
Wat gebeurde er in 1942 ten westen van Sumatra ?

DERAMP MET DE VAN
IMHOFF— Wat gebeurde er

\ op 19 januari in de Zee-
\ tihstraat, het zeegebied ten westen
]' Bumatra f Een Japans marine-
iitulg schoot op deze drukke vaar-
i'B ter hoogte van de Batu-archipel
j 1tiederland.se KPM-schip „Van Im-
{f* in de grond. Aan boord bevinden
1' 84 Nederlanders (een 48-koppige
inning en SS soldaten die deel uit-
*en van een bewakingsdetache-
W) en J,7S Duitse geïnterneerden.
j*Nederlanders weten zich te red-
i'Er verdrinken J,OS Duitsers, 6"?' an-

'** stranden vier dagen later u.itpe-
i op het eiland Nias. Konden niet
t Jtals Alle Nederlanders ook rille
jjtoers worden geredT
j*j zegt het Duitse weekblad „Der

Spiegel" maar de Nederlanders hadden
van hogerhand het bevel gehad geen
Duitsers te redden. Nee, zegt de Neder-
landse marine. We hebben wel degelijk
pogingen gedaan de Duitse schipbreu-
kelingen van de verdrinkingsdood te
redden maar het was ons onmogelijk.
F,n in een speciaal schrijven over de
ondergang van de Van Imhoff formu-
leert de marine het zo: „Waar hier de

oorlog had toegeslagen daar mocht -
zoals zovele malen tijdens de oorlog
1959-19.'fö is geschied " de verleende
hulp aan vriend en vijand helaas niet
baten".

Welke bevelen zijn er gegeven toen
de Van Imhoff op het punt stond in d.e
zee onder te gaan? Documenten waar-
in die bevelen verzegeld zouden kunnen

liggen ontbreken. Vrijwel alle marine-
papieren gingen destijds in Soerabaja
verloren. De Nederlandse justitie heeft
al in 1956 geconcludeerd dat er geen
reden was tot rechtsvervolging. Maar
Der Spiegel doet zijn beschuldiging ge-
stand.

Wij hebben iemand gesproken die
contact heeft gehad met de gestrande
Duitsers, onmiddellijk nadat zij uitge-
put aankwamen op Nias en weer ge-
interneerd werden in Goenoeg-Sitoli.
Hij verhaalde over het drama in de In-
dische Oceaan, zoals hem dit door de
overlevenden werd medegedeeld. Hij
was een van de eerste Nederlanders
die in 19!l2 uit de mond, van de Duitsers
het eenshtiden de. verhaal hoorde.

De 67 Duitsers spoelden tenslotte op
Nias aan. Eén komt er om als de sloep
door de branding de kust. bereikt. Een
oude man pleegt zelfmoord als hij een-
maal va.ste grond onder de voeten
heeft. De overigen worden door de Ne-
derlanders die op dat moment nog
voor het zeggen hebben op Goenoeng
Sitoli opnieuw geïnterneerd en onder-
gebracht in een werkkamp.

Nederlanders gered,
maar de meeste

Duitsers verdronken
(Van onze speciale verslaggever)

«tSTERDAM — Het was één droevig verhaal dat de 66 geredde
op het eilandje Nias aan de Nederlanders en de Batakkers!sHellen hadden. Moesten de 406 Duitse planters, missionarissenjolieden met het KPM-schip Van Imhoff ondergaan? Zij meen-

Van niet.
I Van Imhoff had voldoende reddingsmateriaal. De Duitsers be-elden of het efficiënt gebruikt was. In het boek „De KPM in
pstijd" wordt verm,eld van de veiligheidsmaatregelen die ge-
'*n. varen toen de Van Imhoff met de ,5-57 opvarenden uit de
"H van Sibolga vertrok met. als bestemming Padang. Er waren
boten op het voordek en vier op het achterdek. Elk kon lf.o tot

plaats geven. Bovendien waren er bamboevlotten,
tyfde matrassen, een vlet; scheepsluiken en 650 zwemvesten ter
Hkking. Maar alleen de sloepen en de vlet konden uitkomst
'9ew, want de. andere redmiddelen vermochten alleen de mensen
"ende te houden. Ze konden ze niet beschermen tegen het leger
R dat in de Indische Oceaan gretig zijn prooi zoekt.
IpN de Duitsers uit de ruimenjj.Waren vrijgelaten en de Neder-
i '6rs zich reeds in veiligheid had-
-4 gesteld hing er nog slechts een
i akelde reddingboot, vastgelopen

