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„In de groote lijn heeft de Beweging nimmer gefaald"

EEN STEM VAN OVER DE GRENZEN

Aan onzen Leider

Honderden,

ja duizenden kilometers van
het moederland verwijderd in oostelijke
richting strijden zonen van Nederlandsehen stam aan de zijde van het Duitsche
broedervolk. De drang tot persoonlijken inzet,
bet zoonoodig brengen van het hoogste offer,
c'reef hen weg uit de Lage landen aan de zee.
om zich aan een zware taak te onttrekken, maar om vrijwillig een nóg zwaardere en
2eker een gevaarvollere op zich te nemen. Hun
dreunende pas gaat op in het golvend rythme

der marscheerende kolonnes, vermengt zich
niet het geronk der motoren om bij tusschenPoozen overstemd te worden door het explodeeren en afschieten van granaten, het geratel
der machinegeweeren en het geknetter der
karabijnen. Maar dan weerklinkt het weer, onverstoorbaar, door geen macht tegen te houden,
a's symbool der jonge nationaal-socialistische
Weermacht en reeds behangen met zooveel
lauweren der overwinning. Steeds dieper dringt
de machtigste oorlogsmachine die de wereld
°oit gekend heeft in het vijandelijk land door;
'"et onweerstaanbare kracht wordt het bolsjewistische monster ter aarde geworpen en vernietigd om eens en voor altijd als gevaar voor
europa te. verdwijnen.
overal zijn zij vertegenwoordigd, de Hollandsehe kameraden, overal staan zij hun mannetje
fn menig bewijs van dapperheid prijkt op hun
in de vorm van het IJzeren Kruis. Wie
herkent hen thans nog uit het civiele leven
'n Holland zooals zij daar strijdend gaan, bestoft en bemodderd, bepakt en bezakt met
Rapenen en munitie en andere uitrustingstukken, het hoofd met een staalhehn bedekt,
spoor is er meer te ontdekken van
hunner vaak genoeglijke en gemakke'Üke leventje; staalhard zijn zij geworden met
ten dergelijke vijand voor oogen waarvan de
Sadistische bloeddorstigheid inmiddels genoegbekend is. Ja, geworden, het soldatenleven
heeft hen gehard naar lichaam en geest, maar
bet innerlijke vuur der geestdrift laaide steeds
booger en hooger op. De eerste stappen op
bet slagveld deed hen de gruwelen van het
«ovjetregiem beleven, hier traden zij een vijand

zaam

J^gemoet

waarvoor geen enkel mededoogen
°estaat, waarop een volkomen overwinning
a'leen kan leiden tot afdoende uitschakeling

*"*n de wercldpest die bolsjewisme heet.
j^ederlanders dragen thans „den feldgrauen
"°ck", het eerekleed der Duitsche Weermacht
*aarop zich reeds zooveel roem afspiegelt. Zij
hebben bewezen het ook met eere te dragen,
bezien hunne daden van groote dapperheid
jegenover den vijand.
*-eider, er komt een dag waarop deze mannen

Nederlandschen bloede terugkeeren in het
Vaderland, niet allen echter, zij die niet terugkeeren brachten het grootste offer en lieten
hun leven op het veld van eer voor de groote
züak waarvoor zij zich gemeld hadden, voor
het nieuwe Europa en een nieuw-Nederland.
Maar in den geest zullen zij tóch meemarchecren, hun namen staan gegrift in het gouden
boek der historie van ons Vaderland, voor
immer onvergetelijk. Met ons zullen zij mede
terugkeeren; hun bezieling is onze bezieling;
hun daden zullen ons eeuwig als een lichtend
en stralend voorbeeld voor oogen staan.
Dan zullen wij voor U staan, niet gespaard voor
de sporen die de strijd en het soldatenleven
hebben achtergelaten, maar gezond van lichaam
en geest, hard, maar trouw.... Gij zult kunnen
beschikken over mannen van staal die weten
wat strijd is en niet het woord strijd in de
mond nemen omdat het zoo flink staat maar
die de Voorzienigheid gespaard heeft om
verder te strijden.
Met V, Leider, zullen wij dan weer verder
strijden tegen burgerlijk bonzendom en liberalistische ethiek .zullen wij overal de bezem
helpen hanteeren waar het ook maar noodig is.
Wij zijn er trots op te behooren tot het roemlijkste leger dat de geschiedenis kende, dat de
grootste overwinningen behaalde die de wereld
ooit aanschouwd heeft. Wij zijn niet bang voor
een bureaucratische groote mond, nóch voor
een zelfingenomen plutocraat of voor zatte
bourgeoisie! Vaster en geslotener zullen wij
&m U heen staan, met een objectieve blik op de
dingen en menschen van den dag. Wee hem die
LI en ons soldaten een vingerbreed in den weg
durft te leggen ,zij zullen weten wat strijders
zijn. „Ziet Gij in het Oosten het Morgenrood?"
Het bloedoffer heeft hef rood gekleurd, maar
het is gebracht op het altaar der gerechtigheid.
Steeds hooger stijgt de zonnebol, symbool van
eeuwig leven, en kleurt zich immer lichter.
Nóg is het geen dag, maar de eerste warme
stralen koesteren Moeder Aarde.
Straks zal zij hoog aan de hemel staan, lichtend
in gouden glans; de overwinning van het licht
op de duisternis zal volkomen zijn.
Op den dag van het tienjarig Bestaan der Beweging zal deze stem van over dc grenzen tot
U klinken, voortkomend uit de kelen van duizenden kameraden in het veldgrauw, die zich
ver weg bevinden in de oneindigheid van het
Russische land. Maar de stem is zóó luid dat
l haar zult hooren :„Zoo God het wil, voor nu
en de toekomst, met U, Leider, voor Volk en
Vaderland, HOU ZEE!"
Uw
Wenniger Muldervan
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Tien

jaren Beweging, tien jaren
van strijd
De herdenking
hiervan valt temidden van den
grootsten strijd, dien de geschiedenis
ooit kende.
Twee werelden botsen. Die twee geestes*
stroomingen, verzinnebeeld in twee
werelden, botsten reeds eerder, in 't
klein, in 't zuidelijke land van den Duce,
toen in Duitschland, de naam van Adolf
Hitler werd voor het eerst;genoemd; in
Nederland, Mussert stichtte de Natio*
naalsSocialistische Beweging. Tot op een
"ïandje vol pioniers na waren acht
millioen Nederlanders er zich niet van
bewust, dat voor de Lage Landen aan de
Zee een historische wende plaats vond.
Over geheel Europa begon de fascisti*
sche en nationaal*socialistische storm*
wind te waaien, den strijd aanbindend
tegen alles wat rot en ziek, decadent en
verworden was. De zwart«roode vanen
wapperden over Nederlandschen bodem,
het nationaal^socialisme kreeg vasten
voet, het veroverde terrein zou het nooit
meer prijsgeven. In de afgeloopen jaren
klonken naast harmonieuze melodieën,
dissonanten, ten teeken dat er harde
noten gekraakt werden. Als een kako=
phonie zijn zij aan ons voorbijgegaan,
schijnbaar zonder vaste lijn, maar te*
midden van de woelige politieke baren
stuurde onze Leider het kleine, stevig
gebouwde schip met behulp van een
kern trouwe kameraden naar het doel,
en hield zee. Stormen, ja orkanen trot*
seerend, ging het zijn weg, onbevlekt en
onbeschadigd. leder voor zich gaat in
gedachten terug naar die oogenblikken

en gebeurtenissen die op hem de meeste
indruk maakten en die hem na aan het
hart lagen. Het is echter zooveel, zóó
overstelpend veel, dat we hier geen
datums en gebeurtenissen zullen vers
melden, uit angst, veel belangrijks te
moeten overslaan.

September 1939.

Twee werelden botsen.
Met de eerste granaten die in het
Oosten ontploffen, wordt de brand*
fakkel over Europa geworpen. De tot
het uiterste opgevoerde politieke span'
ningen kwamen donderend en dreunend
tot onlading. De jonge, gezonde geest
van het nationaaL-socialisme nam het op
tegen een verworden arrogante wereld
van joodsche plutocratie en bolsjewisti'
sche democratie. Telkens op een andere
plaats ontbrandde de fakkel, een ver*
gane tijd in het vuur verterend.
10 Mei 1940.
Kort maar hevig woedde de oorlog over
3ns land, ook hier wegvagend wat vet'
molmd en onwaardig was. Bloedoffer5
werden gebracht aan deze en gene zijdeHet misdadige liberale joodsche intrig6
spel wat te lang gespeeld om bloedver'
gieten te kunnen voorkomen.
Aan de Beweging werd aan alle kanten
gerukt en getroken, maar als een rots]
in de branding bleef onze Leider ons als
een lichtend voorbeeld van waar natio'

naal=socialisme.

Portret van den Leider uit de
beginperiode van den strijd.

