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Het Hfjk van het avondland, zooals het
door dfl. Carolingers, Saksers en Staufen,
gegrondvest en opnieuw gegrondvest was,
berustte op de idee der ordening van het
Eurobcesche gebied, waarbij de stammen
van üarmania de dragers en garanten van
deze \ orde moesten zijn. Rondom deze
machfckern sch.i-.rden zich zinvol de andere v.tammea en volkeren, om in de
kracht van den ban des vredes van dit
Rijk dut eigen geluk na te streven. Deze in
laatst' instantie, zij het ook onbewust,
op .y!>iksche selectie berustende idee
is' verdrongen door confessioneele en
dynastieke belangen en het Rhk,
dat. [gedragen -werd door deze idee,
viel uiteen. Daarmede waren echter ook de
banden der orde en van het harmonische
eiMnwicht losgemaakt. De randgebieden
van net machtsgebied, waartoe sedert 1648
met de afscheiding van het Rijk ook de
Nederlanden waren gekomen, waren zonder gemeenschappelijk zwaartepunt en
wijdden zich aan eigen taak.

In een groote bijeenkomst, welke de kring Noord-Holland van het „Arbeitsbereich" der N.S.D.A.P. in Nederland gistermiddag in bet Concertgebouw 'te Amsterdam bad georganiseerd, heeft de Rijkscommissaris
Rijksminister Seyss-Inquart een belangrijke rede gebonden. De belangstelling voor deze gebeurtenis was overweldigend groot. Niet alleen was
er geen stoel meer onbezet, maar reeds een half uur voor het begin der
bijeenkomst stonden de belangstellenden in dichte drommen tot in alle
uithoeken van de groote zaal, welke met bloemen, dennegroen en vlaggedoek feestelijk was versierd. Ook het podium, waarop een militair muziekcorps had plaats genomen, was smaakvol aangekleed. Toen de Rijkscommissaris om 4 uur in de zaal verscheen, verhieven de aanwezigen zich
van hun plaatsen, waarbij zij den hoogen autoriteit den Duitschen groet
brachten. .": 'i
staan. Wij hebben Intusschen met verorde.
ningen een bescherming ingesteld tegen
ongerechtvaardigd ontslag en een recht
van controle op de loonverhoudingen, ook
zonder uitdrukkelijke klachten' van den
betrokken werknemer, die het mogelijk
zullen maken, de gerechtvaardigde aanspraken der arbeiders in het oog te houden en te beveiligen, voor zoover dat onder de gegeven omstandigheden mogelijk
is. Vooral zullen langs dezen weg de ongerechtvaardigde en asociale toonverschillen uit den weg geruimd en verhoogingen
toegelaten worden, waar de sociale behoeften der werknemers dit eischen en
waar zij volgens de economische omstandigheden mogelijk zijn. Het strikte stakingsverbod beteekent derhalve niet een
belemmering der levenseischen van den
arbeider, maar vormt een maatregel, die
in het eminente belang der instandhouding
van de orde in het bezette gebied onder
allé omstandigheden gehandhaafd zal wor-

De heer W. Paustian, leider van den
kring Noord-Holland van het „Arbeitsbereich" der N.S.D.A.P. in Nederland, heette de aanwezigen vervolgens welkom. In
het bijzonder richtte spr. zich hierbij tot
den Rijkscommissaris en tot de eeregasten
van dezen middag, tot wie o.m. behoorden
de generaal der infanterie Ruoss als vertegenwoordiger der Weermacht, de commissaris-generaal
S.S. Brigade-führer
Rauter. commissaris-generaal
dr. Wimmer,
commissaris-generaal tevens leider van het
„Arbeidsbereich" der N.S.D.A.P. in Nederland Schmidt. de vertegenwoordiger van
het ministerie van buitenlandsche zaken
te Berlijn, gezant Bene, Brigadeführer
Knoblauch, de generaal der politie Schu- den
mann, de Marinebefehlshaber Admiral
Kienast, verder alle provinciale en stede- I Op het oogenblik, waarop de Duitsche organen voor handhaving van
lijke gevolmachtigden van den Rijkscomdj orde irigrepen, Jrtortten, deze ,bermssari?. de commissaris van rtrtiprovtncio
Noord-Holkind. mr. A. J Backer, de reI roeringen" ineen. We als "raddraai-*"
geeringscommissarls en burgemeester van I ers schuldig bevonden personen zullen al naar de omstandigheden door
Amsterdam, de heer E. J. Voute en de
het militaire gerechtshof tot
commissaris van het N.V.V., de heer Woueen
harde, onvermijdelijke maar verdenberg Voorts verscheidene vertegendiende straf worden
veroordeeld.
woordigers van partij. Weermacht en poliMaar ook de kring van hen, die
tie, alsmede belangrijke figuren uit de N.
volgens den aard van dit land mede
S.B, en de N.S.N.A.P professoren van
verantwoordelijk zijn voor de vorde Amsterdamsche universiteit vertegenming der openbare mcenïng, moet
woordigers van het Amsterdamsche stadsbestuur enz.
door drastische maatregelen er aan
herinnerd worden, dat hier de door

.
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REDE VAN DEN

RIJKSCOMMISSARIS
Na de begroeting hield
"arïs de volgende rede:

de Rijkscommis-

Ongeveer twee weken geleden waren
Amsterdam en eenige steden in NoordHolland het tooneel van beroeringen,
die geiicht waren tegen de openbare
orde er de veiligheid van het openbare
leven. Amsterdam is weliswaar het terrein, waar niet alleen tengevolge van
oe structuur der sociale verhoudingen
van rijn bewoners, maar ook door de
samenstelling der bevolking op zichzelve. vaak ongeregeldheden voorkwamen, die het radicale optreden noodig
maakten van de organen voor de handhaving der orde, zoodat dergel. woelingen en stakingsbewegingen niet als iets
genrtl ongewoons beschouwd kunnen
v/orden. In het onderhavige geval hebben echter zonder twijfel die krachten,
vooral weer de Joden, die tenslotte dezen als vernietigingsoorlog tegen het
Duitirhe volk bedoelden strijd hebben
ontketend, weer de hand in het spel
gehar en een deel van de tot dusver
ordelijk haar werk verrichtende bevolking tot tegenstand opgehitst en verleid. Juist om deze reden was het
noodzakelijk, met de scherpste middelen en op de meest besliste wijze dezen tegenstand te breken. Ik hoop, ik
hoop. dat het Nederlandsche volk uit
cic ervaringen der laatste dagen geleerd heeft, hoe onverbiddelijk de bezettingsmacht haar taak en haar recht
weet te handhaven. Ik hoop, dat het
Nederlandsche volk zich in de toekomst niet meer zal laten verleiden
door elementen, vreemd aan land en
volk. Wij zullen in de toekomst, wanneer dat noodig is. nog harder zijn.
Vooral waarschuw ik er voor, de Duitsche Weermacht en de leden der Weermacht te beleedigen.
Staking en uitsluiting
ontoelaatbaar.
De door den bevelhebber der Weergegeven
zijn ondubbelinstructies
nacht
zinnig en radicaal. De Nederlandsche bevolking moet er kennis van nemen, dat in
bezet gebied
een door oorlogshandelingen uitsluiting
in
een staking en evenzeer een
ieder geval ontoelaatbaar, ja volkomen ondenkbaar is, en steeds moet worden betegen
de door
schouwd als een vergrijp
<Se Bezettingsmacht te handhaven orde.
Mocht een in openbaren dienst zijnde
vervolg
ambtenaar of employé in het
staken, dan vernietigt hij daarmede zijn be-

-

Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inqaart
wanneer het tegenover Duitschland
een waarlijk scheppende houding weet te
veroveren. De voorwaarde voor een zoodanige actieve, dus een actie eischende
houding is, dat men een duidelijk inzicht
heeft in de grondslagen van deze actie.
gen,

Historische wording
Gemeenschappelijkheden en
tegenstellingen uit het heden moeten baar
motiveering en ontwikkeling vinderf In de
historische wording.

Wij weten, dat dit Nederlandsche volk,
dat zijn volksche substantie evenajs een
groot deel van het Duitsche volkj fcevonden heeft In de stammen, derTrtezen,
Nuder-Rfiktcrs en Franken, indertijd", toen
de eersfee
wMNHMII
Europeesche gebied plaats vond, dus in
het Carolingische rijk, reeds in een gemeenschap met andere stammen, die
thans versmolten zijn tot het Duitsche
volk, was rpgenomen.
En in de deelingsverdragen, die tenslotte langs de Rijksgrens geleid hebben
tot het Frankrijk en Duitschland van den
modernen tijd. "lag het deel van de Nederlanden, voor zoover het voorwerp kan zijn
van mijn beschouwingen, dus de thans
de Bezettingsmacht geëischte orde
bezette gebieden, en voor zoover zij toen
onder alle omstandigheden moest
reeds aan de zee ontworsteld waren, als
worden gehandhaafd en dat de BeGermania Inferior
dus Neder-Duitschzetttingsmacht in staat is. om zelfs
land
in het gebied der gemeenschap
de atmosfeer, die tenslotte opwekt
van dit eerste Rijk, Dat in die tijden Rijkslegers in de Nederlanden bestreden en
tot feitelijke handelingen van tegenstand en deze daarmede eigenlijk
onder meer ook teruggeslagendewerden,
Nedereerst mogelijk maakt, te treffen.
vormt geen bijzonderheid voor
landen Gebeurtenissen van gelijken aard
zich in alle andere deelen van het
hebben
op
Uitzonderingen
de boete Rijk voorgedaan, wanneer de dragers der
De beschikking betreffende het innen macht om dynastieke of confessioneele reder boete zal als gevolg hebben, dat denen, zich keerden tegen de Rijksidee,
volksche substantie van een
naar alle waarschijnlijkheid de groote of wanneer deRijk
in het nauw werd gekring van hen. die met open blik de deel van dit
zal niet worden uitnieuwe vormgeving der dingen tege- bracht. De bewering
Nederlanders
in die tijdat
de
gesproken,
gemoet zien en deze houding trouw
niet een bijzonderen, eigen aard hadbleven zijn, slechts hij uitzondering ge- den
grond
troffen wordt; met uitzonderingsgeval- den zooals die zich nu eenmaal op
van de substantie van het ras en de harde
len kan echter rekening gehouden worden. Deze episode in de geschiedenis levenservaringen aan de kusten der zee

