volk oogst, wat de generaties, die
aan Hitler voorafgingen, hebben gezaaid en het zal
vela generaties duren voor de geest van dit volk zodanig is veranderd, dat het geen gevaar meer vormt
voor de wereld.
Als wij er op slaan, dat in de culturele schade van
ons land wordt tegemoet gekomen is dat geen hebzucht,
maar een recht. Ons land is geen sn;ijtkraam, waarin
de moffen alles mochten stukgooien en dan nog een
prijs krijgen, omdat ze zoveel hebben geraakt.
Zij moeten betalen.

De tijdelijke gemeenteraden
Onze Regering te Londen heeft het volgende Kon.
Besluit inzake de samenstelling van tijdelijke Gemeenteraden afgekondigd.
Gemeenteraden zullen hetzelfde aantal leden tellen
als voor de oorlog.
De verkiezing van deze Raden zal plaats hebben
door een kiescollege, dat driemaal zo groot is als de
Raad.
Dit kiescollege zal zijn samengesteld uit personen,
die tijdens de bezetting het vertrouwen van de bevolking behouden of verkregen hebben en zal worden
benoemd door den Commissaris der Koningin in de
desbetreffende provincies.
De voordracht tot benoeming wordt door den burgemeester bij den Commissaris ingediend. Bij het opmaken van deze voordracht laat de Burgemeester zich
voorlichten door drie vertrouwensmannen uit de gemeente.
De Commissaris der Koningin laat zich voorlichten
door een Commissie van vijf leden.
De voornaamste geestelijke en maatschappelijke stromingen zullen in de tijdelijke Gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Binnen een maand na de samenstelling
van de Raden, zullen de wethouders krachtens de
voorheen geldende bepalingen der Gemeentewet benoemd worden, dus uit en door de Raad.
De tijdelijke Raad heeft dezelfde bevoegdheid als de
voormalige Raden bij de Wet waren toegekend.
In enkele gevallen zal hiervan tijdelijk afgeweken
kunnen worden.
De Minister van Binnenlandse Zaken zal bepalen
waar tijdelijke Raden zullen worden samengesteld.
Voor de College's van Gedeputeerde Staten is een
soortgelijke regeling tot stand gekomen.