J"6 davits, zo vertelden de Duitsers,
die éne sloep en nog een vlet had-

J.de 47 Duitsers weinig kans. De
J Nederlanders kozen zee in zeven, !>en, voldoende voor 350 man, al-< fle Duitsers. Waarom. De Neder-

* fj*"s, die destijds in Indonesië ver-
djfi zochten er een reden voor.,*e leefden in oorlogstijd. De Duit-

' hadden Nederland overrompeld
kJi Nederlands Indië wist men vanIterreur ;n het moederland. Pearl
1'br was nog maar net achter de
I[Nederlands-Indië werd aangeval-
l.Het ging hard tegen hard. lede-
Ipiitser was op dat moment je vij-a 'Dat zijn verzachtende omstandig-
iK
<6 Nederlanders hadden het recht

*,eerst aan zichzelf te denken. Men
jp zich in dat de Van Imhoff een

h * schip was geweest met een
<*e bemanning en Nederlandse ge-
il geerden aan boord. Wat zouden

dan gedaan hebben?

Verklaring
is nog een verklaring. Slechts

s 6 soldaten bewaakten de geïn-
{berden. De 48-koppige bemanning
INe Van Imhoff had de beschik-
|> over -ilechts twee geweren. Had
\ de bijna vijfhonderd Duitsers
Benomen dan hadden maar al te
f de geïnterneerden de Nederlan-
I kunne.i overmeesteren. Er was
f jIjl principe de mogelijkheid de
ipanders te dwingen contact te

* ïeh met de Jappen. Voorts was, boven de Zeebloemstraat een
? aantal uren van de dag vol over-.«nde Japanse vliegtuigen die zelfs,fcn met drenkelingen onder vuur
pö. De Nederlanders hebben dan
i feden gehad zo snei mogelijk wegIVen.

Eén boot
h

officiële lezing die de marine
i aan de ondergang van de Van
I °tt geeft rept slechts over het

flat er voldoende reddingsmidde-
■ boord waren. Maar men meldtj.j dat nog slechts één boot over

toen de Hollanders zich in vei-
L
i(J hadder.' gesteld.
Duitsers vertrokken aanvanke-

i 'bet reddingboot, vlet en daarach-
!fVastgebonden allerlei geïmprovi-
\3e vlotjes of mensen, die half in

en half op planken lagen.
J* de zea krioelt voorde kust van
Ptra van de haaien. De Duitsers

latei hoe het gekrijs en ge-,,eeuw van de drenkelingen de
P vulde En zcifs zij die zich in
enkele vlet vc;lig waanden, moes-

■;fle hele nacht herrie maken en in
„jj'ater blijven slaan om de door het

i(5 razend geworden haaien op een
te houden.? Volgen-ie dag besloten de Duit-

!°m reddingboot en vlet los te ha-
i van de anderen om hulp te ha-

Noodseinen
nadat ac Van Im-

i ''off water begon te maken wa-

's r̂ noodseinen uitgezonden die on-

' eer in Padar.g —de plaats waar
tk Seïnterneerden zouden worden
'(Gebracht — waren -opgevangen.
I Appartement van marine in Bata-
t~Saf toestemming ria'. de sleep-
ri.Pief" die in de haven van Pa-
if 'ag tei luilpvetlening zou worden

bonden Met reridingsmateriaal
£*n militaire bemanning voer het
S Uit'L gezagvoerder van de ~Pief
KJ opdracht om allereerst de Ne-
M*"dse en Nederlands-Indische on-

a hen te redden en daarna, zon-

der extra gevaar, de buitenlandse pas-
sagiers. Eveneens voer vanuit Padang
het KPM-schip Boelongan om even-
eens aan de opsporingstocht deel te
nemen. Voorts werden er nog drie
vliegboten aan de verdediging van Soe-
rabaja onttrokken om eveneens naar
drenkelingen te gaan zoeken.