-
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—

ontwikkeld heeft als bijvoorbeeld
der bezetting is afgesloten. De voor de evenzeer
bezetting als normaal geldende omstan- in de Oostelijke-en de Alpengouwen. Men
digheden zijn weer ingetreden. De vast- kan echter rustig beweren, dat omstreeks
beslotenheid der Bezettingsmacht om de wisseling van de zestiende eeuw het
haar standpunt te verwezenlijken,
is Nederlandsche volk precies zooals de
overige volksstammen, die toen verbonden
duidelijk.
Ik maak onmiddellijk van deze gelewaren in het gemeenschappelijke Rijk,
heeft beschikt over de eigenschappen en
genheid gebruik, om voor u
part ijgeom bij een overeenkomstige
nooten en kameraden
te treden, ten- voorwaarden
te woreinde u uiteen te zetten, waarom het verdere ontwikkeling een element
thans gaat. want de kracht van onze den van het Duitsche volk, waartoe de in
bajonetten is vooral bedoeld voor den het Rijt: gebleven stammen intusschen zijn
vijand van buiten. Binnen het terrein versmolten. Dit te constateeren zegt ons,
echter, waar wij moeten besturen, doen dat de Nederlanders en de Duitschers. gewij ons vooral gelden door de kracht zien van het standpunt van den natioder idee, welke wy vertegenwoordigen nalen staat, niet tot één volk zijn gewormaar dat zij beschikken over dezelfde
en door de overtuiging, welke uit de den,
voorwaarden van ras en derhalve naar
verkondiging van deze idee medegedeeld wordt. Ik kom derhalve vooral den bloede verwante volkeren zijn, in
staat tot een steeds nauwere gemeenschap
tot u, de partijgenooten uit den ArbeitsDe ontwikkeling, die ingeluid werd
bereich, aangezien gij immers
mijn
nauwste medewerkers moet zijn bij de door de regeling der successie van Kaverwezenlijking van de taak. welke mij rel V in 1555, was van toen af verschilde Führer in dit land heeft gegeven. Gij
lend. Toen werden de Nederlanden uitzijt ertoe geroepen, het Nederlandsche geleverd aan de Spanjaarden. In den
strijd tegen de Spanjaarden en tegen
volk door uw leven een voorbeeld te geven van de natlonaalsocialistische het katholicisme veroverden de Nedervolksgemeenschap in het gebied der landen hun confessioneele en dynastieGroot-Germaanschc Gemeenschap. Gij ke vrijheid, welke tevens beteekent, dat
moet weten, waarom het gaat.
welk zij wegvielen.uit het Rijksverband, zij
doel wij moeten bereiken en hoe wij het ook een verband, dat op zichzelf
was. Men
een standpunt moeten beDalen ten aan- eigenlijk reeds verbroken
zien van de afzonderlijke gebeurtenismoet echter in het oog houden, dat de
sen, welke zich voor ons voordoen. Ik bedoeling der Nederlanden primair niet
juich het toe, dat zich in ons midden erop gericht was, het Rijk te verlaten,
een zoo opmerkelijk aantal Nederland- maar hun volkschen aard te behouden
sche nationaal-socialisten bevindt, die tegenover de Spanjaarden en het kathoin een harden nog vaak verkeerd begrelicisme. En wij weten, dat Marnix van
nen strijd als pioniers medewerken aan St.Aldegonde, als vertegenwoordiger
don nnb«'iw van een 'nieuw Eurooa en der Nederlanden, op den Rijksdag te
die in deze idee en strijdgemeenschap Worms in 1578 in een door volksche
zeker kunnen zijn van onze onverbreke- verantwoordelijkheid gedragen redevoering den Duitschen vorsten en stammen
lijke kameraadschap.
Ik spreek echter ook in het bewustheeft bezworen, de Nederlanden in den
zijn, dat mij de overige Nederlanders strijd tegen de Spanjaarden niet te verlaten en niet te dulden, dat deze landen
hooren.
Nederland is uit een eeuwenlangen uit het Rljksverband zouden worden ge-

—

droom

—

gewekt. De Nederlanders zien zich

dit ontwaken tegelijk geplaatst voor
eene probleem: Duitschland Duitschland beteekent voor de Nederlanders in
het algemeen en voor de Hollanders in
het bijzonder, zooals in een aan gedachten
rijk geschrift van een Hollander uiteengezet is. den eisch. een standpunt te bepalen ten aanzien van de dingen der wereld Nederland merkt, dat het niet meer
naar zijn stillen tuin en zijn rustig omheinde bosschage terugkeert. Het begint
te begrijpen, dat de tot Nederland gerichte vraag van het tot eerst dan een
volksch Nederlandsen antwoord zal krijmet

het

Rijk
Confessioneele en dynastieke

scheurd. Toen heeft het

gefaald.
belangen

voor de besluiten
der machthebber.-, volksche en nationale
overwegingen telden niet mee. De voltrekking deze-r ontwikkeling was het jaar
1643. dat voor de Nederlanders een jaar
van blijde herinnering moge zijn, wanneer zij met den toen beginnenden terugtocht uit het kloppende leven van Europa
en vooral van het Europeesche midden,
voor altijd tevreden willen zijn een jaar
van rouw vnnr alle Duitschers. ainrezien
het de manifestatie vn'tnde der ineenstorting van de rijksidee.
waren

toonaangevend

:
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het nationaal-soclalisme pleitte. Het is in
het geheel nietstaan,
meer noodzakelijk thans
hoe onneutraal deze
er bij stil te
houding destijds waa» en hoe het Nederlandsebe volk duldde, dat bij alle gelegenheden, waar openlijk maar ook particulier
een meening geuit werd. het venijn van
den haat door de vijanden van het Duitsche Rijk het volk werd ingegeven Wij
zouden gaarne willen gelooven. dat het
Nederlandsche volk op zichzelf in het geheel niet zoo onder den indruk van deze
dingen verkeerde, maar dat het te zeer
gewend was zijn politieke meening door
weinige enkelingen te laten vormen om
voor de rest in zijn rust te kunnen volharden De objectieve schuld blijft Ge-