Steeds onstuimiger ontworstelt zich het
nationaal*socialisme aan de knellende
banden van conservatisme en duistere
machten, ongestoord werkend vóór ell
bouwend aan een nieuwe toekomst voOf
Land en Volk, nu en in het elfde jaaf
dat een aanvang neemt, en in alle jaren
die nog komen mogen.
Kerstmis 1941.
De klokken zullen op Kertnacht nog niet
luiden over ren wereld van vrede ">fl
liefde, misschien zal het kanongebulder

1e openbare vergadering te Utrecht. De Leider spreekt

Vova no. 1 verschijnt.
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voor een oogenblik verstommen, mis=
j^nien ook niet. Maar in de harten van

«èn, die vol liefde en opoffering zijn, die

de innige vrede wenschen, zullen deze
t°nen in den Heiligen Nacht als een
eeuwige getuigenis zijn van het geloof in
et Goede en Oprechte, dat eens komen
Saat. De flakkerende kaarsen op Kerst*
°omen en sparretakken zullen hun
Warme gloed uitstralen ook in de
donkere onderkomens, hutten en baraks
*en van de soldaten aan alle fronten van
europa en ook nog verder. Het is dat*
delfde' licht, dat door de eeuwen heen
!*et onvergankelijk symbool is van den
Jonggeborene, die bewust en onbewust
In de harten van alle menschen leeft als

:en gelofte voor een nieuwe, schoone
toekomst.
Van ver in het uitgestrekte Oosten tot
aan de rollende branding in het Westen,
van het warme Zuiden tot in het barre
donkere Noorden overkoepelt dezelfde
sterrenhemel allen, die, ver van hun
luiselijke haard, hun leven willen offeren
voor een nieuwe, betere wereld. Hen
willen wij gedenken, als de klokketorens
op dien nacht het uur der Verlossing
prediken en den Almachtige den zegen
afsmeeken op onzen kruistocht voor het
ware Christendom. Hij zal ons de kracht
geven, voort te gaan op den eens inge*
slagen weg, waarheen die weg ook
voeren zal. Hij zal ons vast verbinden

als trouwe broeders in den strijd.
Daarnevens zij een ieder zich bewust
van de grootsche taak die het lot hem
op de schouders heeft gelegd, want
alleen met deze innerlijke overtuiging
zal het hem gegeven zijn, zijn steentje
bij te dragen aan het nieuwe gebouw der
toekomst.
Stille Nacht, heilige Nacht
Donze vlokken dwarrelen uit de hemel
omlaag, bosschen en velden, steden en
dorpen, ons aller oostelijken of weste*
lijken vaderlandschen bodem bedekkend
met één en hetzelfde smetteloos witte
kleed....
WENNIGER MULDER

Eén der vergaderingen in de Apollohal.
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De Leider spreekt in de Apollo-hal op een
van de reeks vergaderingen in Amsterdam.

OORLOGSKERSTFEEST 1941

Het

jaar 1941 loopt ten einde, het jaar 1942 dient zich aan. De laatste
week van de periode, die nu weldra afgesloten zal worden, is een
week van rust. De beide Kerstdagen, Zaterdagmiddag en Zondag,
de Nieuwjaarsdag: Nog sterker dan anders is de overgang ditmaal geschikt
voor een korte bezinning op het nieuwe dat komen gaat.
Toevallig is dat niet. Lang voor een menschenhand de feestdagen aan het
jaareinde vastlegde op een papieren kalender, kenden onze voorouders de
Midwinter=zonnewende. Zij leefden zooveel dichter bij de natuur, zooveel
dichter bij den bodem, waren zooveel meer afhankelijk van de eeuwige
opeenvolging van licht en donker, van sterven en nieuw begin. Hun besluit
van het jaar was een feest vol vreugde, omdat zij er het eerste kenteeken
in speurden van den aftocht der wintersche koude, die plaats moet maken
voor de lente, die nog nooit vergeefs op zich heeft laten wachten.
Het zijn deze oeroude en aan het wezen van ons Volk zoo nauw verbonden
en zoo vertrouwde gedachten, die ook deze jaarswisseling in oorlogstijd
moeten beheerschen.
Sedert tien jaren is het in de Beweging een traditie, dat het werk voor een
week wordt opgeschort. Het is telken jare de eenige werkelijke rustperiode
geweest, die de strijdende kern van het nieuwe Nederlandsche Volk zich
gunde.

Het Kerstfeest, het feest van de levensvernieuwing, is feitelijk in de eerste
plaats een gezinsfeest. Maar de strijd, die niets en niemand ontzag, sloeg
bressen, óók in de gezinnen der nationaalssocialisten. Zoo is óns Kerstfeest
vooral geworden een feest van kameraadschap. Een feest waarbij de alleen-staanden, de zwaarbeproefden, steun vonden in den kring van hun medes
strijders. Een feest waarbij,
vrijwel als eenige gelegenheid in het jaar
ook aan materiaalsminderbedeelden de gelegenheid werd geboden een web
kome ontspanning, een extrasversnapering te genieten.
In de stad en op het land hebben ijverige kameraadskes ieder jaar weer
kerstpaketten gebracht in vele gezinnen van nationaalssocialisten, die door
den inzet voor Volk en Vaderland alles hadden verloren wat zij in de
wereld bezaten. Eenvoudig van opzet en omvang brachten deze blijken van
hartelijk medeleven iets van de vreugde, die ons allen bij het ingaan van een
nieuwe periode moet bezielen. Zóó is, naar het voorbeeld van den Leider,
de kersttraditie der NationaalsSocialistische Beweging ontstaan.

—

—

Nu vieren wij dan ons tweede Kerstfeest in oorlogstijd, in moeilijken tijd.
Vele volksgenooten zullen in deze laatste dagen van 1941 vervuld zijn met
sombere of klagende gedachten. De ernstige, goedwillenden maar nog niet
begrijpenden zullen zich afpijnigen met de vraag, wat er van hun land en
hun volk moet worden; ze zullen met angst denken aan het dagelijksch
brood, aan koude en gebrek. Kwaaddenkenden zullen op hun beurt
kankeren over het uitblijven van kerstgebak, van wijn en cognac, oliebollen
en Engelsche sigaretten. Beide groepen zullen worden gekweld door soms
berheid en onzekerheid over de toekomst.
In dat opzicht zal de blijmoedigheid van het Kerstfeest der nationaalssocias
listen niet worden verstoord. Wij hebben geen reden, ons uitzicht op de
toekomst te laten verdonkeren door de moeilijkheden van het oogenblik.
Wij leven niet van dag tot dag. omdat wij sedert jaren een vast doel voor
oogen hebben. Wij hebben het vertrouwen, dat het goed zal zijn met ons
land, goed met het Nederlandsche Volk.
Wèl zal ook in onze kringen ernst zijn en stil gedenken. Want duizenden
van ons strijdend leger voor Neerland's toekomst staan aan een front, waar
de strijd geen Kerstsonderbreking kent. Duizenden kilometers van ons
vandaan, staan ze schouder aan schouder met de strijders van andere Euro=
peesche volkeren. Zij hebben hun deel bijgedragen bij de vernietiging van
de aanvalsmacht van de roode duivels van Stalin. Zij staan nog op hun post
om de voorgenomen opgave tot het einde toe te vervullen om voor Europa
den bodem te verwerven, die ons in naaste toekomst zal kleeden en voeden.
In hun houten winterverblijven, op post bij tientallen graden onder nul,
aan het stuur van de wagens der N.S.K.K.. zóó zal voor hen het Kerstfeest
voorbijgaan.
Maar in den geest zijn zij bij ons. Cnze kerstpaketten hebben hen doen
weten: Wij vergeten U niet. wij leven met U mee! Zij zijn bij ons. bij hun
familieleden, hun vrouwen en kinderen, hun ouders en verloofden, bij allen,
die zij achter hebben gelaten en die zij nu veilig weten, geborgen in de
kameraadschap van den troep aan het thuisfront.
Ernst zal er bij ons ook zijn, in het gedenken van hen. die dit Kerstfeest
niet meer kunnen meemaken. Zij zijn in het afgeloopen jaar gevallen. Hier
aan het thuisfront, ais slachtoffer van sluipmoord en politieke haat, daar
in het Oosten, bij de uitoefening van hun plicht, een plicht, die zij voor
Volk en Vaderland hebben aanvaard en tot het einde toe vervuld. Ook hun
achtergebleven betrekkingen zijn veilig in de hoede der Beweging.
Wat kan ons tenslotte op het feest van het nieuwe licht anders bezighouden
dan de gedachte aan den man. die ons ook dit jaar voorgegaan is? Is er een
betere gelegenheid dan de Kerstdagen om te gedenken wat Mussert deed
voor de nieuwe lente van ons Volk. die komen moet na den winter van
democratie en oorlog? Naar hem gaan onze gedachten uit en onze danks
baarheid. Aan hem beloven we, in de stilte van ons huis. bij den aanvang
van een nieuw tijdperk, trouw en aanhankelijkheid. Achter hem hopen wij
de nieuwe kalender=periode te kunnen maken tot het begin van den opbouw
van het nieuwe Nederland.
JAN DE HAAS.
December 1941.

Landdag in Den Haag, in een tent. Deze grootste tent in Europa werd gezet op een terrein, dat zich
voor dat doel zeer slecht leende. Ondanks allen tegenspoed kwam de landdagruimie op tijd klaar.

Verkiezingen Provinciale Staten.

Dr. Colijn

gaat

stembuswaarts.

fiSfl
Wandelgroepen nemen de plaats in van de weerafdeelingen.