Sloepen
De ~Pief" ontdeKte niets. Eén Ca-

talina-vliegboot ontdekte enige sloe-
pen en vletten maar door de hoge
deining was het onmogelijk te landen,
zegt de marine. Der Spiegel heeft
zich hierover opgewonden en getuigen
laten verklaren, dat oe y.ce spiegel-
glari was. Maar hiermee gaat ónze ge-
tuige niet altkoord. Hij weel. dal aan
de oostkust van Sumatra tussen de
Batu-archipej en het eiland Nias de-
zelfde oceaan-deining 3taa.t als in de
Indische Oceaan. Een lange, trage
maar vervaarlijke deining. Stil is het
in deze contreien evenmin omdat de
noord-oost-moesson altijd wel voor
wind zorgt.

De Boelongan verscheen enige tijd
later op het toneel. Het schip had
contact met de schipbreukelingen die
om water vroegen. Maar het KPM-
transportscldp werd plotseling door
Japanse vliegtuigen aangevallen en
moest doorvaren. Ook dat neemt „Der
Spiegel" de Nederlandse marine
kwalijk, omdat er op dat moment nog
helemaal geen vliegtuigen te bespeu-
ren zouden zijn.

Ook hieriri steunt onze zegsman de
marine. De Boelongan was een hoog
schip dat veel eerder lan de schip-
breukelingen in de sloep dt vliegtui-
gen heeft, kunnen waarnemen. Boven-
dien was neL onverantwoord en dode-
lijk om in volle zee te stoppen. Men
had slechts een kans om de bommen
te ontlopen door voortdurend op volle
kracht zig-zaggend te blijven varen.

Zeven dager, na de ramp schakelde
de marine r.og eer. torpedoja.ger in,
de ~Van Nes" die de plaats van de
ramp gaat afzoeken. Ook zonder re-
sultaat.

BSROEPINGSWERK
NED. HERVORMDE KERK

Beroepen: te Middelburg (vac. H.
Snoep), W. H. van der Zee, jeugdpred.
te Rotterdam-Centrum; te Molkwerum,
in past. verb. met Koudum, kand. J. H.
Oudhof kand. te Bilthoven; te Jutrijp-
Hommerts, A. J. van Binsbergen te Op-
perdoes, te Veenendaal (vac. P. de
Jong, toez.), J. Verwelius te Waddinx-
veen.

Aangenomen: naar Bussurn (5e pred.
pi., toez.) C. van Gelder te Trigt; naar
Hillegom (vac. F. Brouwer), C. Bogaard
te Strijen.

Bedankt: voor Zundert, F. J. Th. van
Boven te Muntendam.

Beroepbaarstelling: kand. D. Heikoop,
Louis Couerusstraat 23 I te Utrecht;
kand. P. Kikstra, Noordwolderweg la
t" Zuidwolde (Gr.); kand. H. G. van
der Vlist, Mulderstraat 23 te Utrecht.

Afscheid: 27 febr.: van Terwispel-
Tijnje, H. J. Zoethout, ber. te Slochte-
ren; van Rotterdam-Zuid, J. H. Mulder,
wegens cm.

Intrede: 27 febr.: te Voorhout, A. Os-
kamp te Heemstede; te Soest, J. Smit
te Werkendam-Den Eiesbosch.

GEREFORMEERDE KERKEN
Aangenomen: nar. Appingedam, (vac.

J. P. Kakes) B. Fidder te Krabbendij-
ke.

Bedankt: voor Denderleeuw .(België)
en Soesterberg, G. den Heeten te Brui-
nisse.

Beroepen: Domburg en Westkapelle,
kand. drs. J. Helderman te Amsterdam,
die dit beroep oak aannamen.

Afscheid: 27 febr.: van Oostermeer,
K. Boersma, wegens cm.

Intrede: 27 febr.: te Joure H. J. Lam-
bers Heerspink te Soestdijk.

Kxamen: de cl. Harderwijk heeft prep.
geëx. kand. C. v. d. Zanden, Van Dam-
straat 57 te Putten, die i.v.m. stage nog
niet beroepbaar is.

GEREF. KERKEN (YRIJGEM.)
Afscheid: 27 febr.: van Zaamslag, A.

I. Krijten burg, ber. te Dordrecht.
CHR. GERJEF. KERKEN

Bedankt: voor Nieuw-Vennep, A. J.
Otter te Deventer.

KVP is verwonderd
over PvdA-rapport

"'üTRECHT — Het partijbestuur van de
KVP heeft met verwondering kennis ge-
nomen van de verklaring van de PvdA
over het rapport „Grondslag en karak-
ter van de KVP".