De gebeurtenissen van 10—15 Mei
Als ik spreek van een stilstand van dit
volk, dim moet ik constateeren, dat juist
de ervaringen en gebeurtenissen van
10—15 Mei het bewijs- leveren, dat dit
volk niet in zijn substantie, maar in zijn
geesteshouding en leiding een tekortkoming vertoonde op het gebied, waarop de
kracht van een natie zich in de eerste staan, want voor ons nationaal-socialisten,
plaats moet uiten, namelijk op het gebied die strijden voor de verwerkelijking van
onze idee, heeft niet de meer of minder
van den strijd. De Nederlandsche soldaten actieve
onverschilligheid van een meerderhebben goed gevochten en de Nederlandheid beteekenis, maar we! de van haat en
sche bevolking heett zich in deze strijd- vemleUgthgswtl vervulde handelwijze dergenen,
die voor deze meerderheid optreporiode behoorlijk gedragen, maar de leiMet allen nadruk wijs ik op dit
ding is volslagen tekort geschoten, want den.
verschijnsel.
|_«- ~.»," i.
anders kon de weerkracht van een volk
Het heeft den schijn, alsof thans weer
van negen millloen Germanen niet in zoo
een schaar verblinde, onverantwoorkorten tijd bezwijken, ofschoon toch
delijke stokers en schreeuwers de
slechts een numeriek uiterst bescheiden,
meening van het Nederlandsche volk
wil vormen en vertegenwoordigen.
zij het ook kwalitatief superieur deel van
haar
Als de Nederlanders zich dat laten
Typisch Nederlandsche prestaties de Duitsche Weermacht tegenover
welgevallen, zullen zij tenslotte nogstond.
Erkend moet worden, dat de volkeren
maals in hun geheel de gevolgen van
niet
een dergelijk optreden krijgen te drabijzonderheden
en stammen van deze randgebieden
om
Ik vermeld deze
gen. Als in een cue! op leven en dood
en daaronder versta ik niet alleen de in een of anderen Nederlander een bittere
gebieden, die eens afhankelijk geweest herinnering of gewaarwording op te wekiemand erbij staat, die door schampere en ook van haat vervulde opmerwaren van het Rijk, maar ook die. wel- ken, doch slechts omdat ik mij genoopt
ke zich richtten naar het machtszwaarkingen zijn afkeer jegens een der
voel alle dingen, die hier op het spel staan,
tepunt van het Rijk, zonder deelen te
strijdenden tut uiting brengt, dan mat;
bezorgde belangstelling na
waarlijk
met
zijn geweest van dit belangengebied
deze belangstellende toeschouwer zich
speuren.
In
ieder
constateeren
geval
te
hun
de
kracht
Germaanschniet
verbazen, als deze strijder op
uit
van
wij Duitschers, dat de Nederlanders over
volksche substantie, buitengewone pres- buitengewoon hooge innerlijke waarden
het oogenbhk. waarop hij daartoe gelegenheid en armslag heeft, dezen getaties hebben volbracht. Wij herinneren beschikken, die wij verheugd als eigenïnteresseerden toeschouwer van hpt
ons de even koene als geniale veldtoch- schappen van hun Germaansche bloed beten van Karel XII en tot deze categorie groeten, dat de Nederlanders als Gerterrein van den strijd doet verdwijnen; want het hoogste gebod, namevan appreciatie behoort de kolonisatie maansch randgebied op zichzelf aangewelijk te zorgen voor het bestaan van
van de Hollanders; voorts de prestaties zen buitengewone prestaties hebben volop het gebied van den dijkbouw en van
het eigen volk. geeft ook de verbracht, dat zij echter als gevolg van de
plichting kansen op gevaar te doen
de waterbouwkunde in. het algemeen,
dezer prestaties verzonken zijn
verdwijnen, die uit de aanwezigheid
van den scheepsbouw en tenslotte ook resultaten
in een idylle, die op sommige gebieden
hun prestaties in land- en tuinbouw. Invan een zoo onneutralen waarnemer
reeds een stilstand in de ontwikkeling van
kunnen voortvloeien.
dien wij hieraan nog het unieke van de de levenskrachten
der natie heeft beteeNederlandsche schilderkunst en de be- kend. De verstoring van deze idylle doet
Dit geldt ook voor dezen strijd om het
langrijke prestaties op wetenschappe- thans onaangenaam aan. maar zij mag niet
lijk, vooral medisch gebied toevoegen, geacht worden het Nederlandsche wezen bestaan van het Duitsche voik, nog afgedaarvan, dat wij de tastbare bewijzien
dan vormt zich voor ons, toeschouwers in
het nauw te brengen.
zen in handen hebben, dat onze vijanden
en- buitenstaanders, het beeld van kahun plannen geenszins meer door
rakter en prestaties, dat wij als typisch
weg der eenwording van het zich bij
De
Nederlandsch en Hollandsen kunnen
de neutraliteit van Nederland gebonden
Duitsche Rijk
achtten en op Nederlandschen bodem dooqualifiseeren en dat de waarden inhoudt, die wij als waarlijk NederDe weg der geschiedenis, die eeuwen dclijke samenzweringen tegen den Fiihen dat
landsch kenschetsen en die wij als een geleden, na de verbrijzeling van het rar en het Duitsche Rijk pleegden
persoonlijkheden in Nederiand
verrijking van het geheele avondland Europeesche
ordenende gezag, de leidende
bewust bij dit streven toegezien on daarerkennen en niet willen missen.
macht heeft verplaatst naar de peripherie van dit werelddeel en van den aan hun medewerking verleend hebben.
i
In afhankelijkheid geraakt Atlantischen Oceaan, keert thans terug
tot
nieuwe ordening van het gebied
De bedoeling van de insteT'ißj;
beschouwing
juist
van van een
Europa, met de van nature gegeEen kritische
van een burgerlijk bestuur
de koloniale prestaties en haar resultavan
85
miUieen
Duitmachtskern
ten bewijst ons evenwel, hoe Holland ven
Zoo kwam het tot den tienden Mfï
schers als het grootste raciaal en geesdoor dezen rijkdom in afhankelijkheid telijk
uniforme volk. dat op aarde been na de verbrijzeling van den tegeraakte. De volksche basis, welke ter staat! onder gelijkgerechtigde medegenstand der Nederlanders tot in- j
beschikking van het Hollandsche en Ne- werking van de Germaansche volkeren
voering van het Kijkscommissariaat.
derlandsche volk stond, was te smal, in het gemeenschappelijk leefgebied. De
Tjit het feit, dat in de bezette gebie*;m deze afgelegen rijkdommen uit eigen
weg der reorganisatie is de weg der
den ten Westen van de oude grens
te beveiligen, was oorzaak, dat eenwording van het Duitsche Rijk, ,
tracht
van het Duitsche Rijk uitsluitend in
lsfcderland uitkeert ilüar een bescherleidt vic d<?
n-iar
Nederland een burgerlijk bestuur }
mende mogelijkheid, welke zoo al niet deHij
jaren 18C6, 1870—1871 en lt»l4—-i9IS.
werci ingevoerd, valt af te leidou, dat t
juridisch, dan toch in feite erkend werd
bereikt juist op het oogenblik.- waarop
de Führer Nederland niet in de eer- j
en maakte de Nederlanders politiek, en
Ende vijanden van deze orde. vooral de
ste plaats behandeld wilde weten van
maatschappeeconomisch en tenslotte
ert de internationaal georiënteerhet standpunt, dat het een door de
lijk, van Engeland afhankelijk. Dit Ne- gelschen
de krachten van Jodendom, vrijmetselaars
Duitsche militaire macht bezet tand
derlandsche Rijk, dat zichzelf niet kon en groot-kapitaal, meenden deze kern deis. Deze bedoeling kan verkeerd beverdedigen, moest zich geestelijk steeds finitief van haar mocht te hebben beroofd,
grepen worden en dat geschiedt door
op
betrekkingen
meer
internationale
en de doorbraak tot zijn doel. Volgens de bevelen, die onvoorwaardelijk in ie
banden oriënteeren en belanghebbende schikking
rol van vijand van het Duitsche volk
van het lot was blijkbaar de
bij een vredespolitiek tot eiken prijs ineenstorting
de bejaar
Rijk willen blijven.
van
het
1918
en
en
worden. De rijke economische basis handeling van de volgende jaren, die het
overzee leidde bovendien in hét moeder- volk van zijn waardigheid wilde berooven
Welaan, deze lieden kunnen wij helpen,
land tot een zelfvoldaanheid, welke tenen zijn vernietiging wilde, noodig om het maar de beslissing is reeds gevallen,
slotte tot stilstand leidt.
Duitsche volk te l3ten oplaaien want dan staan wij niet als vijanden
Het kan zijn, dat de Nederlander in den geheele
tot de grootste prestatie, gedragen door de
tegenover elkaar,
overwinnaar
Duitscher een element ziet. dat eeuwig geloovlge
bereidheid en strijdvaardigheid en overwonnene. maar als
beroering, opwinding en onrust teweeg
nationaal socialisme als slechts
Met welke bedoelingen wij Duitschers
brengt, een die nooit tevreden, onvoltooid van het
aangegrepen
heeft
in
herhaaldelijk
en menschen
hier gekomen zijn, is
en
grenzen van volken
en steeds in wording is. Debijna
die tijdperken, die wij thans als tijdwende
voldoende verklaard. Reeds in den ophet Duitsche volk, die naar
alle zijin de geschiedenis aanmerken.
roep bij de instelling van het Rijkscomden geografisch onbeschermd open lagen
Wij bespeuren deze opdracht, gericht
wij verklaard, dat het
en bloot stonden aan het voortdurende tot het Duitsche volk en het Germaansche missariaat hebben
Nederlandsche recht zooveel mogelijk van
opdringen van volken van vreemd bloed, bloed in ons,
wij buigen ons in dank kracht
zal blijven en bestuur door de Nedwongen den Duitscher, een strijder en en deemoed maar
dat
als
lot,
voor het
ons
derlandsche instanties zal geschieden ondaarmede een eeuwig zoekende en stre- voorwaarde en
waarborg voor onzen der de toegevoegde voorwaarde, dat het
vende te worden. De Nederlander en
en overwinning den Führer heeft
strijd
zijn
Nederlandsche volk met begrip en bcvooral de Hollander meende voor
gegeven. Want de combinatie van geloof
heersching de door de bezettende mogendeeuwenlange afscheiding een zelfvoldane aan zijn roeping en van den wil
tot verhe;d geseven voorschriften zal opvolgen.
veiligheid als het hem eigene te hebben
in de unieke vergevonden. Indien deze toestand als van werkelijking daarvan
Vooral echter werd den Nederlanders
van Adolf Hiller Is voorwaarde verkondigd,
dat zij hun land en hun vrijbijzondere waarde en als het wezen van schijning
voor den opbouw van het nieuwe Europa, heid voor de toekomst in veiligheid verden Nederlander gevoeld mocht worden,
gewereldgeschiedenis
waarmee
wordt
mogen
te
indien zij de taak, die uit
stellen,
dan zal men begrijpen, dat het Duitsche maakt.
't gemeenschappelijke lot voortkomt, zulvolk hiervoor niet hetzelfde begrip kan
Deze verzekeringen-van een
toonen als voor die eigenschappen van
len
vervullen.
Ook in Nederland genre, zooals zij wel nooit eerder aan een
den Nederlander, waardoor dezen hun koOok in het Nederlandsche volk zijn er overwonnen volk gedaan zullen zijn. heblonisalorische en cultureele prestaties
mannen geweest, die de nieuwe vorming ben wij krachtens de ons bewuste veranthebben volbracht. Wij bezitten des te minvolksche gemeenschap voorvoelwoordelijkheid voor het Germaansche
der begrip voor dezen terugtocht naar de
van de bereid
den en
idylle, omdat deze toestand voortvloeide
waren zich hiervoor te gebloed zelfs gegeven, aï ontbreekt bij den
uit een voor de Nederlanders gunstige ven. Wij weten evenwel, dat van het hiermede begiftigde besef voor de betecoogenblik af, waarop de beweging van kenis van deze drijfveer onzer handelwijze
situatie, die in haar grondslagen
nameden Führer in het Rijk aan de macht Volgens deze beginselen is het bestuur en
lijk oplossing van de Europeesche machtskwam
en 21 Maart is de dag van Pots- de leiding in Nederland ingericht en na
kern en verlegging van het zwaartepunt
dam, waarop acht jaar geleden de strijd de politieke situatie, zooals deze bestond,
van de macht naar de kusten van den Atvoor
het
recht van het Duitsche volk
tegen
gericht was
lantischen Oceaan
onderzoent en geconstateerd te hebben,
langs den weg van een legale ontwikkeheb ik 26 Juli in een rede voor het ,Arde levensbelangen van het Duitsche volk.
uitdrukking beitsbereich" in den
ling zijn constituttoneele
Haag verklaard, dat
is
deze
de
echter
toestand
en
Vooral
heeft gevonden
de nihilistische, inter- de politieke wilsvorming een zaak van de
daarmee verbonden geestesverhouding
benevens
volksche
krachten
de
dat wij Duitschers
is,
hoogst dubieus en misschien zelfs een nationale
Nederlanders
doch
samengevijanden van het Duitsche volk
gevaar voor de handhaving van de ware
ons al naar den uitslag van deze wilsvorzworen hadden nooit meer een nationaal ming ons standpunt zullen voorbehouden
kern des volks, op een oogenblik, waarop
beweging
legaal
te
laten
socialistische
de krachtlijnen op het terrein der interdat wij in geen geval ooit zullen duldoch met verloochening en ver- en
den, dat ooit toestanden terugkeeren. die
nationale politiek, die door hun rust aan opkomen,
valsching van de eigen spelregels, die
deze situatie het aanzijn gaven, eenigerweer tot een tienden Mei 1940 zouden kunhad ophet
liberaal-democratische
stelsel
nen leiden.
lei wijziging ondergaan.
gesteld, met alle gewelddadige middelen
de nationaal-socialistische partijen te
Het liberalisme onderdrukken.
De vrijheid van politieke beslissing,
die daarmee aan de Nederlanders geIndien derhalve deze partijen in eenig
Deze situatie leidde lot een geestesgeven is, zal slechts in zooverre beniet langs den weg van stemander
land
wij
Duitschers meehouding, waarvan
teekenis hebben, als de houding, die de
en bereiking van een meernen, dat wij haar in het belang van ons menwerving
in dezen beslissenden
macht
Nederlanders
gekomen
zijn,
volk hebben overwonnen, namelijk tot derheid aan de
strijd van het Duitsche volk voor de
dan pleit dit niet tegen het natiohet liberalisme, dat toegankelijk is voor naal-socialisme,
vorming van Europa aanbewijst
toekomstige
maar
slechts
en blootstaat aan internationale gedachnemen, den doorslag zal geven bij de
welk een terreur de verdwijnende
tenreeksen en banden. Datgene, wat met
bepaling van de plaats der Nederlanhaar stellingen hebben verdeons thans als de huidige cultuur in krachten
uit
Ostmark
weten
ders in de toekomst. Ik geloof, dat
digd.
wij
Juist
de
Nederland aan prestaties tegemoet
deze
overwegende
verklaringen helder en duidelijk
want ofschoon de
meertreedt en het getuigenis vormt van de dat.
zijn. Het is mij althans niet mogelijk
derheid van het Duitsche volk in den
cultureele prestaties der laatste decen- voormaligen
Oostenrijk niets
in te zien. hoe men nog duidelijker en
bondsstaat
konden
helderder kan spreken.
nia, zooals wij dat ook bij ons stempel
meer wilde weten van dit Oostenrijkerwaarnemen, draagt hetzelfde
schap, waarvan tot vervelens toe geen vertoont hetzelfde uiterlijk als pres- waagd
nog slechts wilden
Ik heb het niet juist geacht in het
werd,
doch
genre
in een willekeurig
taties van dat
terugkeeren tot het Rijk, hebben alle vervolg aan deze verklaringen nog veel
ander land van het liberalisme. Viertoe te voegen, want ik ben nog steeds
van internationale en confes- besloten
kante dobbelsteenen. die de
laatste krachten groepeer
de Nederlanders althans
in,
ingen zich tegen deze
openbaring van de architectuur moeten sioneele
meerderheid voor nuchtere, ernverwezenlijking van den volkswil verzet. groote
stige, wikkende menschen te houden, die
voorstellen en slechts aan de stoffelijke Wij
groeten al deze medestrijders voor in
wetten van de bouwstof onderworpen
eigenlijke
staat zijn, woorden en hun
nieuwe, gelukkiger ordening van ons beteekcnis
zijn en niet gevormd door de idee van een
te begrijpen. Deze verklaring
werelddeel, die vervuld zijn van de beden kunstenaar, staan hier in Nederin herhaalde toespraken steeds weer te
land op dezelfde wijze als zij eens bij teekenis en verplichting van de natioherhalen, scheen mij voor de Nederlannaal-socialistische
idee.
gebouwd zijn of in
ders ongepast en onjuist, in verband
ons in Duitschland
een ander land staan, waar een libemet den ernst van mijn woorden. Ik heb
De houding van het Nederraal-internationaal gedepraveerde geest
derhalve in de Nieuwjaarsboodschaplandsche volk.
onder Joodschen invloed de cultuur
-1941
uitsluitend duidelijk gemaakt, dat
zijn
Het Nederlandsche volk, dat in
poogde te influenceeren, hetzij in
thans de teerling geworpen wordt, want
Frankrijk, Engeland. Amerika of den meerderheid afzijdig bleef van de groote de nieuwe opbouw van Europa is beop
ongeop
Oriënt. En
dezelfde wijze zijn
de wereld voorbereid gonnen en ieder afzonderlijk is voor de
gebeurtenis, die
twijfeld ook nog vele andere levenswerd, liet zich ter handhaving van zijn beslissing gesteld: met ons of tegen ons
door
uitingen onvolksch en derhalve on-Ne- idylle door de toenmalige leiders
tertium non datur. In de toekomst
vijanden
geworden, waaraan de Negezworen
de bank
van 't nieuwe spreken
en gelden daden.
alle?; voorpraten, wat hoe
derlander thans gewend is en waarin Duitschland
Zie ook elders ia dit blad.
gestoord.
Ryk
tegen
h
ij
tegen
ook
het
Duitsche
en
1 niet wil worden
dan
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Magistrale Rede van den Rijkscommissaris
DE LOTSGEMEENSCHAP
Thans zijn reëele, doch harde handelingen verricht en er zai wel niemand meer
zijn, die er aan twijlelt, dat de Bezettende
mogendheid, gedragen door de strijdvaardige idee van het nationaal-socialisme, be-