De persen van Vova verzegeld. Nooduitgave verschijnt.

Apollo-hal te Amsterdam.

STILLE NACHT HEILISE NACHT

niets. Wij staren het eeuwig weder*
keerende wonder der Heilige Geboor*
te aan, en in onze oogen ontdekken
wij wederzijds, dat onzegbare, dat er
ons een korte spanne tijds van bewust
maakt, dat we allen ons deel hebben
aan de oneindigheid, die we met ons
menschensverstand niet kunnen bc*
grijpen. Ik ben er mij volkomen van
bewust, dat deze visie zeer subjectief
is en dat er onder ons menschen een
onberekenbaar groote verscheiden*
heid van gevoelens moet zijn, als we
den brandenden Kerstboom naderenZelfs onder de kinderen zal dit het
geval zijn. Er zijn kinderen, die even
alleen maar het stralende liefelijke
wonder zien, er nog weinig of niets
achter zoeken, maar des te meer er
onder
daar waar de pakketjes
liggen. Vermoedelijk zijn er oo*kinderlijke menschen, die het egoïsme
zelfs op Heiligen Avond nauwelijks
kunnen wegwerken, al ware het maar
voor enkele minuten.
Tusschen dit aardsche egoïsme en de
meest zuivere vroomheid zullen ge'
voelens van elke variatie voor den
Kerstboom terechtstaan. De gezichten
der kinderen en der kinderlijk ge*
bleven menschen zullen vermoedelijk
niet veel verschillen van die def
huichelaars en der boozen van ge*
moed. Voorts zullen er werkelijke
ongelqovigen mee naar binnen komen,
menschen die denken maar natuurlijk
niet hardop zeggen: „Ik doe er aan
mee, om de kinderen, en om de huis'

—

Ik

weet niet, of het U zoo gaat als
mij. Wat het kerstfeest betreft

namelijk. Kerstavond is iets voor
naief geloovende menschen, met kin*
derlijk gebleven gevoelsleven. Zulke
menschen zijn er, meer dan men
denkt. In de Duitsche landen meer
dan bij ons. Tenminste, dat geloof ik.
Voor kinderen en voor kinderlijk ges
bleven volwassen menschen is er één*
maal per jaar een innig oogenblik. In

een zorgvuldig gesloten gehouden
kamer is de Kerstboom opgesteld,
versierd, en in heiligen kaarsengloed

gezet. Geschenken zijn daaronder op»
gestapeld. Hoe minder huisgenooten
ingewijd zijn, hoe liever. Dan stelt

De Leider bij

zijn

men zich op voor de nog gesloten
deur. Orgelmuziek weerklinkt uit den
radioluidspreker, een koor van enge*
len zingt en niemand durft er meer
aan te denken, dat een nuchtere gra*
mofoonplaat als bemiddelaar tusschen
hemel en aarde dient. Maar ook wel
is het vader zelf, of moeder zelve, die
voor de piano zit en speelt en „Stille
Nacht Heilige Nacht!" zingt met een
stem, waarin wij alleen maar liefde en
vroomheid hooren en die daarom nog
mooier klinkt in onze ooren dan ,de
mooiste conserve muziek. En dan
gaat de deur open en de glans van 50
kaarsen straalt ons tegemoet. Een
minuut lang zijn wij stil. We zeggen

vertrek naar en aankomst in Indië.

er aan geloven, maar ik
voel het als je reinste komedie." Wie
zal durven ontkennen, dat het overal
zoo is, in de kerken, in de binnen*
kamers, aan de maaltijden, bij het ge*
meenschappelijk gebed? Maar op dat
ééne oogenblik in het jaar, als de deur
opengaat
en de Kerstboom straalt ons
.
tegemoet, dan is er toch een moment
van stilte, van inkeer. We staan tegen*
over het vuur. Het is een liefelijk vuur,
en rondom glinstert het van vriende*
Hjke dingen. Maar vuur blijft het,
leven doet het, en het ziet door ons
genooten, die

heen.
Waarom zijn de wonderen de wereld
uit?

Waren de

wonderen de wereld nog
niet uit, dan zou het moeten ge*
beuren, dat, als de deur opengaat, bij
eiken slechten mensch die over de
drempel stapt, één kaarsje van den
Kerstboom uitdooft, dan zou het zeer
wel denkbaar zijn, dat in dezen tijd
heele gezinnen van door haat ver*
blinde medemenschen in volledige
duisternis zouden staan als de laatste
huisgenoot naar binnen was gekomen.
We zouden verhalen hooren van
pastoren en predikanten, in wier
huiskamer de Heilige Boom niet wilde
branden, omdat ze niets dan haat ge*
Predikt hebben, een jaar lang, en de
Boom nu niets van hun woorden van
vrede en welbehagen meer wil ge*
looven. Want zeker zou geen enkel
kaarsje bereid zijn, een onchristelijken
bemiddelaar in de valsche oogen te
schijnen.

De

Jeugdstorm

ontbonden.

Ach, waarom zijn de wonderen de

wereld uit!
Maar, wie weet, misschien zijn ze er
toch nog, de wonderen?
Er ware, Kerstavond 1941, een proef
mee te nemen.
Wij, nationaalssocialisten
ik meen
de echte, die met hun heele hart en
hun heele ziel dit ideaal nastreven
zullen onbevreesd over den drempel
gaan.
En u begrijpt wel, dat ik niet den
zichtbaren bedoel, en ook niet den
tastbaren Boom. Wij weten, dat ons
Kerstkaartsje zal blijven branden, om*
dat wij geen haat kennen en ongeloof
hoe wij ook ons geloof hebben ops
gebouwd,
en dat wij de vlam, die
door ons heen ziet, kunnen verdragen.
Maar hoe zal het gaan met de lichtjes,
die aangestoken waren voor al die
anderen, die ons met hun onschriste*
lijken haat vervolgen en wier oogen
niet den Boom zoeken, maar de ges
schenken, die er onder liggen?
Het zal wel altijd zoo blijven, dat we
op Kerstavond over den drempel
moeten gaan, ook al willen we niet
en dat we zullen hebben af te wachten,
of de lichtjes in onze tegenwoordig*
heid verder branden willen, of niet.
Het zal ook altijd wel zoo zijn, dat
de heilige kaarsen zelfs niet zullen
flakkeren als wij het zwaard van den
eerlijken strijd om groote ideaalen
onder den Boom leggen, maar dat ze
zullen uitdooven en in vette rook»
pluimen overgaan, als wij het wagen
in papier gewikkelde moordbijltjes

—

—

—

onder de dennetakken weg te stoppen.
Probeert het eens, op dezen avond der
avonden, met het open zwaard en de
verstopte bijltjes.
Neen, ik weet het wel zeker, dat de
wonderen de wereld niet uit zijn. Er
zullen kaarsen blijven branden, en er
zullen kaarsen uitgan.
U zult het niet zien?
Hij, die alles ziet, zal het voor u zien.
Op Kerstavond.

—

Eerste Hagespraak te Lunteren.
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NEDERLANDSCHE VOLK

KERSTMIS

Kerstmis,

onze gedachten gaan
uit naar donkere dagen, met
veel sneeuw, dennenboomen
met witte vlokjes en kaarsen, veel
kaarsen, in het «schijnsel waarvan kin*
dergezichtjes zich met volle aandacht,
met groote, glinsterende oogen ophef*
fen naar den lichtboom.
Op straat is het stil op Kerstavond.
ledereen, laat ik liever zeggen, bijna
iedereen, is nu thuis. Het gezin heeft
zich in plechtige stemming om den
Kerstboom geschaard en indien deze
niet aanwezig is, dan zal men toch in
het algemeen dezen avond in huise*
lijken kring doorbrengen. Er zijn ech*
ter ook uitzonderingen. Vooral in de
groote steden, waar velen vaak slechts
de oppervlakte van het leven kennen,
tot wien de diepere zin van het leven
niet doordringt, die zich ook den tijd
niet gunnen deze tot zich door te
laten dringen. Het leven is voor hen
een eeuwig jachten. Zij kennen geen
rust, zij kunnen zich niet aan over*
peizingen over doel en zin van het

leven overgeven. Hun arbeid vatten ze
op als een noodzakelijk kwaad, liefde
voor hun werk kennen ze niet. Wan*
neer de deuren van de fabriek of het
kantoor zich achter hen gesloten heb*

ben, dan denken ze niet meer aan
wat zij zooeven gedaan hebben of wat
de volgende dag wellicht gedaan moet
worden. Neen, dan spelen in hun
leege hoofden andere gedachten rond,
hoe zij den avond het prettigste door
kunnen brengen, prettig in den zin
van „10l maken".
Een Kerststemming kennen ook zijmaar in anderen vorm dan de gewone
mensch. Al dagen, al weken lang wer*
den zij aangetrokken door de groote
affiches, door de bonte reclames, die
hen als het ware in een ban gevangen
houden. Nadenken doen zij niet over
den zin van het Lichtfeest, zij denken
er over na, hoe zij zich op dien avond
wel zullen kleeden, welke japon
mevrouw aan zal trekken, om toch
maar zooveel mogelijk op te vallenEn waar zou het toch wel het „gezel*
ligste" zijn, waar zouden de groote
pretmakers dezen avond heengaan?
Zij geven zich ook op dien avond over
aan de roes, die zij „leven" noemenZij weten ook wel iets van Kerstmis
af, oh ja, de geboorte van Christus,
maar verder wordt hierover niet na*
gedacht. Zij kunnen zich hierin ook
niet verdiepen, deze armen van geest.
Want arm zijn zij, al laten zij het
„geld" ook overvloedig stroomen. Zij
zouden zich thuis in de vredige stilte
van de huiskamer maar vervelen en
zouden een uitweg zoeken om toch
vooral aan deze „naargeestige" stem*
ming, die in zoon stille huiskamer
ligt, te ontkomen. Hoe rijk en geluk*
kig voelen wij ons niet vaak in deze
sfeer en wat missen zij dus veel.
Gelukkig is het percentage van dit
soort menschen niet groot en ook zij
zullen in de toekomst nog tot inzicht
komen, indien zij zich tenminste niet
volkomen van hun oorspronkelijken
aard losgemaakt hebben.