Mede door het feit, dat enkele citaten
onvolledig zijn en uit hun verband ge-
rukt worden weergegeven, wordt een ver-
keerde indruk gewekt over inhoud en
strekking van het KVP-rapport. Kenne-
lijk is de verklaring van de PvdA uit
een vooringenomen standpunt voortgeko-
men, zo zegt het partijbestuur der KVP.

In het. KVP-rapport wordt duidelijk ge-
motiveerd waarom partijvorming op
christelijke grondslag ook in de huidige
omstandigheden met overtuiging wordt
voorgestaan. Intussen heeft de KVP zich
opengesteld voor een bespreking over de
mogelijkheden van een nieuwe, breder op-
gezette doch christelijk geïnspireerde
partijstructuur.

PRINSES BEATRIX
KRIJGT

TAFELLAKEN
VAN NCVB

(Van een onzer verslaggevers)
SOESTDIJK — Vandaag wordt het

bruidspaar op Soestdijk namens de le-
den van de Nederlands© Christen-Vrou-
wenbond een set tafellinnnen (damast)
aangeboden. Het geschenk bestaat uit
een tafellaken van 375 cm lengte bij
170 cm breedte en twaalf servetten van
normale afmeting. Een Ingeweven mo-
nogram BC is aangebracht.

VS-onderscheiding voor
Rand Daily Mail

NEW VORK (UPI) — De Zuidafri-
kaanse krant Band Daiiy Mail in Jo-
hannesburg heeft van de Amerikaanse
vereniging van dagbladuitgevers een
onderscheiding ontvangen. De Rand
Daily Mail werd geprezen om zijn ge-
varieerde barichtgeving en uitnemen-
de diensten door aan te dringen op
betere levensomstandigheden vrijheid
van meningsuiting en sociale recht-
vaardigheid voor alle burgers. Het
blad, dat zich tegen Verwoerd's apart-
heidpolitiek kpert, kwam destijds in
het nieuws door een reportage over
de misstanden in de Zuidafrikaanse
gevangenissen.

buitenlands overzicht
AMERIKA helpen in Vietnam? Hu-

manitair' Psychologisch? Moreel?
Militair? De vragen worden, en wer-
den, gesteld aan de NAVC-partners.

Voor vandaag wensen wij een strak
betoog weer te van Jürgen Tem
in de ~Frankfurter Ailgemeine" over
het vraagstuk: hoe moet de Bondsre-
publiek op deze vragen antwoorden.

Wij moeten er op rekenen, zegt de
schrijver, ia* deze vragen telkens
weer herhaalt' zullen worden, in wel-
ke vorm ook. En dat antwoorden daar-
op niet altijd ontweken kunnen wor-
den. Daarbij moeten we niet angstig
in een hoekje wegschuilen, hoe wei-
nig het ons ook lust, als een vriend,
die veel en ingrijpend geholpen heeft,
en die men blijvend dankbaar zou
wihen zijn, gezegd zou moeten wor-
den, dat wn' hem in zijo moeilijkhe-
den niet kunnen bijstaan.

Wij moeten de Duitsers duidelijk ma-
ken, dat dit niet kan. De behoefte
daaraan is oe sterker, omdat deze oor-
log maar voortduurt en mogelijk uit-
groeit tot omvangrijker conflict, en om-
dat deze zaak steeds sterkei controver-
sen tot ontwikkeling komen in Amer-
rika zelf. In deze draaikolk van con-
troverse zal men ook proberen ons
mee te trekken. Toch: de Bondsre-
publiek heeft zich van elke militaire
en para-militaire binding in Vietnam
te onthouden Daar kunnen wij geen
stap van meemaken. Wèl ment er ern-
stig beraad te zijn hoe ivij humani-
tair en moreel zouden kunnen steu-
nen.

DE toenemende scherpte der debat-. ten in Amerika laai meer en
meer ook ergernis- opkomen over af-
zijdigheid van bondgenoten, die niet
meer dan troostwoorden of wat vrij-

heidspathos te bieden hehben. Bij de-
ze twistgesprekken, die al een diepe
bres in de gelederen dei Demokra-tische Partij geslagen hebben, kanjuist Duitsland gemakkelijk de stoutejongen zijn. Dit nu moeten wij zoveel
mogelijk voorkomen, verhinderen kun-nen wij het niet. Het slappe compro-
mis, waarin de felle aanval van Rob-bert Kennedy verdronken is, kan dekloof, die blijft, zolang deze oorlog

Duitser over
Vietnam

duurt, niet verbergen, in de verho-ren, waarin generaal Taylor en minis-
ter Rusk op soms kundige wijze aan-
gevallen werden, liet senator Ful-
bright het aan zure ironie niet ont-
breken. De president blijft balanceren
op het slappen koord van bereidheid
tot vrede en verzet, met enerzijds de
valk, en anderzijds de dvi' in de hand.