sloten is, haar, naar ik met nadruk verklaar, steeds tijdig verkondigde doeleinden en bedoelingen onverbiddelijk te ver-

wezenlijken. Dit verschaft thans gelegenheid de uiteenzettingen over de lotsgemeenschap van het Nederlandsche en het
die weliswaar misschien
Duitsche volk,
nog hier en daar geloochend wordt, doch
eigenlijk reeds een feit is geworden, voort
te zetten en vooral de ervaringen met de
reactie tot dusver na te gaan om
*— naar
beik althans voor mijn deel met nadruk
toog
voor beide partijen nuttige contrekken,
clusies te
hoe heeft het Neder-

—

landsche volk gereageerd?
jtnuien men geiooi wufle slaan aan geruchten, die in het vijandelijke buitenland worden verbreid óf door de vijanden in het neutrale buitenland In omloop worden gebracht, zou men moeten
aannemen, dat in dit land hier hongersnood heerscht, dat de Nederlandsche
arbeider door Duitsche politiemannen
mei ac bajonet op vet geweer naar zijn
een wilde,
werk wordt gebracht, dat tusschen
de
moordende vijandschap
Duitschers en de Nederlanders in dit
land bestaat en net Nederlandsche volk
zich in een staat van volkomen knechtschap bevindt. In dit land is sinds de
bezetting nog geen mensen verhongerd.
Het geval heeft zich ook nog niet voorgedaan, dat een Nederlander door politiemaatregelen in zijn hoogst persoonlijk besluit werk aan te nemen of niet,
werd gedwongen.
Ik geloof echter te kunnen zeggen,
dat in dit land, als men in aanmerking
neemt, dat het toch bezet gebied vlak
bij bet vijandelijke front is, een waarlijk ongeloofelijke vrijheid voor politieke activiteit bestaat, want de neerslag
van dit leven in de politieberichten, die
toch niet het geheele politieke leven
vormt, is groot genoeg. Tenslotte behooren bij vechtpartijen, ingegooide ruiten en dergelijke uitingen van politiek
leven toch altijd tenminste twee elkaar
Zij
bestrijdende politieke elementen.
beide zijn en beide de
moeten er dus
mogelijkheid bezitten hun bestaan zoo
drastisch te bewijzen. Het is derhalve
ook niet juist, als de een of ander beweert, dat hier politieke bewegingen
haar bestaan leiden op de punten van

de Duitsche bajonetten.
Een dergelijke bewering getuigt van
grondig gebrek aan kennis van de doeltreffendheid der Duitsche bajonetten. Indien wij namelijk inderdaad de bedoeling
hadden hier een politieke beweging onder
bescherming der Duitsche bajonetten en
met hun hulp te forceeren, dan zou er
binnen weinige weken in dit land in het
geheel niemand meer zijn, die het slechts
kon of zou wagen in woord of geschrift of
metterdaad een eenigszins opposltioneele houding tegenover deze zoogenaamd
geprotegeerde beweging aan te nemen.

GEEN POLITIEKE OVERTUIGING
OPGEDRONGEN
Nog steeds geldt, dat wij den Nederlangeen politieke overtuiging willen opdringen. Het spreekt echter vanzelf, dat

ders

terroristische geest, die in alle liberaaldemocratische landen tegen de nationaalEocfalistische bewegingen losbrak op het
oogenblik, waarop het nationaal-socialisme
tri het Duitsche Rijk aan de macht was
gekomen, in Nederland wordt gebroken.
Dat de politieke strijd na een dergelijke
periode van onderdrukking niet met glacé
handschoenen wordt gevoerd, valt niet te
verwonderen en bezwaren tegen de hardheid van dezen strijd tellen bij mij niet
veel zwaarder dan de kreet „houdt den
dief". Indien men mü thans zou tegenwerpen, dat slechts de nationaal-socialisten in
formatie mogen marcheeren, dan zeg ik:
„Dat spreekt vanzelf", want de nationaalde

socialisten hebben bewezen en bewijzen
dagelijks, dat zij den weg van de lotsge-

meenschap met het Duitsche volk willen
gaan.
Alle anderen zijn tot dusver niet geslaagd in de levering van dit bewijs, velen hebben daartoe 2elfs nog geen poging
gedaan. Indien men aan deze krachten

het recht zou geven, formaties te vormen,
zou dft niets anders zijn dan den weg voor
een nieuwen tienden Mei open te stellen.

Zoo zal de politieke strijd

in

Nederland

zijn loop nemen, voor zcover de Bezettende mogendheid dit kan toelaten met
het oog op de noodzaak tot handhaving
van de orde in dit land
Ik zelf geloof, dat de nationaal-socialistische beweging in steeds klaarder begrip
voor haar politieke taak en beteekenis in

toenemende mate haar bemoeiingen er
steeds meer op zal richten, om iederen
Nederlandschen volksgenoot afzonderlijk
van de juistheid van de politieke idee van
het r>at!"iaal-.«oclal!sme voor het welzijn
van het Nederlandsche volk te overtuigen,
om zoo door het winnen van de politiektoonaangevende lagen tot de dragende povan het Nederlandsche
litieke beweging
vo'k te wo-Hen,
Terwijl aldus de politieke krachten binruimte tot uiting
nen de haar toegestane
komenleiding
en bewijzen kunnen, dat zij in staat
te geven, hebben arbeiders,
zijn,
boeren en burgers door hun'gedrag blijk
gegeven van hun standpunt ten aanzien
van den gegeven bezettingstoestand. Men
kan zeggen, dat de Nederlanders over het
algemeen afwachtend, met een zekere terughouding doch voor het grootste deel
belangstellend het heden beschouwen en
aan de toekomst denken. In het bijzonder
uit arbeiderskringen hooren wij steeds
vragen en stemmen, die de belangstelling
voor het nationaal-socialisme bewijzen.
Het is duidelijk, dat de invoering van
de economische en persoonlijke beperkingen, die in verband met den oorlog nu
eenmaal noodzakelijk zijn. niet de geschikte vorm is, cm den Nederlandschen
arbeider te toonen, wat wil onder nationaal-socialisme en de resultaten hiervan
voor den arbeider verstaan. Ik ben er
echter zeker van, dat de Nederlandsche
arbeider, zooals iedere andere arbeider,
zich door het feit van zulke beperkingen
niet laat beïnvloeden, daar hij de onvermijdelijkheid ervan Inziet, als hii maar
weet. dat het erom gaat, de stabiliteit en
gelijkmatigheid van de leven smid delen
voorz;ening, juist voor den arbeider, te
verzekeren.
Onze levensvoorwaarden