hen zelf het leven teruggegeven was.
Zij vierden feest over deze weder*
geboorte, eiken dag dat de zon hooger
steeg en haar stralen krachtiger wer*
den, vierde men opnieuw. Men her*
dacht bij deze feesten Ook de dooden,
het voorgeslacht, waaraan de mensch
zijn leven te danken had. Nu kon men
opnieuw beginnen de akkers te bc*
planten en te zaaien. De zon zou ge*
durende het heele jaar zorgen voor
groei en bloei van het gewas. Het
spinnewiel, dat in den tijd der zonne*
wende stil gestaan had, begon weer te
snorren, er kwam weer leven en bc*
drijvigheid.
Vele schoone verhalen zijn over deze
zonnewende ontstaan en zijn voor een

deel bewaard gebleven. De ge*
broeders Grimm hebben deze volks*
verhalen, die van grootmoeder op
kleinkind verder werden verteld, voor
een groot deel vo^pr het nageslacht bc*
houden, door ze zorgvuldig op te
teekenen. De kern van de sprookjes
is, dat een jonge prinses, die door een
booze macht gedood is, door een jon*
gen prins uit haar eeuwige slaap tot
nieuw leven wordt verlost.
Deze vertellingen leenen zich prettig
voor vertellingen onder den kerst*
boom: Zij getuigen van den geest,
waarin onze voorouders als het ware
hun „kerstfeest", hun feest van de
overwinning van het Licht vierden.
En veel van wat ons heden kracht
geeft, ligt in hun geest besloten.
groot

Er wordt ook
het Kerstfeest

nog op andere wijzen
beleefd. Dan zit het
gezin in de huiskamer bijeen en wordt
een zadit schemerig licht verspreid
door dc flakkerende kaarsjes en wor*
den geschenken uitgedeeld voor jong
en oud, groote of kleine geschenken,
8l naar de beurs het toelaat. Hierbij
speelt de hoeveelheid echter geen rol,
al is het maar een kleinigheidje; de
harten worden bij deze kleine gaven,
die uit diepe sympathie en innige
verbondenheid worden geschonken,
van dankbaarheid vervuld.

Gaan we

nu eens terug naar lang ver*

vlogen tijden, lang vóór onze jaar*
telling, dan zien we, dat ook in dezen
tijd reeds feest gevierd werd. De oor*
sprong van dit feest was natuurlijk
een andere dan de geboorte van
Christus. Echter werd het feest wel
gevierd om de geboorte van een
kindje. Een kind, dat in een gouden
wieg lag: in de schoot van Moeder
Aarde en dat omringd werd door
wijze vrouwen, die het verzorgden.
Öoor dit kindje werd de weder*
geboorte van de zon voorgesteld. De
*on, die in het leven van onze voor*
ouders zoon groote rol speelde.

Zomer en winter streden om het
hardst met elkaar om de heerschappij
van het licht of van de duisternis. De
lange winter scheen over den korten
zomer te zegevieren, maar elk jaar
opnieuw kwam toch de zomer met
onverzettelijke kracht weer terug, dan
had de zon overwonnen! En elk jaar
weer zagen de menschen uit het
hooge Noorden den tijd van de
Zonnewende, in het midden van den
winter, met spanning tegemoet. Zou
de zon, nadat zij eenige dagen niet
aan de kim verschenen was, weer op
aarde terugkeeren en haar milde stra*
len weer over akker en bosch uit*
gieten, zoodat het leven van mensch,
dier en plant weer voort zou gaan?
Want indien de zon na deze donkere
dagen niet weerkeerde, dan zou ook
voor hen het leven een einde nemen.
Zij zagen zichzelf dan ook nauw met
de zon verbonden. In den kringloop,
dien de zon elk jaar opnieuw door*
maakte, zagen zij hun eigen leven in
het groot weerspiegeld. Ook hun leven
was onderworpen aan het lot van den
dood. Eens zouden zij sterven, maar
uit hun schoot kwam nieuw leven, dat
hun weg zou vervolgen, door de
eeuwen heen.
Nadat de zon in den zomer haar
hoogsten stand aan den hemel had
bereikt, werden langzamerhand de
dagen korter en verzwakte de kracht
van de zon steeds meer. Haar stralen
werden krachteloos, de zon verouder*
de als het ware. Met angst in het
harte zag men den tijd naderen, dat
de zon haar laagsten stand had bc*
reikt. Zou zij de kracht bezitten er
weer bovenop te komen? Zou zij
weer herboren worden of zouden de
menschen met haar moeten onder*
gaan? En als dan de midwinterzonne*
wende kwam en de dagen werden
allengs langer, dan was er vreugde in
den lande. Het wonder was geschied,
de zon had gezegevierd en als een pas
geboren kind kreeg zij steeds meer
kracht en de menschen jubelden, alsof

G. Sp.

H

Kerstmis 1941
Voor

ons, Nederlanders, de
tweede oorlogskerst!
In deze dagen denken wij
meer dan ooit aan de ons bloedver*
bondenen," die, ver van ons verwijs
derd, staan in de onmetelijkheid van
het Russische land, in de zoo terecht
gevreesde Russische kou.
Daar staan niet alleen onze Duitsche
broeders, voor wie deze Kerstmis
reeds de derde is, die zij ver van huis
en haard in stille gedachten aan hen,
die hen dierbaar zijn, moeten vieren.
Voor de eerste maal staan daar óók
duizende Nederlanders, Nederlanders,
die goed en bloed hebben inge*
zet voor de heilige zaak van ons
Europa! En naast de Duitschers, naast
onze volksgenooten staan de mannen,
staat de jeugd van geheel Europa.
Aangetreden in den grootsten strijd
ooit gestreden.
Kerstmis.... het intieme familiefeest,
gevierd in den knussen kring der

familie, rondom het haardvuur, bij het
flakkerende licht der kaarsen
In
huisgezinnen
vele
zal het gezin niet
voltallig zijn
Kunnen wij op dit oogenblik, dat
vrede is in onze harten, aan iets
anders denken dan aan de vele leden
van onze groote Nederlandsche fami*
lic, die zoo ver van ons verwijderd,
hun kerstfeest in alle primitiviteit
maar in niet minder innigheid
tesamen met hun strijdmakkers moes
ten vieren?
Naar hen gaan onze dierbaarste ge*
dachten: In gedachten zijn zij bij ons,
zijn wy bij hen! Afstanden vallen weg
bij de groote allesoverheerschende ge*
dachte, waar wij ons in dezen tijd
allen aan overgeven en waar wij ons
toch allen voor hebben ingezet:

—
—

Vrede op aarde!
Vrede op aarde! Ja, daarvoor strijden
zij! Daarvoor hebben millioenen daps
pere vrouwen, hun tranen terugdrin*
gend, het dierbaarste wat ze op aarde
bezitten afgestaan, .... vaak voor»
goed.
Voor den eeuwigen vrede op aars
de
voor de toekomst van de
jeugd
!

De zaak Oss wordt bij de horens gepakt.

Aanslag op den Leider,

Daarom is het, dat de jeugd, die

nog niet kan en niet mag staan bij
kaar kameraden aan het front, zich ifl
deze momenten meer dan ooit ver»
eend gevoelt met de frontstryder»
van geheel Europa.
Hier in Nederland, op den grond der j
vaderen, staat de Jeugdstorm aan ge*
treden om zijn grootsche roeping efl
taak in het Nederland van heden te
vervullen en zich voor te bereiden op :
de nog grootschere taak en roeping il
het Nederland van morgen.
Steeds luider roept de Jeugdstorm de
geheele
Nederlandsche jeugd
dagelijks scharen zich meer jongenB
en meisjes rondom de meeuwenvaan,
tot heil van hun geliefde vader*

land....

Met alle kracht en den geheelen inze*
willen zij straks als volwassenen een
Nederland bouwen, dat een eervoll'
plaats in het nieuwe Europa ten voH'
waaTd zal zijn en welks vrij en gelijk*
berechiigd voortbestaan gewaarborgd
wordt door het Nederlandsche bloed.
dat thans vloeit....
De offers, die thans gebracht moe*
ten worden, niet vergeefsch te doen
zijn, dat is de taak en roeping, die de
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Blauwe Zand, Amsterdam.

zelf

Rechtszaak „Blauwe Zand'

j^Sd \:■<!