Op de achtergrond van deze marte-
lende uiteenzettingen wordt dan ook
een Duitse bijdrage verlangd, waar-
bij niet eens allereerst, op materiële,
maar vooral op morele hulp wordt ge-
doeld.

T"\E gronden tegen een Duitse mili-
taire presentie in V-p.fnam zijn de-

zelfde gebleven als van de _de ja-

nuari, toen minister schröder in de
Bondsdag een militaire .en para-mili-
taire hulp Voor onmogelrjk verklaard
heeft. Deze gronden n.1.: 1. De Bun-
deswehr is volledig in de NAVO ge-
ïntegreerd, alleen al principieel kun-
nen wij daaraan geen contingenten
onttrekken. 2. Een militaire deelne-
ming zou de ontspanningsnolitiek t.o.v.
Moskou gevoelig beïnvloeden, ja
zelfs de toch al slechte betrekkingen
grondig verstoren. 3. Alleen al van-
wege het verleden zou een Duitse
Vietnamtroef niets dan kwaad kun-
nen doen; de politiek-psychologische
factor mag men niet veronachtzamen.
4. Een internationale uitbreiding van
de oorlog in Vietnam 13 zeer onge-
wenst, een Duitse deelneming daar-
aan (denk aan Oost-Duitsland!) zou
ondragelijk zijn,

Afwijzing van de Amerikaanse wens
is van zowel nationaal als internatio-
naal belang. Wij moeten hopen daar-
voor bij de Amerikanen begrip te vin-
den. Onze bijdrage diem op de huma-
nitaire factor geconcentreerd te wor-
den. Tot de moreel-politieke bijstand
dient voorts te behoren, dat wij er
ons van onthouden bij een verplaatsing
van Amerikaanse eenheden uit Duits-
land naar Vietnam veel stampei te
maken. In plaats daarvan zouden wij
zelf de gaten moeten vullen en de gro-
tere inspanning stilzwijgend op ons ne-
men.

Tot deze weergave van een Duifse
stem over wat al meer een brandend
probleem gaat worden in het Westen
bepalen wij ons.

EEN OMSTREDEN
T.V.-PROGRAMMA

HET VARA-televisie-programma „Zo is het..." is nogal heftig in discussie. Ook ingezonden stukken
in ons blad getuigen daarvan. De meeste van die stukken in ons blad verfoeien „Zo is het", spre-

ken er schande van, vinden dat we die uitzendingen niet scherp genoeg kunnen afkraken; sommigen
willen zelfs overheidsingrijpen om ze te verhinderen. Anderen spreken er waarderend over: „Zo is
het", zeggen ze, prikt door de schijn heen, laat de voosheid van veel koude drukte zien, enz.
TN ieder geval wordt veel naar het programma gekeken
*■ en geluisterd. Er zijn tegenstanders die de knop om-
draaien, er zijn voorstanders die de tegenstanders adviseren
de knop om te draaien, maar er wordt — ook in cnze
lezerskring, dunkt ons — veel naar gekeken. Waarom ?
Degenen die er zich aan ergeren, weten van tevoren dat zij
dit zullen doen. Sommigen van hen vinden het misschien
prettig zich te ergeren. Dat schijnt ook een soort van be-
vrediging te kunnen schenken. Anderen willen het zien en
horen omdat ze er over willen kunnen oordelen. En dat
resulteert soms in ingezonden stukken. Men lucht dan zijn
hart hetzij over het programma, hetzij over de VARA,
hetzij over de P.v.d.A. aan wie de VARA verwant is, hetzij
over al dat rode gedoe tegelijk. Het zou ons niet verbazen
als er mensen waren die met een zeker genoegen deze stok
van de VARA ontvangen om er hond-P.v.d.A. mee te kun-
nen afranselen. Nu, daar moet die dan ook maar tegen
kunnen.