-

Ook dient men te bedenken, dat de hebben wert in Duitschland gevongruwelpropaweekrantsoenen In Nederland buiten- den. Natuurlijk zegt dedwang
gebeurd
gewoon gunstig afsteken bij die, welke ganda, dat dit onder
is. Ik verklaar, dat nog geen enkele
op het oogenblik in België en Frankrijk verstrekt worden, en In hoofdzaak Nederlander in Duitschland door de
gelijkgesteld zijn met de rantsoenen, politie naar zijn werk gebracht Is.
die in Duitschland verstrekt worden. Wanneer in den tegenwoordigen
Ik kan eraan herinneren, dat de rant- moeilijken tijd een verschil gemaakt
soenen, die hier thans aan brood ver- wordt tusschen iemand, die werkloos
strekt worden, minstens gelijk zijn aan is buiten zijn schuld, wlen men een
de rantsoenen in Nederland In de dienovereenkomstige steunuitkeering
Jaren 1916 tot 1918, dat toen echter moet geven, en den werkwillige, dan
het vastgesteld rantsoen vleesch mag men in dergelijke economische
slechts 200 gram en het rantsoen vet maatregelen eener gezonde controle
175 gram bedroeg.
van het eigen bedrijfsleven geen
dwang zien. Wat nu het aanvaarden
De gxuwelgeruchten van werk In Duitschland betreft, moet
De in Nederland rijkelijk vloelende men niet gelooven, dat hierachter de
bron van gruwelgernchten moest na- neiging schuilt, de Nederlanders aan
tuurlijk ook op het gebied van de lehun vaderland te onttrekken. Hetbevensmlddelenvoorziening en -verdeetreft hier maatregelen, die uit den

-

ling tot uiting komen. Wat is er b.v.
niet naar aanleiding van de vleesch-

schaarschte verteld, welke hoeveelheden vleesch naar Duitschland gingen?
Thans Is van offlcieele Nederlandsche zijde reeds meegedeeld, hoeveel vee naar Duitschland is gegaan,
een hoeveelheid, die in verhouding tot
den geheel-en veestapel en den normalen uitvoer in het niet zinkt, waarbij

nog In aanmerking dient te worden
genomen, dat als gevolg van het tetoch een zekere
kort aan veevoeder veestapel
zij
beperking van den
het ook In de meest beperkte mate
noodig was en dus deze verkoopen van
levend vee aan Duitschland een moge-

——

lijkheid beteekenen, het boerenbedrijf
do schade te besparen, dit vee als

slachtvee in Nederland te moeten vervleeschschaarschte, die
men thans overwonnen heeft, was uitwijten
sluitend te
aan het gemis aan
discipline van producenten en consumenten. Wat wordt er al niet verteld

koopen. De

.

beover hetgeen van Duitsche zijde zegtrokken wordt door het, laten wij
onbevoegd
beschikbaar
stellen
den
van levensmiddelenbons? Ik zou het
geNederlandsche Volk slechts kunnen der
lukwenschen als de uitdeeling
nrecies
als
geschiedde
bons daar even
bij de Duitsche ambtelijke instellingen
bijzonder
bij
en In het
de Duitsche
Weermacht. Wat hier bij uitreiking
van levensmiddelen aan bons afgegeven wordt en langs dezen weg weder
naar de intendance van de Weermacht
terugvloeit, wordt met de meeste
nauwkeurigheid verrekend tot op die
rantsoenen, welke de Duitsche Weersterkte aan
macht op grond van haar
manschappen in een bepaalde periode
moet betrekken. Deze hoeveelheden
worden ook weer nauwkeurig verrekend met de Nederlandsche bureaux.
Bloeiende sluikhandel
is zeker, dat de sluikhanEén ding
bloei verkeert. Dit is
del in grooten
echter een aangelegenheid voor de
Nederlanders, daar immers het bestuur"
In handen van de Nederlanders ligt,
'waarbij ik" zou willen opmerken, dat
dit bestuur zich In toenemende mate
moeite geeft de dingen in orde te
brengen. Vooral de irrjscontróle treedt
schero op en heeft reeda gevoelige
kwart
straffen tot een bedrag van eenpuibllek
millioen gulden opgelegd. Het
en wel de eg. hoogere en betere standen moet men wakker schudden en
men moet een beroen doen on hun
solidariteit met het geheele Nederlandsche Volk. Wie lijdt tenslotte
schade door den sluikhandel?
Hetgeen de Duitsche instanties
bekrachtens de afsoraken met de moevoegde Nederlandsche instanties
zij
ontvangen
ten verkrii?en, zullen
toe. Wanneer dus
tot de laatste eram
gebruiksartikelen als gevolg van den
distrisluikhandel aan de geregelde
butie onttrokken worden, dan draagt
uiteindelijk

het Nederlandsche Volk

daarvan de lasten. Tk zou het doe|matig achten, wanneer juist aan de
kringen, die als opkoopers van de m

sluikhandel

voorradige goederen

den
in aanmerking komen, op een verheugend duidelijke wijze gezegd zou
worden, dat oo dit gebied het Nederthans
landsche socialisme, waarover bewijs
zoo vaak gesproken wordt, een
opdat er
ziin
waarde,
van
kan leveren
geen verkeerde indruk ontstaat van
hetgeen de Nederlanders willen verstaan onder vrijheid.
Ik ben er zeker van, dat de Nederdeze bespreking als
landsche arbeidermee
rekening houdt,
feiten begrijpt, er
maar deze materieele dingen niet ais
zoo essentieel beschouwt, dat hij zijn
besluiten en zijn houding daarvan afhankelijk .stelt. Ook de Nederlandsche
arbeider zoekt naar denieuwe opvatting van maatschappij en gemeenschap, die hem niet meer als voorwerp van uitbuiting of liefdadigheid
behandelt, maar die juist in den arbeider den volksgenoot ziet, die met
eigen rechten en met deze rechten
overeenkomende plichten in het geheel van de volksgemeenschap staat,
niet een arbeider, die af en toe een
gift ontvangt, maar een persoon, die
een werkelijk aandeel heeft In het resultaat van den arbeid der gemeenschap.

■■

De Nederlandsche arbeider heeft

overigens positief zijn standpunt bepaald: hij Is aan het werk gegaan.
Een jaar geleden waren er in dit land

ongeveer 300.000 betaalde werkloozen,

waarbij nog de niet

ingeschrevenen

kwamen. Dszs toestand bestond ondanks het feit, dat sinds 26 Augustus
Ofschoon Engeland door het gene 1939 een buitengewoon groot aantal
wapen
Dtee en onmenschelijke
der arbeidskrachten als gevols van de moziin onmilitaireen verrader- bilisatie uit het bedrijfsleven was
'üke succes van het jaar 1918 wilde weggenomen. Op 1 December 1340
herhalen en bet heden nog door den waren er in dit land nog slechts
vromen Lord Hallfax voor verkeerd 138.000 werkloozen, ondanks de bijna
begrepen menschelitkheid laat vervolkomen uitgevoerde demobilisatie,
klaren wanneer eenige Amerikanen hetgeen dus wil zeggen: ondanks het
België
en arzwaaien van de arbeidskrachten, die
honeerl»dende kindeen in
Frankrijk kindervoeding willen zendienst gedaan hadden in het leger.
den, hebikve rklaard, ernaar Vele honderdduizenden hebben dus
arbeid gekozen en
te zullen streven, dat de le- den weg naar den seizoensomstandigvensvoorwaarden van het gevonden. De door
stijging
van het aanhcden ontstane
Nederlandsche Volk niet tal
werkloozen gedurende de winterongunstig erz uilen zijn dan maanden Is thans reeds voor de helft
ingehaald. Ruim 118.000 Nederlanders
die van hetDuitsche Volk.

noodtoestand van den tegenwoordigen

tijd voortspruiten.

In de economische plannen voor het
nieuwe Europa Is niet alleen geen enkel voornemen aanwezig, om het industrieele peil van Nederland omlaag
te drukken, doch integendeel kan, in
een nieuw geordend Europa een
krachtige bloei verwacht worden van
een geheele reeks van takken van industrie en bedrijven, welke in dit land
aanwezig zijn. Juist om aan de Nederlanders hier in eigen land werk te geven, was het ons streven, zulk werk
in den vorm van overgehevelde orders
voor Nederland te reserveeren, opdat
ook de ondernemers hun positie konden handhaven en een gunstig begin
konden maken met den overgang
naar de vredesindustrie, waardoor tevens weer wordt mogelijk gemaakt,
dat Nederlandsche arbeidskrachten in
eigen land kunnen blijven, Om redenen van geheimhouding is het mij
niet mogelijk den omvang van deze
aan Nederland verstrekte orders bekend te maken. In ieder geval hebben'
als gevolg van door
meer Nederlanders
Duitschland overgehevelde orders hier
gekregen
of
werk
hun werk behouden,
dan er Nederlanders in Duitschland
hebben.
gevonden
werk
De Wederopbouw
Waar wij over economische maatregelen spreken, kan ik er in dit verband op wijzen, dat de verzorging met
alles wat Nederland noodig heeft
thans, met het oog op den oorlogstoestand, uitsluitend geschiedt uit het
Europeesche gebied. Als de gruwelsprookjes waar zijn, zou er een oneindige stroom van goederen naar
Duitschland stroomen en zou er niets
terug komen. In werkelijkheid is het
zóó, dat in Januari 1941 uit het Duitsche Rijk, met inbegrip van het Protectoraat en het GouvernementGeneraal, goederen ter waarde van 43
millioen gulden naar Nederland zijn
ingevoerd en dat goederen ter waarde
millioen gulden naar deze gevan 21.6zijn
uitgevoerd. Wij hebben ons
bieden
gazet aan het herstel van de gebieden
In Nederland, welke door de oorlogsgebeurtenissen verwoest zijn. Daartoe
is in ds eerste plaats noodig IJzer en
staal. Daar hierbij in de eerste plaats
woningruimte ter beschikking gesteld
is deze wederopzal moeten worden,belang
van de arin het
bouw vooral
bevolking.
beidende
Het ligt voor de
°°S
hand, dat elke plaat ijzer met het
op onzen strijd beter voor een pantserwagen en elk blok staal beter voor
een kanonsloop gebruikt kan worden
dan vcor den wederopbouw van niet
militaire gebouwen. Niettemin was het
mogelijk, dat, voor aen wederopbouw
in Nederland', vooral in Rotterdam de
toezegeing voor belangrijke grondstoffen verkregen werd. Ik Interesseer mij
ook vcor de tunnelverbinding onder
Het
U. om aldus den arbeiders een
ongestoorde mogelijkheid tot verbinding te geven tusschen woning en
werkplaats. Wij zullen, wanneer het
zoover is, zorgen voor de beschikbaarstelling van het materiaal en van de
flnancleele middelen. Het soreekt echter van relf, dat bit de werkelijke verdeeling der grondstoffen de overweging van invloed moet zijn. op welke
wijze de Nederlandsche bevolking haar
standpunt bepaplt ten aanzien van
het tesenwoordige conflict tusschen
Duitschland en Engeland.