Nederland heeft, dat is de
ak en roeping, die de Jeugdstorm
heeft!
De trommels zwijs

£grepen

J'-fstmis^mi....
de vaandels neigen

front en
bezinnen zich een kort
r°genblik op het waarom van den
Booten strijd, die aan het front en in

*">
herland

gestreden wordt
J*t vaderland
wordt het voorwaartsstormen

hernieuwde kracht hervat, onstuis

en onversaagder dan ooit te
,°ren
opdat Nederland leve!
1941
Front en vaders
y
y
z z n
oogenblik geen
kilometers van elkaar ver»
zij zijn bij elkaar
één in
dachten, één in idealen!

*e*Btmis

F. BARKHUIS.
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de W.A. leeft voort. Wandelgroep
Rotterdam „De Jonge Leeuw".
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Bedevaart naar DixrriXiiden.

ZUID-AFRIKAANSCH STEMMINGSBEELD

Voor

ons Nederlanders van het
Noordelijk halfrond, zijn die
„nachtmaal"«bijeenkomsten
van de Boeren daar in Zuid*Afrika,
rondom de kerk, met hun uitge*
spannen ossenwagens, motor*karren
(autos) en kaapsche karren (wagentjes
op twee hooge wielen, met opslaan*
bare kap) een geheel onbekend tafe*
reel. Een hemel vol lonkende sterren,
een sterk licht verspreidend, staat
boven ons, terwijl duizende krekels de
stilte verbreken. Overal om ons heen
flikkeren kampvuren tusschen de wa*
gens, terwijl het kerkgebouw(tje), met
of zonder toren, als een donkere
massa tegen dien sterrenhemel af*
steekt. Deze „avondmalen", want dat
zijn het, avondmalen met een soort
gezellig samenzijn van tallooze zoo

uitermate verspreid wonende boeren,
die hiervoor van heinde en ver samen*
stroomen, bieden immer een mooie
gelegenheid, om weer eens bij te pra*
ten of te „vrijen"; men bakt en braadt
allerlei heerlijkheden en bezoekt
elkander tusschen de diensten door.
Eens reden wij door het in Zuid*
Afrika zoo welbekende Bosveld een
tamelijk vlak en ruig landschap, bc*
groeid met boomen en boschjes
toen ons oor plotseling, midden in
deze eenzame contreien orgelspel ver*
nam. Verwonderd keken wij elkaar
aan, doch weldra ontdekten wij, een
boschrand omkomend, een groot ten*
ten*lager om een klein torenloos stee*
nen kerkgebouwtje opgeslagen, waar
net avondmaal gehouden werd. De
vrouwen en meisjes waren druk in de

—

—

weer om de hongerige magen na den
dienst te kunnen bevredigen.
Ook wordt deze gelegenheid benut om
nieuwe lidmaten aan te nemen. Om u
eens even in den juisten sfeer te bren*
gen, laten wij een Afrikaansche pen
op dit papier los, die de gedachtegang
van een arme afrikaansche jongen
(een zoogenaamde arme blanke)
meesterlijk weergeeft. Wij citeeren uit
„Ampie", die natuurkind, van Jochem
van

Bruggen.

„Dis darem 'n groot saak, die
aanneme, wat 'n mens kan deur*
mekaar maak, om so voor die ge*
meente uit te stap, as die predi*
kant jou naam aflees, „Abraham
Nortje en al die mag der menigte
van mense vir jou kyk. So voor

die vreemde uit te stap, na die
predikant hier voor jou, hoog in
die wonderlik mooi uitgewerkte
vat, waarin hij so oulik pas. Hij
voel hom koud word as hy daar*
aan dink; vernaam as die predi*
kant so bekruiperig en brom*
brom na jou toe stap, voor al die
vreemdes net met jou allenig
praat. Nee kyk, dis meer as wat
hij sal kan staan! En dit so in die
volle lig van die menigte van
lektrie*ligte.
Die predikant se stem het ge*
bewe toe hy gebid het. Hy het
twee pakke klere; 'n ordinêre
swart pak en 'n kispak 1), wat
baie 2) los en wyd om sy lyf sit
soos 'n tamaai') reen jas. Hy het
vanaand sy ordinêre baadj ie aan*
gehad, met so'n wit lappie voor
sy bors. Maar vanmöre het die

predikant hom glad oorbluf, toe
hy sy kisklere aangehad het. Hy
't amper g'n enkel woord van die
gehele preek verstaan nie, maar
hom net verwonder aan die ge*
fladder bo die vat uit, wanneer
die predikant soos 'n groot vier*
muis sy arms uitswaai oor die ge*
meente.. „Geliefde hoorders", is
die woorde, wat hy maie mooi
onthou het, so dikwels het die
leeraar daardie woorde uitgeroep
Hy 't hom verwonder aan die
hoë mure, die pilare; maar mees
aan daardie los aff ére, omtrent 'n
tree bokant die predikant se kop,
wat lyk soos 'n yslike tamaai
veldhoed, waarvan die bol imme*
kaar gedruk is.
Dis seker vir die koelte, as die
son agtermiddae deur die ven*
ster, so reguit op die predikant

wil skyn. Die mense bedink dar=
cm altoos wat wonderliks. En
die gehele gedoente noem 'n
mens 'n preekstoel.
Na deze regelen gelezen te hebben,
staan wij midden in de Zuid*Afrikaan*
sche wereld
een geheel andere als
de onze
een wereld met een veel
langzamer levenstempo, de steden na*
tuurlijk daargelaten.
Zuid*Afrika heeft in dit opzicht een
groote bekoring, althans voor hen, die
zich niet aan vergelijkingen te buiten
gaan. Om een land zuiver aan te voe*
len, diene men immer zijn sfeer te
Proost
begrijpen.

—

!) De beste kleeren, die in een kamferkist
bewaard worden.
2) Zeer veel. Maleisen: banjak .(Stamt uit den
tijd der OosMndische Compagnie).
') Maleisen: enorm (zie 2).

De Leider in Drenthe.
(Verzameling H. L. Schuilenburg)

—

Nooduitgave H.N.D.
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H. L. Schuilenburg).

In leep

geboren

Het

was in den winter van 1870. Franschen lagen
m loopgraven tegenover Duitschers. Overdag
had nu en dan geweervuur geknetterd, als een
hoofd zich boven de sneeuwbuiten waagde. Tegen den
jvondschemer werd alles stil, een geheimzinnige stilte,
vol spanning en gevaar. Aan den anderen kant lag de
vijand, den vinger aan den trekker, en niemand wist.
welke aanval aanstonds beginnen kon. De avonduren
gleden langzaam voorbij over de eindelooze verlaten*
heid van den sneeuwwoestijn.
Het was den 24en December, de avond vóór Kerstmis.
Hoeveel gedachten gingen uit naar het vredige huis.
waar de toebereidselen voor het heerlijke Kerstfeest de
kamers met vriendelijk geruisch vulden? Jongens, die
naar hun moeder en vader verlangden, mannen, die
aan hun vrouwen en kinderen dachten en nu toch wel
met heimwee vervuld waren in deze vreemde eenzaam*
heid en die graag hadden willen droomen -'an geluk en
vrede, als daar niet op korten afstand de vijand lag.
die van een zwak oogenblik gebruik kon maken.
Geen der soldaten sliep. Wie slaapt er den avond vóór
Kerstmis, als het feest wordt voorbereid en de oogen
vriendelijk stralen? Hier in de loopgraven was geen
feest, en toch sliep niemand, al kropen de donkere uren
nog zoo traag voort.
Plotseling, om elf uur. verbrak een zwak zingend geluid
de onheilspellende stilte. De mannen keken elkaar aan.
Was dat niet een kerkklok? Het geluid hield aan, werd

sterker. En weldra zwermden over de schemerige
sneeuwvelden de zingende boden van het Kerstfeest,
de ijle klokkeklanken zweefden als engelen door de
lucht en vonden een plaats in de harten en hoofden
van de mannen, die wel gewapend waren tegen vijan*
dige menschen. maar niet tegen vredige engelen.
Vrede op aarde! zongen de klokken, \rede op aarde!
Ze zongen het zoo zacht, zoo broos, als een verre
dorpsklok bet zingen kan. maar de mannen hadden het
wel verstaan. En toen na enkele minuten de dorpsklok
zweeg, gebeurde het wonder.
Uit de Duitsche loopgraaf kwam een soldaat en ging
rechtop, ongewapend en blootshoofds, op den bc*
sneeuwden wal staan. En onmiddellijk klonk zijn hel*
dere jongemannenstem, en zong het bekende lied, dat
de wereld veroverde: Stille nacht, heilige .nacht... .
Hij zong niet alleen. Zijn kameraden in de loopgraaf
zongen mee, zooals Duitsche soldaten zingen kunnen,
krachtig, zuiver en gaaf.
De Fransche soldaten, den vinger aan den trekker,
hadden niet geschoten.
Een oogenblik waren ze verbluft door het Kerstvonder.
Toen sprong er één op den wal voor de loopgraaf, en
stond rechtop, blootshoofds, eerbiedig te wachten tot
het gezang was geëindigd. Daarna zette hij onmiddellijk
het Fransche Kerstlied in, dat hij geleerd had: Hij is
geboren, het goddelijke kind! Hij zong alleen, helder en
luid, en zijn stem droeg ver over de verlaten vlakte.
De Duitsche soldaat was eerbiedig blijven staan. Toen
het lied uitgezongen was, zetten beide soldaten hun
muts op, salueerden, en daalden in hun loopgraaf. De
vijand lag op de 10er....
De mensch is voor strijd geboren. Het leven is één
groote worsteling. Machten verrijzen, machten vergaan.
Het rumoer davert over de wereld, en versagen is ver*
gaan. Maar in elk menschenhart leeft de droom van
geluk en vrede, van naastenliefde en stil vertrouwen.
En diep in het hart der menschheid zijn snaren ge*
spannen, waarin de goddelijke stem weerklank vindt.
Als de snaren strak gespannen zijn, doet het pijn. maar
juist dan is de weerklank helder en zuiver.
Want eenswillendheid met God wordt, evenals Gods
Zoon, in leed geboren, in een donkere wereld vol heim*
wee naar een eeuwig Licht.
Dr. J. SMIT

Wij meldden 17 den ouden tijd!