Er zijn ook onder onze lezers die het programma waar-
deren. Als we ons niet bedriegen is dat onder een deel van
de jeugd zo. Maar ook onder ouderen. We beleven een tijd
waarin vele mensen de dingen onversluierd willen zien
zoals ze zijn. Ze kunnen zich zelf daarbij aardig bedriegen,
maar dikwijls slaan ze de plank toch niet mis. De mens
telt tegenwoordig meer dan het ambt. De kleren maken
de man niet meer, En tegen degenen die de camouflage
vol willen houden, die de heilige huisjes die niets voor-
stellen toch overeind willen laten, richt zich de satire.
En als zodanig appreciëren velen het programma „Zo
is het..."

" * *
TT7AT moeten we daar nu van denken? Het is duidelijk
"' dat de ergernis en het plezier hier voor een groot

deel van de kijker en de luisteraar afhangt. Wat de een
als diep ernstig, ja zelfs heilig ziet, is voor een ander
min of meer doorzichtige huichelarij. En dat schept voor
de makers van een satirisch programma grote verplich-
tingen. Want wat voor hen onwaarachtigheid is is voor
anderen waarheid. En als er dan tegen getrapt wordt is
de een gewond en de ander heeft plezier. Als dat zo is
dan is het niet goed. Want al 3iemand gewond wordt
dan mag het niet zo zijn dat een ander daar plezier in
kan hebben. Dat mag wel al3de huichelaar ontmaskerd
wordt. Dan mag je plezier hebben. Een ontmaskerde
huichelaar is niet gewond, maar kijkt op zijn neus en
staat terecht voor gek.

Het gevaar is niet denkbeeldig dat als daar een paar
keer ongejukken mee gebeuren een bepaalde groep kijkers
overgevoelig gaat worden, terwijl een andere groep en ook
de makers van het programma van de weeromstuit har-der en onbarmhartiger gaan worden. Ze lokken elkaar uit.
Wij dachten dat we met „Zo is het" zo ongeveer in die
situatie verkeren.

Maar dat zou bewijzen dat de mensen van „Zo is het..."
op het gebied waar zij opereren toch hun werk niet aan-
kunnen. Een nuchter mens, met goede ogen in zijn hoofd
beeft al heel gauw een zekere mate van inzicht in het
onderscheid tussen schijn en wezen. Dat is bij ~Zo is het..."
dan ook zo.

Maar er is nog iets mee' nodig. Hun ontbreekt het ver-mogen of de lust om in verscheidene gevallen door te

dringen tot de achtergronden van het probleem. Daardoor
wordt het simplistisch en worden de vraagstukken be-
lachelijk gemaakt ten koste van mensen die dat niet ver-
dienen.

Een voorbeeld is wat er nu t.a.v. het koningshuis ge-
beurt. „Zo is het..." reageert zijn onbehagen af op de
hoofden van Beatrix en Claus. Waarom? Om het huwelijk?
Ja, maar ook om het hele koningschap. Dat is één com-
plex geworden. Maar niet in rekening wordt gebracht dat
het koningsschap der Oranjes "inclusief alle huwelijken' en
inclusief alle pomp en praal daarmee annex, een zaak
is waarvoor het hele Nederlandse volk van verleden en
heden de verantwoordelijkheid draagt. Daar kan wel
kritiek op mogelnk zijn. Maar we moeten niet te hard
praten want ais er hier boter op hoofden zit dan zit die
en heeft die gezeten op aller of althans op zeer veler hoof-
den sinds 1813. En het koningschap is toch echt niet
helemaal zon gekke zaak, om het nu maar in een under-
statement te zeggen. Verre van dien. Dit begrip ontbreekt
bij het gezelschap. En daarom vinden wij de behandeling,
van bet vorstenhuis denigrerend en die van prinses Beatrix
niet fair, in hoge mate onverdiend en bovendien, mede
gezien het niet steeds van vulgariteit gespeende van het
programma, gebracht op een wijze waarop men zeker een
vrouw niet behandelt.

Het is niet altijd zo. We kunnen ons voorstellen dat da
prinses zelf hartelijk gelachen zou hebben over de maal-
tijd op Drakesteyn met Ferdinandusse als tafelknecht.
De parade van gympjes, rokjes en sokjes was ook leuk.
Maar over het geheel bezit dit programma geen niveau,"
wordt het bovendien afgezaagd.