Vcor ons nationaal-socialisten is
het interessant te zien. hoe he+. bestuurs- en belastingstelsel van de-ren
staat doordrenkt is met liberale, kapitalistische klassetendenzen.

BELANGRIJKE BELASTINGVERHOOGING
Daar de tegenwoordige omstandigheden groote eisenen stellen
e.an de staatsflnanciën
dit was
overigens ook het geval in de jaom
lnflamoet,
ren 1914—1918
tionistische invloeden te onderscheppen, een aanzienlijke bslastinnverhooging plaats hebben. Wij
hebben erop gestaan, dat deze
verhoogingen zouden geschieden
volgens sociale normen, en ik wil
toegeven dat onze desbetreffende
aanwijzingen een toenemend begrip bij de Nederlandsche instanties gevonden hebben, 't Is thans
hoezoo, dat oo het oogenblik

— —

—

wel de belastingopbrengst uit de
Inkomstenbelasting b.v. meer dan

—

verdubbeld wordt een huisvaminder
der met drie kinderen volgens
belasting zal betalen dan
vroegere
liberale
stelsel.
het
Vcorts ligt het niet in mijn bedoeling de vooral wat haar controle betreft weinig waardige rUwlelbclastlrtg op

den

duur te

handhaven.

HET VOEDSEL VRAAGSTUK
den arbeider kan ook hst
standpunt van den landbouwer ats
positief beschouwd worden. Ds boer
ziet geen loon, hij zist eigenlijk over
het algemeen zelden geld. Daarom is
hij bijzonder gehecht aan de reëele
waarden welke hij bezit. Deze houding heeft een positieve bsteeksnis,
want zij geeft aan de volkseconomie
de groote elasticiteit-om'door tijden
van crises, en nood aldus heen te koNapst

men, dat de boer in bepaalde omstandigheden om zoo te zeggen zonder
loon werkt voor zijn vele uren werk
per dag, en economisch gezien uitsluitend daarvoor werkt dat hij een

onze overtuiging

niet op-

dringen' nog steeds geldt, maar dit
geldt slechts voor het Nederlandsche

Volk. De Joden worden door ons niet
het
zijn beschouwd ais bestanddeel van zijn
vaak karig levensonderhoud uit
Volk. De Joden
Nederlandsche
boerderij verdient. Deze reëele zin van
voor het nationaal-socialisme en het
positief
elemoet
een
den boer
als
Duitsche rijk
ment worden erkend. Het betrekken nationaal-socialistische
vijand. Van het oogenblik van hun
van den landbouwer evenwel bij den de
emancipatie
af
was
hun
streven erop
dienst voor het algemeen is een aan- gericht de volksche, zedelijke
waarden
gelegenheid van de boeren-organlsavernietigen
Volk
te
het Duitsche
ties. En wat er op dit gebied te doen in
nationaal-bewusplaats
en
in
van
een
stijgingen
valt bewijzen de kolossale
en verantwoordelijke wereldbevan prestaties welke de „Naehrstand" te
schouwing een internationaal nihilisizi Duitschland bereikt heeft. Het na- me te stellen. Volledig
duidelijk,
tionaal-socialistische
Duitschland de noodlottige beteekenis van hetwerd
Joheeft in de eerste vijf Jaren van zijn dendom voor het Duitsche Volk in de
optreden ruim het viervoudige voor
waren
wereldoorlog.
Zij
van
den
Jarenimmers
landbouwwerkzaamheden 'besteed dan het
eigenlijk, die dien dolk
het vroegere systeem in tien jaren.
wiens stoot in den rug van de
Aan de reëele en moreele politiek van slepen, legers
teen den tegenstand
Duitsche
den „Reichsnaehrstand" is het datir- der Duitschers brak. Van 1918 af wilom te danken dat b.v. de gemiddelde den zij alle traditioneele, volksche,
tarwe-oogst met ongeveer vier milmaar ook zedelijke en religieuze gelioen torti de aardappeloogst in het loofswaarden in het Duitsche volk opjaar
de Oostmark inbegre.
pen, met 25 millioen ton, de suiker- heffen en ontbinden.DeJodenzijn
bietenoogst met ongeveer 11 millioen voor ons geen Nederlanders.
ton is toegenomen, en dat de invoer Zij zijn de vijanden, met wie wij noch
van voederjraan van 4,4 millioen ton tot een wapenstilstand, noch tot een
tot 1,4 millioen ton in het laatste vre_ vrede kunren komen. Dit geldt, indesjaar kon dalen, hoewel de levering dien u wilt, voor den tijd der bezetting.
van melk van 14 mllliard liter tot 22 Verwacht van mij geen verordening,
mllliard liter in het jaar 1940 geste- die dit vaststelt, behalve regelingen
gen is. Terwijl in het jaar 1932 7000
van pclitionneelen aard. Wij zullen de
bedrijven met 153.C00 hectaren onder Joden raken, waar wij hen aantrefgedwongon executie kwam, kwamen fen en wie met hen meegaat heeft
in 1938slechts 10.000 hectaren tot ge- de gevolgen te dragen. De Führer
dwongen wijziging van bezit om koheeft verklaard, dat de Joden in
lonisatiegebi i
te verkrijgen. De Europa hun rol hebben uitgespeeld en
landbouwers in Nederland staan derhalve hebben zij hun rol uitgethans voor dezelfde taak als de speeld. Het eenige, waarover wij kun„Naehrstand" in Duitschland. Hun nen praten, is de invoering van een
met
deskundigen verklaren dat het mogedragelijken overgangstoestand
van het standpunt, dat
lijk zal zijn het Nederlandsche Volk op handhaving
de Joden vijanden zijn, dus met involdoende, zij het bescheiden wijze uit achtneming van alle voorzichtigheid,
die men tegenover vijanden te pas
eigen land t-; voeden. De landbouwbrengt. Wat evenwel den tijd aangaat,
organisaties zullen nu haar bestaans- dat
eens niet als bezetrecht moeten bewijzen door aan te tendeDuitschland
mogendheid hier te zorgen heeft
toonen, dat zij den boer tot een hoohandhaving
van de orde en het
gere capaciteit voor 't algemeen wel- vcor
openbare leven, dan zal het Nederlandzijn oproepen.
sche Volk voor de keus gesteld worVoor zoover de medewerking van
den of het t kameraadschappelijke
den landbouw door de prijzencontróie samengaan
met het Duitsche Volk
van Staatswege gunstig beïnvloed kan
terwille van de Joden op het spel wil
worden, is dit gebeurd. Wij hebbenden zetten.
landbouwer prijzen toegestaan die een
Verdraagzaamheid
voldoende stimulans moeten vormen
niets te maken
cm uit den bodem te halen wat er uit
Deze houding
te halen valt. De prijzen zijn daarbij met verdraagzaamheid. Ik heb veel
zoo gesteld, dat de levensmiddelen niet nagedacht over het beginsel der verdraagzaamheid, zooals Willem van
essentieel duurder zullen worden.'
Krachtens deze prijzen zal b.v. een Oranje dat tot grondbeginsel van zijn
kilogram aardappelen slechts een halpolitieke standpunt heeft gemaakt.
duidelijk, dat de dieve cent en een brood twee cent duur- Het is mij thans
pere
der worden. Van meer belang zal het
zin en bedoeling van dit beginsel
zijn dat al wat mogelijk is geproduen van den categorlschen imperatief
het
ceerd wordt en.dat deze productie te- bij de tenuitvoerlegging daarvan volk
gfn wettige prijzen in
het wettige welzijn van het Nederlandsche volk
het Nederlandsche
distributieproces gebracht wordt. Dit was. Opdat
zou verscheuren,
een kwestie van discipline zich niet onderling
ge;vuh het Nederlandsche volk.
moest de verdraagzaamheid inverloofszaken tot beginsel worden
zorg
voor
gedicteerd
door de
heven,
ORDELIJK GEDRAG VERLANGD
het Volk als hoogste goed. Derhalve is
Toen den 15den Mei 1940 de oorlog de zorg voor het Volksche welzijn van
dragende, beslissende bena vier dagen ten einde was, her- het Volk het
in geademde de Nederlandsche bevolking, ginsel, de verdraagzaamheid
het Volk een gebod
loofszaken
binnen
Ds oorlog was kort, deverliezen waren
plicht.
Verdraagzaamnaar verhouding gering en de Duit- van Volkschen
sche soldaten gedroegen zich geheel in heid om zichzelfs wille is een uitvloeihang
tegenstelling tot de gruwelpropaganda sel van den reeds genoemden
tot de idylle. Ik geloof, dat wij thans
van onze vijanden, buitengewoon te- in
het Nederlandsche volk veel meer
gemoetkomend. Voor wie inzicht had,
en negatie dan verwas het duidelijk, dat deze stemming gespletenheid
Ik
draagzaamheid
kunnen aantreffen.«en
erg
lang
niet
zou duren. Want de Nenog
een gesprek met
mij
derlander
uit zijn rust en relatief herinner
destijds in dit land zeer
politicus,
die
eemfort meegesleept in de ontwikke- toonaangevend was en mij zei. dat hy
ling van de wereldgeschiedenis
niet kon voorstellen, dat Kathomoest in de toekomst een reeks be- zich
lieke boeren door Calvinistische boeperkingen op economisch en maat- renleiders of Calvinistische boeren
schappelijk gebied aanvaarden, stond door
boerenleiders zouden
Katholieke geleld.
voor een onzekere toekomst en was kunnen
worden
thans aan de worsteling van politieke
mijn vraag, of hij zich niet
Voor
krachten blootgesteld. Dat de stemdat Nederlandsche
ming slechter moest worden, was dui- kon voorstellen,
boeren geleid kunnen worden door
delijk. Datgene waarop het aankwam,
1eiders. ontbrak
boeren
is of het Nederlandsche Volk houding Nederlandsche
den man alle beerin. Overigens zou ik
en discipline bewaart. Wij verlangen er
wat de Jodtn betreft volkomen gegeen'jubelende verwelkoming en inmee nemen, als zij thans destemming. Een proces en toestand van noeeen maatschappelijke en politieke
eeuwen laat zich niet in maanden wij- zelfde
plaats
zouden innemen en hun dezigen en slechten. Wij verlangen echzelfde bemerking?*! opgelegd zouden
ter ordelijk gedrag. Ik geloof te kunals ten tijde van Willem den
nen zeggen, dat de lagen, die van worden,
het gevai was.
volksch standpunt dragers zijn
dus Zwijger
vooral het werkende volk in den
De Academische Jeugd
ruimsten zin des woords in de fabrievan Hooinrichtingen
ken, in het handwerk en in den landWat nu de
bouw deze nuchtere houding heb- ger Onderwijs betreft heb ik den inzoo
was het
geheel
gehandhaafd.
Niet
hetzelf- druk, dat het hier
en
ben
om
de kan men beweren van de kringen immers destijds ook bij ons
intelligentia
lagen,
der
en van die
dis jonge mensehen gaat met een klasdaartoe gerekend willen worden. Hier senwaan, die steeds verder van het
is het al niet anders dan het bij ons eigenlijke volk afraakt, om louter gein Duitschland was: maatschappelijke, gedieden voor betaalde posten, van
conventioneele. traditioneele, doch ambtenaar tot lid van den Raad van
vooral kapitalistische en klassenToezicht. Ook bij ons hadden wij der_
greepeeringen, leiden tot een verstar- gelijke verschijnselen en wel vóór den
ring, die met uitzondering van een wereldoorlog. De wereldoorlog heeft
verhoudingsgewijs klein deel. dat met de Duitsche jeugd wakker gemaakt en
het volk verbonden gebleven is. de gestaald, maar tevoren gedroeg een
burgerlijke kringen in het algemeen deel van onze academische jeugd zich
de politieke ontwikkelingen achterna ooi zoo. totdat de boeren en arbeidoet hinken. Diegene, wiens trots op ds.-s drastisch dreigen deze Jongelui
niets gebaseerd is, treedt steeds het over de knie te leggen en hun eneropvallendst op. Wij zien dat gelaten giek aan het verstand brachten, dat
over het hoofd, wij zullen onze hou- zii slechts de academie bezochten om
ding ook handhaven, als Engeland een grondige studie in den voorgeverpletterd ter aarde ligt. In dit verschreven t :id te voltooien, opdat zij
tand is de houding van de opgroeien- nuttige medewerkers der gemeende intelligentia typeerend. Naar men schap worden. De academische stuweet, hebben we in Nederland een stu- die is seen privilege, maar een verdentenstaklng gehad aan de Univerplichting Ik
mij overigens in deze
siteit van Leiden en de TechnLsche dingen niet wilmengen. Ik laat <ieze
Hoogeschcol van Delft, die gemotiover
aan het gezonde
ontwikkeling
veerd werd met de omstandigheid, dat Instinct var. het Neierlar.dsche volk
verorden'ngen, die zich met de aanweden revolutionnairen geestvan
en
aan
zigheid van Joodsche professoren aan
de volkf?-he
de inrichtingen van hooger onderwijs Indien ik het Nederlandsche Volk
bezig hielden, in strijd zullen zijn met s;e:ht gezind zou zijn. dan zou ik zeg_
grondslade vrijheden en geestelijke
gen van het Nederlandsche leven. Dit gen: ~Beze Academische jeugd kunis voor mij aanleiding mijn StandniCU nen jullie houden, die is toch nergens
tegznover het Jndenvraagstuk in verband met Nederland uiteen te zetten. gued voor".
Voor het standpunt der bezetting
HET JODENVRAAGSTUK
is het in het geheel niet noodig, dat
er inrichtingen van Hooger Onderwijs
Ik ve:klaar, dat mijn woord „Wij geopend ziin, marr rust en orde moewillen het Nederlandsche ten heersenen.
Nu ik bij de behandeling van afVolk niet benauwen en het
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zonderluke verschijnselen op het terrein van het Hooger Onderwijs reeds