OUD
EN

NIEUW
IN HET

Het

was in September 1940, dat
eenige aankomende studenten
de grove onbeschaamdheid had*
om,
den
met een Unie*blikje op de
jas*revers gespeld, zich in een onzer
universiteitssteden aan te melden voor
het lidmaatschap van het aldaar bc*

staande studentencorps. Gedurende
den groentijd, het paedagogische insti*
tuut*bij*uitstek van wijlen de Studen*
tencorpora, werd dezen jongelieden
echter het leven dermate verzuurd en
ondragelijk gemaakt, dat zij, bij nader
inzien, het toch maar beter achtten
van het eens zoo begeerde corpslid*
maatschap af te zien en hun studen*
tentijd maar liever in een kleurloos

„knorren"*bestaan te slijten.
De lezer vraagt zich misschien met
verwondering af, hoe het mogelijk
was, dat een zoo bij uitstek reaction*
naire samenleving als een studenten*
corps, de aanhangers uit haar gelede*
ren kon weren van een zoo bij uitstek
reactionnaire partij als de Unie.

Het antwoord hierop is bevreemdend,
maar historisch waar: De studenten*

vereeniging in kwestie vond de
politieke partij in kwestie te „Deutsch*
freundlich", zij vond de Unie te natio*
naal*socialistisch....!
Het was in het tragisch milieu, waarin
bovenstaande dingen konden voor*
komen, dat indertijd het Studenten*
front zijn intrede deed. Het was in
deze muffe atmosfeer, dat het Studen*
tenfront zuiverend begon op te tre*
den; het was in deze intellectueele
etterbuil, dat het Studentenfront het
mes begon te zetten.
Sindsdien is er veel veranderd, ook
in de universitaire samenleving. Zoo
zijn er, wat de uiterlijke omgangs*
vormen tusschen den student en
mede*student betreft, ingrijpende ver*
anderingen doorgevoerd. Moesten b.v.,
vóór 10 Mei 1940, ook N.S.B*ers zich
wel eens in een overvolle collegezaal
met een minder goeden plaats tevre*
den stellen, moesten ook zij wel eens
een kwartier of meer van tevoren in
de collegezaal aanwezig zijn om nog
een zitplaats te kunnen bemachtigen;
wanneer tegenwoordig een nationaal*
socialist door de marmeren gangen
van het Universiteitsgebouw stapt,
splijt de daar aanwezige studenten*
massa, als door onzichtbare orde*

STUDENTENLEVEN
diensten gedreven, uiteen om voor
hem ruim baan en vrije doorgang te
maken; dan drukken zelfs oudste*
jaars studenten zich plat tegen wit*
afgevende muren, opdat zij den voor*
bijganger niet door de aanraking van
hun onreine kleeren zullen besmetten;
dan behoeft de pasaangekomene zich
slechts even op te stellen in de nabij*
heid van de beste zitplaats uit een
eivolle collegezaal, om in wijden kring
gedienstige mede*alumni te zien op*
veeren en, wel is waar zonder hoof*
sche buiging, maar zeker toch met de
beste bedoelingen hun plaatsen aan
hem te zien afstaan. Maar naast deze
uiterlijke beleefdheidsvormen heeft
ook een innerlijke verrijking plaats ge*
vonden. Langzamerhand heeft men
n.l. geleerd de werkelijke nationaal;
socialisten van hun slechte imitaties
te onderscheiden; men heeft de Unie
leeren kennen en liefhebben; men
heeft de N.S.B, leeren kennen en
haten.

Het is echter niet de wensch van den
nationaal*socialistischen student uit
dezen tijd, dat anderen voor hem
opzij gaan en hem hun eigen plaats
inruimen, want ook hijzelf gaat voor
niets of niemand opzij, ook hijzelf laat
zich niet uit zijn standpunt dringen;
het is niet zijn wensch uit de samen*
leving zijner medestudenten uitge*
stooten te worden, want ook hij
wenscht niemand af te stooten; het is
niet zijn wensch door anderen gehaat
te worden, want ook hij wenscht nie*
mand te haten. Wel is het zijn vurige
wensch
en in dezen tijd, de dagen
voor Kerstmis, is hij zich daar eens
te meer bewust van
dat in de
naaste toekomst de Nederlandse
jeugd, ook dus de Nederlandse stu*
deerende jeugd, zich hecht zal aan*
eensluiten om, ten voorbeeld voor de
ouderen, in eendrachtige samenwer*
king zich in te zetten voor den strijd
om een vrij volk en een vrij Vader*
!andROELS

—
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Wij melden U den nieuwen tijd!

Intemeeringen.

bloedvlag wordt naar het podium
gedragen op de Hagespraak der Bevrijding.

De

Kussensloop uit den „Krententuin" in Hoorn, met
handteekeningen van daar geïnterneerde kameraden.
Ook mevrouw Mussert werd hier ingesloten.
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Hagespraak der Bevrijding.

Jeugdstorm marcheert weer.

Joodsche moordenaars.

Winterhulp.

De Leider bij den Führer.

DE N.S.V.O. IN DEN SPIEGEL DER

BEWEGING
te brengen; om
overbruggen,
om de
standsverschil te
diepe kloven, welke er nog zijn tus*
schen zoovele vrouwen uit één volk
dicht te gooien, kortom om de vrou*
wen saam te brengen, opdat zij kun*
nen mede helpen aan den opbouw
van volk en vaderland.
Het arbeidsveld der vrouw in de
N.S.V.O. is groot, ontzaglijk groot.
Elke vrouw, ieder jong meisje zal er
een geheel eigen taak vinden. Niet
geleerd behoeft men daarvoor te zijn;
doch ook zij, die het voorrecht heb*
ben zich aan de een of andere studie
te hebben kunnen wijden, vinden ge*
legenheid hun kennis en vooral hun
deskundigheid op zeker terrein ten
goede te doen komen aan het volk.
Daarom ook behoort elke vrouw in de
Beweging zich aan te sluiten bij de

vrouwen

N.S.V.O.

—

Spiegel

der Beweging"
een
betere benaming had men niet
kunnen vinden om „Foto*
nieuws" aan te duiden. Want juist in
dit blad vinden wij alle belangrijke
en ook minder belangrijke en dat
maakt het voor ons zoo aantrekke*
lijk!
gebeurtenissen in de Beweging
terug.
Is het wonder, dat óók de N.S.V.O.
weerkaatst in dezen spiegel?
De N.S.V.O.
zij heeft in de slechts
enkele jaren dat zij bestaat (zij werd
in 1938 door den Leider in het leven
geroepen) al „geschiedenis" gemaakt.
De N.S.V.O. alweer, hoort men heel
dikwijls de kameraden uitroepen. Al*
tijd die N.5.V.0., waarna ze dan tóch
in den zak tasten ne hun duit voor
het een of andere doel offeren.
Het is de N.S.V.O. die erop uit trekt,

—

—

—

wanneer er voor een bijzonder doel
gelden moeten worden ingezameld.
1 let zijn de N.S.V.O.*sters, die schou*
der aan schouder werken met hun
mannelijke kameraden. Het zijn de
vrouwen uit de N.5.V.0., die voor
niets staan en steeds weer het hun
opgedragen werk met opgewektheid
en liefde verrichten.
Denkt U nog eens terug aan dien
„Russischen" winter van 1939—'40.
Weet U nog hoe U letterlijk bevroor
als U maar even het puntje van Uw
neus buiten de deur stak! Natuurlijk
weet U het nog. En dan weet U ook
nog, hoe dan de N.S.V.O.*ster bij U
aanbelde, verkleumd van de kou, soms
doornat van de natte sneeuw, om Uw
bijdrage van huis te komen halen voor
de „Goud=onvStaal"*actie. Ja zeker,
U behoefde die bijdrage niets eens te
gaan brengen, zij werd netjes bij U
gehaald. Als U wel eens aan den
stalen ring, dien U om Uw vinger
draagt, draait, denkt U dan nog eens
aan Uw kameraadskes?
En hoe is het met Uw contributies?
Het is een eer om lid te mogen zijn
van de N.S.B. Toch behoeft U niet
eens Llw contributie te gaan brengen,
hetgeen toch zoo gek niet zou zijn;
zij wordt netjes gehaald. U behoeft er
zelfs niet voor naar beneden; het
kameraadske, de inster, zij komt wel
naar boven hoor! Geen trap te stijl,
geen trap te lang.
Doch niet alleen de goede hulp en
steun voor de Beweging is de N.S.V.O.
(Je kunt tusschen haakjes die N.S.
V.O. toch maar intusschen met al die
nare werkjes opknappen!)
Want doel en streven der vrouwen*
organisatie is om alle Nederlandsche

bijeen

Had de vrouw in de Beweging vroeger
wel eens opdrachten, welke eigenlijk
moesten worden uitgevoerd door de
mannen, doch waar deze mannen door
terreur e.d. zich niet allen geheel en
al konden geven voor hun ideaal, thans
is de tijd gekomen, dat de mannen
allen openlijk voor ons aller streven
kunnen uitkomen; thans ook is de tijd
gekomen, dat de vrouw in de Bewe*
ging haar eigen roeping kan volgen.
De N.S.V.O. is er om den vrouwen
de gelegenheid te geven op eigen ter*
rein, vrouwelijk terrein, te arbeiden.
In en voor de Beweging, dus in en
voor het Volk!
A. W. te Luij.