Ze hebben dus niet genoeg begrip. De tweede vraag Is:
wat willen ze eigenlijk? Men kan er alleen maar van zeg-
gen dat ze trappen tegen wat ze niet pruimen. Maar willen
ze meer? Zit er iets anders achter dan negativisme Of
nihilisme? Het niet-begrrjpen en het niet-willen hangt nauw
samen. De spot bedreven met mgr Bekkers toont
duidelijk aan. Gebrek aan begrip en onwil maakten van
het programma hier een ergerlijke vertoning.

Als je zo weinig begrip hebt en zo weinig wilt en dan
alleer maar schopt dan wil en weet je — ondanks sommige
rake trappen — echt te weinig om een dergelijk program-
ma als geheel aanvaardbaar te maken.

* . *
EN nu de tegenpartij. Die mag niet uit het oog ver-

liezen dat de entourage van al deze dingen zeer velen
onrecht aandoet en dat ook soms wel is. Als er nu een uit-
zending kwam zou het grootkruis van de Nederlandse
Leeuw van de heer Von Amsberg een dankbaar onderwerp
zijn. Is het dat ook niet? We kunnen het als een aanneme-
lijke zaak voorstellen maar ook als iets grotesks. Dat ia
nu eenmaal beide zo. Voor één ding moeten wij ons hoeden.
Onder geen beding moeten wij hier om censuur vrager_
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering,
vrijheid van drukpers en vrijheid van de omroep is van
veel groter betekenis dan het slechte gebruik dat men
daarvan ook wel maakt. ledereen geniet die vrijheid, be-
houdens zijn vernatwoordelijkheid voor de wet. Er is dus
een rem. Wij moeten niet meer remmen maken. Want
tenslotte is het zo dat niemand naar een programma be-
hoeft te kijken. En wij zouden de vrijheid hier niet vast-
gelegd willen zien aan de normen van een minister van
justitie of van wie dan ook. B. S.-

Hervormde kerk
in Noordwijk
op instorten

(Van onze correspondent)
LEIDEN - De uit 16*7 daterendehervormde kerk in Noordwijk aan Zeestaat op instorten. Het voorste gedeel-

te verkeert ta zon bouwvallige staat,dat de restauratieplannen, die al ge-mime tijd geleden zijn gemaakt, zospoedig mogelijk moeten worden uit-
gevoerd. Ook de lekkages beginnensteeds ernstiger vormen aan te ne-men. De kosten van deze restauratieworden begroot op ’400.000.De kerkvoogdij venvacht, dat rijk.
provincie en. gemeente een deel daar-van voor hun rekening zullen nemenDe hervormde gemeente zal dan ech-ter nog met tenminste, ’ 100.000 op ta-fel moeten komen. De geruchten alszou de kerkvoogdij plannen hebben hetgebouw te laten slopen, zijn met klemtf?png»-proken. Inderdaad acht zij hetonmogelijk en ook onverantwoord de
ton aan restauratieg-ld geheel doorde hervormde gemeente te laten be-talen. Maar zij verwacht, dat velemet-hervormden een steentje zullenbjjdragen.

Het ligt in de bedoeling de kerk, diebij vorige herstelwerkzaamheden ar-chitectonisch grondig is verknoeid, ir,
haar oude luister te herstellen. Men
is daarover nog in onderhandeling
met Monumentenzorg. De oude kerk,
die in 1900, 1927 en 1928 is vergroot,
zal door een muur worden afgeschei-
den van de toen gebouwde nieuwe
kerkruimte. Bovendien zal het exteri-eur worden ontdaan van de in 1900
aangebrachte ~verfraaiingen". Ook
wil men de vlakke zoldering weer ver-vangen door het oorspronkelijke hou-ten gewelf in de kap.

Hervormde afvaardiging
op de geref. Synode

Voor de eerste maal zullen vertegen-

woordigers van de generale synode van
de hervormde kerk aanwezig znn op de
generale synode van de gereformeerde
kerkpn. Dit gebeurt op woensdag 17
maart. Van ló tot 18 maart vergadert
de gereformeerde synode te Lunteren.

Met deze hervormde afvaardiging
wordt uitvoering gegeven aan het be-
sluit, dat de gereformeerde synode in
januari nam, om over te gaan tot af-
vaardiging naar eikaars synode. De her-
vormde synode had hierom verzocht.

Onlangs waren vertegenwoordigers
van de gereformeerde synode reeds in
de vergadering van de hervormde syno-
de te Driebergen. De deputatie bestond
uit ds. P. van Strien, praeses van de
synode, dr. P. G. Kunst, assessor en
ds. H. W. M. van Andel, actusrius.