bij deze tegensprekers en neen-zeggers ben, zou ik in het algemeen willen zeggen, dat er stellig niet al te
groote kringen In het Nederlandsche
Volk zijn, die zich overigens steeds op
de eerste rij dringen en zich gedragen als kinderen, die In den regen
staan en onder elkaar, zeggen: „Lekker voor vader word' ik nat". Nu, die
mogen wat mij betreft nat worden.
Ik koester ook geenerlei vaderlijke gevoelens jegens het Nederlandsche
Volk. Ik ben evenwel bereid tot een
kameraadschappelijke verhouding op
den grondslag van Germaansche gelijkgerechtigdheid, indien de
partij zich evenzoo gedraagt.

andere

De Winterhulp
Interessant is in dit verband b.v,
het lot van de Nederlandsche Winterhulp. Vooral zou Ik duidelijk willen
maken dat volgens onze opvatting
Winterhulp niets met liefdadigheid te
maken heeft. Liefdadigheid is een
maatschappelijke, politieke

of confes-

sionneele gebeurtenis en een middel
om maatschappelijke, politieke of confessioneele doeleinden te bereiken. Ik
ontken niet, dat er ook in die kringen
menschen zijn, die handelen uit een

werkelijk verantwoordelijkheidsbesef.
De instellingen zelf streven echter in
werkelijkheid altijd andere doeleinden
na. Winterhulp heeft met liefdadigheid niets te maken, zij spruit voort
uit de verantwoordelijkheid vcor den
volksgenoot en is de vervulling van een
verhoogden plicht, welke ontstaat uit
de grootere mate van recht en bezit.
Deze liefdadigheidsorganlsaties kun-

nen en zullen meestal de dekmantel
zijn voor alle mogelijke machinaties.
Zij moeten daarom ten tijde van de
bezetting geneutraliseerd

worden. Dit

is gebeurd in de Winterhulp. Deze instelling is ook tegenover de Duitsche
zijde welbewust geneutraliseerd geworden. Wij hebben daarmede niets
meer te maken dan de nu eenmaal
oncntkomelijke aandacht als bezettende macht verelscht. Wanneer onze
adviezen op grond van onze ervaringen nuttig kunnen zijn zal ons zulks
verheugen. Deze geneutraliseerde Winterhulp, die thans uitsluitend volksche verantwoording en niet meer
liefdadigheid Is, schijnt vele Nederlanders niet naar den zin te zijn.
Natuurlijk werden weer de dolzinnigste geruchten verspreid. Het geld
zou naar Duitschland gaan. alsof ik,
als Rijkscommissaris, op deze moeizaam en openbaar verzamelde centen
en guldens zou zijn aangewezen.Waar
is het, dat het Duitsche Winterhulpwerk dat vergeleken met verleden jaar
vereen aanzienlijk hooger resultaat par.
toont, en voor welk resultaat ik u,
tijgenooten, vooral echter den directeuren zeer hartelijk dank. ook Nederlandsche kinderen en moeders naar de
Duitsche hcrstelhuizen zal zenden.
Niettemin: de Nederlandsche
Winterhulp Is een succes;
datbewijzende

cijfers.

Het

totale resultaat benadert thans reeds
de vier millioen guldens, De collectes
In de maand Februari vertoonen de
hoogste totale bedragen sinds met dit
werk begonnen Is. Het Nederlandsche
Volk mag deze ontwikkeling voor zich.
zelf als een goed teeken beschouwen.
De Arbeidsdienst
Den laatsten tijd is er ook geschreven over den Arbeidsdienst. Deze
dienst is een voortreffelijk middel
voor de volksche verdegehjking van
de natie. Wanneer wij het met de Nederlanders niet goed zouden meenen,
zou er nooit sprake van zijn, dat de
Nederlanders een arbeidsdienst mochten inrichten. Er liggen volksdeelen
binnen ons bereik, wien wij dit beslist
niet zullen toestaan, niet omdat wij
het niet goed met hen meenen. maar
aan Geromdat wij hun bij gebrek
maansche substantie geen aanspraak
op leiding kunnen toekennen. De Arbeidsdienst is echter een voortreffelijke scholing voor leiders. Nu heb ik
onlangs gelezen dat deze Arbeidsdienst slechts dan een beteekenis kan
hebben, wanneer hij een nadrukkelijk
Nederlandsche Arbeidsdienst is. Ik
heb in het artikel, dat dit onderwerp
behandelde, lang gezocht naar de
verklaring wat -eigenlijk onder den
nadrukkelijk

Nederlandschen Arverstaan rn
worden.
beidsdienst
Zulk een' verklaring viel er niet in

te lezen, er werd slechts een bewering
gedaan. Nu zeg ik tot mijzelf: wat
heeft de Arbeidsdienst tot doel? Hij
moet de jonge menschen van een bepaalden leeftijd, zonder

acht te slaan

op maatschappelijke school tezamen

brengen, waarbij het voortreffelijke
opvoedingsmiddel het grondelement

van den arbeid en het werken aan
grond en bodem is. Daar komt bij een
cpvoeding In discipline. Kortom, in
dit halve jaar vergeet een ieder van
welke speciale afkomst hij is en gevoelt hij zich slechts als een jonge man
van zijn volk, wien een waardeering
voor werkelijken arbeid wordt bijgebracht. Ik geloof dat deze grondbeginselen overal gelijk zijn, althans in alle
Germaansche landen. Dat de jongste
ervan bewust
menschen zich daarbij
moeten zijn, dat het gaat om den Vaderlandschen bodem en dat in de gemeenschappelijke opvoeding de mooie
volksliederen gezongen worden, dus,
dat deze opvoeding in den Nederlandschen Arbeidsdienst op Nederlandschen bodem en onder de opwekking
van de Nederlandsche volksliederen
geschiedt, is duidelijk. Dit leidt ook tot
de Volks-Nederlandsche opvoeding. Te
betoogen, dat de Arbeidsdienst in dit
opzicht Nederlandsch moet zijn is
overbodig, want dit resultaat van opvoeding tot het volksche bewustzijn,
is overeenkomstig het wezen van den