Groote voorbijmarsch van de W.A. in Amsterdam.

Arbeidsdienst.

Het Verdinaso sluit zich aan bij de N.S.B.
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ALLES VOOR HET VADERLAND

Ik

was eens op een

tocht over de
Veluwe. De groote wegen begon*
nen me danig te vervelen en op
goed geluk en de zon af waagde ik
me op onbekende paden dwars door
bosch en hei.
Juist toen het terrein volkomen onbe*
gaanbaar dreigde te worden, zag ik
in een bosch een aantal mannen bezig
met houthakken.
Ik ging naar hen toe om den weg te
vragen, de eerste keek bij mijn nade*
ring op, zag het uniform en sprong
onmiddellijk in de houding.
Het was een weerman, die hier met
zijn zwaren arbeid zijn dagelijksch
brood verdiende.
Bij een van onze bezoeken aan de
weermannen bij het N.S.K.K. in
Frankrijk waren wij in het onzekere
geraakt of de kronkelende dorps*
wegen wel naar het beoogde doel
voerden.
Wij haalden een man in werkkleeding,
die door het dorp liep, in en wilden
hem juist in ons beste Fransch gaan
toespreken, toen hij zich omdraaide,
in de houding sprong en den groet
bracht. Het was een weerman, die in
de omgeving van het dorp met vele
andere Nederlandsche arbeiders in
een kasteel lag.
In Berlijn waren we in een der voor*
steden slachtoffer van een tramont*
sporing. We moesten tijdig in de
binnenstad zijn en de herstelling van
het normale verkeer zou nog minstens
een uur in beslag nemen. We keken
uit en bemerkten toen plotseling, dat
bij de auto's, die voorbij reden, tal
van Nederlandsche wagens waren.
Na eenige vergeefsche pogingen hield
een der wagens op onze teekens stil.
We stapten in de cabine, werden er

met een stevig Houzee Degroet en
zagen achter den chauffeur een kleine

W.A.*plaat hangen.
Het was een weerman, die hier ver
van huis zijn zware ritten maakte.
Ik kom bij een ouden vriend, die
advocaat is, op kantoor binnen.

Hij staat juist op het punt om weg
te gaan. Geen colbertje en geen
avondkleeding siert zijn slanke leden:
hij draagt zijn W.A.*uniform en haast
zich weg, want hij wil niet te laat op

de oefening komen.
In de buurt van een groote stad groet
ons vanaf zijn land een stevige jonge
boer. Zijn bloote bovenlijf is prachtig
bruingebrand. Als we een praatje met
hem maken, blijkt, dat hij voor twee
weken nog in Rusland zat, maar dat
het bedrijf hem niet langer meer kon
ontberen. Dien avond heb ik vor*
mingsavond voor de W.A. daar en
natuurlijk zit hij er en begroet me
verrast en flink, als hij me herkent
als de voorbijganger van vanmiddag.
Onzen kruidenier hebben we al jaren.
Zijn zaak was vroeger drukker dan
nu, maar toen wisten zijn meeste
klanten ook nog niet, dat hij een vurig

nationaal*socialist was.

Hij stond lang met Volk en Vader*
land op straat en daar hebben hem
steeds meer klanten gezien en zoo
heeft hij er steeds minder in zijn zaak
gezien. Maar hij heeft het hoofd
boven water weten te houden en hij
doet zijn dienst als weerman flink, al
is hij eigenlijk al boven den leeftijd!
In een stad in Limburg sta ik voor
een Vendel. Ik kijk de kerels eens
aan en ontdek plotseling een bekend
gezicht: het is één van de beste onder*
officieren, die ik tijdens de mobilisatie
leerde kennen.

Het is een jonge, fanatieke vent, die
je je eigenlijk alleen maar in uniform
voor den geest kunt halen. Hij past
in de W.A. en heel goed ook!
Deze en dergelijke voorvallen zijn bij
duizenden uit het dagelijksche leven
te grijpen en hoe meer je er zelf over
nadenkt, hoe meer je verheugd bent
over den rijkdom en de verscheiden*
heid van de W.A.
Jonge kerels uit alle standen, uit alle
groepen der bevolking, uit alle gods*
diensten, uit alle gouwen van het
Vaderland, zij allen zijn in de W.A.
vereenigd tot een hechte strijdge'
meenschap.
Boeren, handarbeiders, middenstan*
ders, kunstenaars en beoefenaars van
de vrije beroepen, zijn allen staan in
hun vrijen tijd in het gelid als politiek
soldaat van Anton Mussert.
En niet alleen in het Vaderland ver*
vullen zij hun plicht. Duizende weer*
mannen zwerven thans over geheel
Europa en vervullen aan het oorlogs*
front de zwaarste opdrachten.
De mannen, die de eerste bommen
aanbrachten op pas veroverde Rus*
sische vliegvelden, zoowel als de
Nederlanders', die met de Waffen S.S.
de belangrijkste doorbraken forceer*
den, zoowel als de mannen, die op
den grond meewerken aan de succes*
sen van het luchtwapen boven Enge*
land, zoowel als de mannen, die in
geheel Europa tot in Afrika toe de
auto*transporten voor de weermacht
verzorgen, het zijn allen voor een niet
gering deel weermannen, leden van
de W.A., die zóó hun zinspreuk
„Alles voor het Vaderland" in wer*
kelijkheid omzetten!
J. J. VAN DER HOUT.

Oogstfeest Agrarische Jongeren

Gebouwen der Beweging. Landelijk tehuis N.S.V.O

H , Legioen Nederland
P.K., vertrekken naar het Oostfront.

Verjaardag van den Leider.

Vrijwilligers
en

Luchtvaart W.A.

W.A.-ambulance naar het Oostfront.
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Agrarische Jongeren laten van zich hooren.
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thans door de emigranten*regeering aan
Amerika verkwanselde Nederlandse kolonie,
heeft een oppervlakte van ongeveer vijf keer
de grootte van Nederland. Zij ligt aan de Noordkust
van Zuid*Amerika, tusschen Fransch en Engelsch*
Guyana in en grenst ten Zuiden aan Brazilië.
De hoofdstad is Paramaribo, gelegen aan de Suriname*
rivier. Het klimaat is zuiver tropisch, echter getemperd
door de zeewinden.
Het zal niet gemakkelijk zijn een land aan te wijzen
met zoon gemengde bevolking als Suriname.
Reeds in de 17e eeuw vestigden er zich Nederlanders
en Portugeesche Joden, die voornamelijk den landbouw
beoefenden en de plantages deden bewerken door
negerslaven.