Zij werden hier zeer hartelijk ontvan-
gen en zij maakten o.a. de bespreking
van het rapport over bet open en oecu
menisch avondmaal mee. Bij gerefor-
meerde synode is een hiermee verwant
rapport, namelijk ovtr de intercommu-
nie, aan de orde. Het is de bedoeling,
dit op 16 maart in tegenwoordigheid van
de hervormde deputatie te behandelen.'

Waarom, lachen?
WE zijn gewoon hier een lijdens-

trek in te ontdekken en wel een
hele diepe, want niets is zo erg voor
een mens als dit. De psalm heeft
dit lijden aj aangekondigd: die daar
zeggen: Ha, ha.

De mensen in het huis van Jairua,
die gekomen zijn om het dode doch-
tertje te beklagen. Wisselen plotse-
ling van rol als Jezus dwars tegen
de feiten in van haar leven getuigt.
Want zo wordt door dt. omstanders
slapen uitgelegd. Schijndood, en dus
niet echt dood. Ze weten wel beter.
Ze hebben er zelf on gestaan toen
het kind stierf. Daarom wekt Jezus
met zijn ongemotiveerd optimisme
alleen maar de lachlust bij hen op.—. „y ~„, yljJ,

Ac lachten omdat
Ize het woord vanIde Heiland nietI geloven, seIlachen hem uit- moet je Hem

*"J '!■'"!! . .. '4

Terzake
I

*__- „OW

eens horen zeggen ze, die man is
niet wijs. En daaronder heeft Jezus
zwaar geleden, ongetwijfeld. Maar
is dit uitlachen niet meer een
lachen im, ja omdat ze niet begrij-
pen en niet begrijpen kunnen, wat
er nog voor de deur kan staan, nu
de deur voorgoed is gesloten? Wan-
'pr er toer nog weer een deur der

hoop wordt geopend in de definitieve
afsluiting van het leven, die dood
heet, want dat doet de Heer door

Ze lachten hem uit. 'Matth. 9:24 -dat woordje slapen te gebruiken, hier
en bij T.azarus (onze vriend slaapt),
hoewel Hij heel goed weet, dat de
beslissing van de dood is gevallen
en hij dus niet aan schijndood denkt,
nee ze is werkelijk gestorven, maar
met het woordje slapen wordt de uit-
zichtloosheid van de dood doorbro-
ken, wie, slagen kunnen weer wak-
ker worden en opstaan.

Als deze dingen gezegd worden
ook en juist vandaag op een kerkhof,
waar alles 'definitief schijnt te zijn,
als het geloof zo era.at getuigen tegen
de feiten in, is het geen wender dat
er gelachen wordt. Waar niet wordt
geloofd. En waar wel wordt geloofd.
Met Sara en haar dochters, die
klaagvrouwen hier of met de terug-
gekeerde gevangenen van Sion, de
opgewekte doden uit de ballingschap
van psalm 12fi (toen werd onze mond
vervuld met lachen, want dè Here
had grote dingen aan ons gedaan).
Het is in elk geval a!tgd ongeloof-
lijk. En '.onder lachen gaat het nooit
op de grillige grens van dood en
leven. Huiverend lachen of hunkerend
lachen. Een ment, wordt er nerveus
van. Of de Heer daar onder lijdt is
een andere vraag. Het antwoord
geeft Hijzelf op hetzelfde moment
door het wonder. Er dan kan er pas
werkelijk gelachen worden. Ten
koste van de dood. en Ter ere van'
Tezus.
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(Advertentie)

Door unieke structuur
een volkomen

nieuwe vloerbedekking!

■ Krommenie vinyl I
I „Fiësta" I

Cvinyl op vilt)

Sprankelend-heldere kleuren en gouden
glinsteringen*) " mat-vlak oppervlak, waar-
door vrijwel géén onderhoud " dóór-en-
dóór dessin; daardoor ongekend slijtvast*
elastisch, warm-aanvoelend, geluiddempend
"in 7 kleuren, f 12,50 per m 2, 200 cm breed

" Ga bij uw woninginrichter het complete
Krommenie vinyl stalenboek bekijkenl
*) Fiësta is cok zonder goudglinstertjes BTpS
verkrijgbaar onder de naam Conchita, op |fl «1
onderlaag van vilt of kurk. , «_■
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