Door de slechte behandeling vluchtten vele slaven de

bosschen in en keerden daar geheel tot de primitieve
Afrikaansche levenswijze terug. Met de oorspronkelijke
de Indianen
bewoners
die ook thans nog in de

—

—

bosschen wonen, hebben zij zich nooit vermengd, men
treft in de Surinaamsche oerwouden dan ook steeds öf
Indianen öf boschneger*nederzettingen aan.
Op 1 Juli 1863 werd de slavernij afgeschaft. De meeste
plantagenegers trokken naar Paramaribo en vormen
daar thans de bevolkingsgroep van de zgn. „stads*
negers". Op de plantages deed zich al spoedig een ge*
brek aan arbeidskrachten gevoelen. Men trachtte dit te
verhelpen door achtereenvolgens Chineezen, Britsch*
Indiërs en Nederlandsch*lndiërs (voornamelijk Java*
nen) naar de kolonie te halen als contractarbeiders.
Veel van deze menschen vestigden zich na afloop van
hun contracttijd in de kolonie als handelslieden of zgn.
kleine landbouwers, terwijl ook enkelen op de plan*
tages als „vlije arbeiders" bleven werken.
In 1845 en de daarop volgende jaren vestigde zich een
groep Nederlandsche boeren in Suriname. De koloni*
satie mislukte geheel, echter wonen nog veel afstamme*
lingen van deze boeren op landbouwbedrijven in de
omgeving van Paramaribo.
In de 50*er jaren kwam een aantal Zuid*Duitschers zich
in de kolonie vestigen, terwijl in 1864 verschillende
Portugeesche families uit Madeira emigreerden.
Ook een aantal Hoog*Duitsche Joden kwam de samen*
leving nog wat moeilijker maken. Rasmenging had op
grooten schaal plaats, vooral in Paramaribo.
De Europeesche bevolking bestaat thans uit Neder*
landers en Duitschers (Herrnhutters). Deze laatste
groep werd reeds bij het uitbreken van den oorlog ge*
interneerd, hoewel het grootste gedeelte als zendeling
werkzaam was. Het Christelijk gedeelte van de bc*
volking is Roomsch*Katholiek, Nederduitsch*Hervormd
of behoort tot de Moravische Broedergemeente.
De landbouw wordt onderscheiden in de groote en de
kleine landbouw. De „groote landbouw" wordt uitge*
oefend op de plantages, meestal N.V.'s, met een direc*
teur als leider en arbeidscontractanten uit overzeesche
tropische gebieden als arbeiders. De producten zijn:
suiker, koffie, cacao, katoen, maïs, rijst, bananen en
sinaasappels. De „kleine landbouw" wordt uitgeoefend
op de zgn. grondjes door kleine, zelfstandige land

Bauxietmijnen

Haven van Curacao
Straat

in

Paramaribo.

Cura«;ao
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van
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bouwers. Producten zijn: koffie,

cacao, rijst, maïs, peul*
vruchten, aardvruchten, katoen, bananen, cocosnoten,
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sinaasappelen.
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De veestapel in Suriname is

gering en voorziet slechts
in de eigen behoeften van de kolonie.
De boschbouw levert balata (isolatiemateriaal voor
onderzeekabels), en hout.
Van de delfstoffen kunnen we noemen goud en
bauxiet, dat door de Amerikanen te Moengoe, aan de
boven*Cottica, wordt gewonnen. Deze Amerikanen
w-aren steeds door hun hooghartige houding tegenover
de gekleurde bevolking zeer gehaat. Zoo mocht b.v. het
terrein te Moengoe, waarop de „white men's houses"
waren gebouwd, niet door „coloured people" worden
betreden. Hun houding stad wel zeer af bij die der
Nederlanders en Duitschers, die zich hun plaats a's
leiders van de gekleurde bevolking beter bewust zijn
en ook steeds tactischer optreden, hoewel ook zij zich
natuurlijk niet in de samenleving der gekleurden
mengen.
Suriname heeft geen industrie van eenige beteekenis.
H. C. NIJE.
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Uw Vertrouwensadres voor uniformen

ji -

W.A.

-

P.O.

COLBERT COSTUUM NAAR MAAT

Het Huis van Vertrouwen
HEERENGRACHT 500

—

J. MEIJER & Co

N. V. Woninginrichting

HUIS

EN

VIJZELSTRAAT 77

—

HAARD

AMSTERDAM

DENNEWEG 54a

—

DEN HAAG

DE VEREENIGDE STATEN VAN EUROPA
Europa heeft de grootste prestaties op cultureel, economisch en technisch gebied volbracht, welke op de geheele overige wereld hun gunstigen invloed hebben uitgeoefend.
De veelvuldigheid van volkeren en menschen in Europa is de oorzaak van zijn sterkte;
de verdeeldheid door talrijke grenzen de oorzaak van vele oorlogen en de politieke
zwakheid van het geheele continent.
Dat is thans overwonnen. Het hart van Europa klopt weer krachtig.
De Vereenigde Staten van Europa zijn in wording. In deze stadengemeenschap verkrijgt Nederland als Germaansch land een bijzondere beteekenis. De cultureel en economisch hoogstaande
bevolking zal onontbeerlijk zijn voor den opbouw van het Nieuwe
Europa.

heeft in de toekomst een nieuwe voertaal noodig. Het moet hiervoor als
uitgangspunt de traditie nemen, die zich voor den wereldoorlog reeds vanzelf had
baangebroken, n.l. dat men zich van de Duitsche taal als voertaal bediende.
Leer daarom Duitsch, zonder daarbij Uw moedertaal te verwaarloozen. Gij en Uw
kinderen hebt het voortaan gemakkelijker in Europa, als gij de Duitsche taal leert
kennen en beheerschen. De groote taak, waarvoor wij ons allen gesteld zien, is gemakkelijker ten uitvoer te brengen, als de taal geen hindernis meer vormt. Begin reeds
vandaag met een stap in de goede richting, door naast Uw krant ook nog de Deutsche
Zeitung geregeld te lezen.

Dit Europa

Deutsche Zeitung
in flen JVwferJkwtejr

TELEFOON 111518

J.

H. L. DE BRUIN

KROMME NIEUWE GRACHT 21
Tel. 21110 en 21325
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JUWELIER
Opgericht 1850
Eigen Atelier
AMSTERDAM
Kalverstraat 1

- Telefoon 37658
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KLEINBEELD- EN SMALFILM-SPECIALISTEN
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VLAGGEN

KERSTFEEST 1941
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ALLE VERZEKERINGEr>

DEN HAAG
Telefoon 111757
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RESERVEERT TIJDIG UW TAFEL BIJ:

STEIN's

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

-

Boulevard de Favauge 30 Tel. 2233

- privé 2 lól - ZANDVOORT

is een foto afgedrukt, wat een heugelijk en
belangrijk beeld uit de geschiedenis der Beweging

Hieronder

le.
2e.
3e.
4e.

Plak de plaat op een vel teekenpapier.
Laat alles goed droogen.
Knip dan alle driehoeken nauwkeurig uit.
Pas de driehoekjes samen, tot de voorstelling

se.

verkregen.
Plak het beeld wat aldus is verkregen op een stuk
karton.

GRIJSVRAAG
weergeeft..
Kunt u lezer, niet ontdekken wat het betreffende beeld
voorstelt, dan geeft de redactie u de raad: „Ga op de
volgende wijze te werk":

Zendt uw oplossing, met vermelding „Kerstpuzzle 1941"
in aan de redactie van „Fotonieuws" tot uiterlijk 15 Louwmaand 1942.

Voor juiste oplossingen worden na loting de navolgende
prijzen beschikbaar gesteld:
le

prijs:

De

boekwerken:

„Voor Volk en Vaderland",
„Mijn Kamp" (Ned. Uitg.) en
„Die Niederlande im Umbruch

der Zeiten".
2e prijs: Het boekwerk „Voor
Volk en Vaderland" en een
ingelijste foto van den Leider.
3e prijs: Het boekwerk „Voor
Volk en Vaderland".
van troostprijzen, o.a. N.S.B.- en Jeugdstormkalenders en foto's.

Buitendien

tal

Voor de mooist uitgevoerde
juiste oplossing wordt een
exemplaar van het boekwerk
schikbaar gesteld. Dit ter beoordeeling van de redactie van
„Fotonieuws".

Voorwaarden: Het personeel
van den Fotodienst is van
deelname uitgesloten.

Oplossingen die later dan het
gestelde termijn binnenkomen,

komen

niet voor beoordeeling

in aanmerking.
Oplossingen moeten franco ingezonden worden. Niet voldoende gefrankeerde inzendingen worden geweigerd.
Tegen de beslissing van de
redactie is geen beroep mogelijk.

Over de beslissing kan niet
gecorrespondeerd worden.

De uitslag wordt bekend gemaakt in het nummer van
Sprokkelmaand 1942.

FOTO'S FOTODIBNST N.5.8.:

Bransc,

Nye. Olio, Peperkamp, v. d. Poll, Roovers, A.G. Swart, J. J. Swart. Warburg Sr..
Warburg Jr., Willems.
Foto Binder Foto

A. P.
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Bestelt tijdig bij Uw blokleider of bij den Dienst Materiaal
Postgiro 213436 ten name van afd. Lh - Financiën N.S.B. Utrecht. Franco per post f 1,60

VERZOEK

„FOTONIEUWS"

Vóór 15 Januari 1942 het abonnementsgeld ad
Fl. 1.20 op postrekening No. 4 7 060 over te schrijven.

U.bespaart
WIJ zijn U

..

zich de administratie- en incassokosten en
dankbaar voor Uw medewerking-

Kl

i
J
INo. -fi van den
tweeden

J

[

"

jaargang

Verschijnt ha» JanuaH 1942
K 1676

——.

-m*.

KERST-HERDENKINGSNUMMER FOTONIEUWS Uit* Hoofdkwartier N.S.B. afd. lil Propaganda, (Fotodienst).
Voor Advertenties, Redactie en Administratie
Jaarabonnementen Binnenland Fl. 20,

—
Fl. 0.13

losse nummers 10 ets., franco
Verkoop Fotonieuws: Dienit Materiaal N.S.B.
per post

-

—

—

Maliebaan 29
1
Utrecht, Tel. 21451.
Postgiro 470 6 0.
Duitschland: R.M. 2.40 p. j.
België: 36 fr per jaar.
Financiën N.S.B.
213436,
Postgiro
t.n.v. Afd. II
Maliebaan 29 Utrecht, Tel. 21451.
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