Arbeidsdienst.
Geenszins mag gezegd worden, dat
beteekenis van de opvoeding
over het hoofd zien. Van essentieel
belang voor de opvoeding is de drager

wij de

ervan.
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VAN DE

TIMMERMAN STAL 1000 GULDEN
Het Is de Utrechtsche politie gelukt
H. van
Jen 28-Jarlgen timmerman H.ZondagL. te arresteeren, die zich
avond heeft schuldig gemaakt aan
diefstal van 'een geldkistje inhoudende f 1000.—.
Deze diefstal is gepleegd in een
huis aan de Coornhertstraat en wel op
zeer brutale wijze. De dief was, toen
het donker begon te worden, het huis
binnengeloopen, terwijl de geheele
familie in de huiskamer zat. De man
begaf zich naar de slaapkamer, die
boven de huiskamer is, liep regelrecht
af op de plaats, waar het kistje stond
en trachtte zich daarop met zijn buit
uit de voeten te maken.
Reeds was hij de trap af en wilde
hij gewoon via de voordeur het huis
rerlaten, toen een der leden van het
gezin eestcmmel in de gang hoorde en
even ging kijken, wat dat te beduiden
had. Door de duisternis kon deze niets
waarnemen, doch hij hoorde nog juist,
dat de voordeur snel werd dichtgetrokken. Toen men tot de ontdekking
kwam, dat het vermoeden, dat iemand
het geldkistje gestolen had, juist
bleek, werd de politie onmiddellijk gewaarschuwd, die terstond een onderzoek instelde. Het kon niet anders, of
bet moest hier een bekende zijn, die
den diefstal had gepleegd. Er werd direct een onderzoek ingesteld en nog
dienzelföen avond werd de 26-jarige
timmerman van L. gearresteerd. Aanvankelijk leverde het verhoor niets
op want de arrestant ontkende hardnekkig. Ook Maandag hield hij den
ger-eelen dag vol, niets met den diefhebben. Dinsdag
stal te maken te weer
gehoord en
werd hij daarom
eindelijk bekende hij het geldkist-je
hebben weggenomen.
inderdaad te
Op zijn aanwijzingen begaf de politie zich naar de Merwedekade, waar
het kistje in dengrcnd was verstopt
en waar men inderdaad het vermiste
voorwerp te voorschijn haalde. Al het
geld zat no<ï in het kistje.

APEN
door
EDGAR RICE
BURROUGHS

40. De bemanning van de „Arrow"
zag den rook ook. Er kwam een schip
in zicht, dat blijkbaar wilde landen.
Alles op het dek van de „Arrow" kwam
in rep en roer. Er we*-d een boot uitgezet, waarin een zwarte kist werd
geladen. Ze grepen de roeispanen,
roeiden snel naar de kust, juist naar
het punt waar Tarzan In de boomen
verscholen za&. Nadat de boot op het

JEUGDIGE FANTAST
WINKELIERS OPGELICHT
16-jarige bankwerker C. uit
er op
Utrecht toog de laatste weken
uit, om kleine winkeliers belust te
maken op leveranties van koffie, thee
De

en cacao. Hij zeide deze kostbare lebetrokken
vensmiddelen te hebben
";an iemand, die naar Frankrijk wilgeld
had
en
daarom
gaan.
geen
de
de artikelen wenschte te verkoopen.
zijn
het
slachtoffer
Vele winkeliers
geworden van dezen jeugdigen fantast. Tien winkeliers in de stad
Utrecht en een in Uselstein hadden
geld gegeven, in de hoop de beloofde
partij thuis te zullen krijgen.
De bankwerker was loopknscht brj
■en iboekhandelaar en toen hij eert
pakket boeken naftr de post moest
brengen, toog hij hiermede naar een
Hij
tweedehandsch e-boekenwinkel.
dus ook
verkocht de boeken en zag
ov deze manier kans aan geld te komen. Zoo en op verschillende andere
slinksche manieren, heeft deze jongeman zich verrijkt. Thans is hij echter aangeliouden.

UITGEBREIDE SLUIKHANDEL
ONTDEKT
De vorige week is op de pluimvee-

nouderij van Van E. te Ederveen een
pErtij vleesch en spek, groot 5000 pond
afkomstig van frauduleuze slachtingen, In beslag genomen door ambte-

naren van den Crisisopsporingsdienst
In samenwerking met de gemeentepolitie te Ede. Thans is in deze zaak
meer licht gekomen. De pluimveehouder van E., die bij de In beslagneming
afwezig was, is reeds opgespoord te
Amsterdam, waar hij door de recherche Is gearresteerd. Het bleek bij zijn
verhoor, dat van E. slechts een tusschenpersjon was. Verschillende draden van het smokkelaarscomplot liepen eveneens naar de hoofdstad, waar
zich de hoofddader bleek te bevinden, die groote voorraden opkocht.
Deze man, S. genaamd, werd eveneens gearresteerd en naar Ede overgebracht.

er met dezen sluikhandel
kspitalen

gemoeid waren,

bUikt o.a. uit het feit dat de Vrijdag
te Ederveen in beslag genomen partij
een handelswaarde vertegenwoordigde van f 10.000.

FEUILLETON

Geweldige Belangstelling
(Van onzen specialen verslaggever)

Utrecht, 12 Maart.
Zouden wij ons durven wagen aan
hetgeen
steeds geeen voorspelling,
vaarlijk is, dan zouden wij nu reeds
durven gewagen van een recordbezoek. Liep gisteren een volgeboekte trein uit Limburg (1000 personen),
vandaag bleef Twente niet achter. De

belangstelling is inderdaad geweldig,
zóó groot, dat wij cndanks verkeers-

— —

moeilijkheden, treinvertraginrren
die niet konden uitblijven toch niet

ver van de waarheid te zullen
zijn, Indien men tot de slotsom zal
komen, dat het bezoek verbluffend
groot is geweest.
TAL VAN UITVINDINGEN
Uit den nood ontstaat veelal vindingrijkheid. Dit is thans meer dan
ooit het geval. Vandaar, dat er nog
een ander record te boeken valt, n.l.
dat der uitvindingen. Het voedingsvraagstuk is van alle zijden bezien.
Knappe koppen, waaraan in ons land
geen gebrek is, hebben kans gezien,
met handhaving van de voedingswaarde, artikelen te produceeren, die
zelfs vet en boter vervangen en een jus
voor uw oogen goochelen, die er even
lekker uitziet als die van weleer, toen
er nog geen bons (of bonnen) waren.
Zoo hebben we al mayonnaise zien bereiden met nieuwe bestanddeelen en
zi] smaakt even lekker. Het' Is een product van klppen-eiwit, dat echter geen
eiwit is. Men kan er schuim van kloppen voor pudding, men kan er mee
paneeren, men knjgt er imitatie slagroom van. Het lijkt soms wel of Larette, himself op den stand aanwezig
Is, en met bliksemsnelheid u dit
alles voortoovert.
Er zijn tal van surrogaten voor koffie en thee. De huisvrouwen zullen
goed doen er zelf een kijkje te gaan
nemen en de geheimen te ontsluieren,
die wij niet bij machte zijn. haar te
geven.
Er Is veel gewerkt met vitamineproducten. Men heeft vruchtensap
weten te vervangen. Er zijn specerijen
in vloeibaren vorm. Heerlijke geuren
voorspellen veel goeds. Het eind-oordcel blijft aan de huisvrouw, die met
al deze vervangingsproducten moet
arbeiden, en toch haar gezin zal kunnen bevredigen.
Er is zelfs een vloeibare zeep, die
gegarandeerd alles schoon wascht,
mits men de voorschriften in acht
neemt.
In ons eerste artikel hebben wij
reeds uitvoerig vermeld, wat de textiel-industrie presteert.
Bij Philips zagen we een nieuw model zaklantaarn, die gedragen kan
vestzakje. Een beetworden in een
je prijzig weliswaar, maar uiterst
practisch. In een kleine hoedendoos
zagen we een draagbare electrische
gramofoon geborgen, zoodat deze zonder bezwaar medegedragen kan worden, waar men ock gaat.
Ofschoon ér geen speciale agrarische
afdeeling is, zijn er toch verschelden
nieuwe dingen, welke voor den landbouw van belang zijn. De Heemaf b.v.

Manfred

Scholz

Ned. bewerking door E. Kok.
11)

— inderdaad. Wij hadden het plan

wil..wee dagen te blijven en Hollberg
de den tijd gebruiken om een beetje
sport te beoefenen. Ik zeide mijn
vrouw, dat Ik voor zaken 'op reis
moest, dat kwam heel vaak voor. Hij
veegde met zijn zakdoek over het
voorhoofd en ging voort.
Het kwam
niet tot een uiteenzetting tusschen
mij en Fürbringer.
Dat vind ik een beetje merkU
waardig viel de commissaris in.
besluit, om Fürbringer
bent met het
rekenschap te vragen, naar Garmlsch
gereisd en plotseling besloot u anders
te handelen
Het is zoo, commissaris.
Wij zullen hier een oogenblik
over zwijgen. Schreef u Fürbringer
een brief, dat u met een bepaald doel
naar Garmisch zoudt komen?
Schuber hief verwonderd het hoofd

—

——

—

—

—

op. Zijn licht ontstoken oogen waren
Neen, zei hij schor,
half gesloten.
ik heb geen brief geschreven.
.— Wist u Pürbringers adres?
Natuurlijk, hij had den moed op
al zijn brieven zijn adres te zetten.
Ons dienstmeisje, dat de brieven in
ontvangst neemt, bracht de brieven
wel dadelijk naar mijn vrouw, maar
een keer is mij er een in handen gevallen. Ik noteerde den afzender.
Hm, u zeide zoo even. mijnheer
Schuber, dat uw vrouw u vaak had eezegd. dat zij niets meer van Fürbringer wilde weten, liet zij u de brieven
die hij schreef, zien?
Neen, natuurlijk niet, ik heb er
ook niet op aangedrongen dit geschrijf te lezen, hoewel ik er het recht
toe had,
Commissaris Brück nam het stuk
papier tusschen zijn papieren uit, het
stuk. dat men bij Fürbringer had gevonden en schoof het naar den rand
van zyn schrijftafel, zóó, dat SchuAlstublieft, leest
ber het zien moest.
eens oomerkzaam deze paar woorden
beetje
het schrift is een
verbleekt en
niet gced meer te zien.
Schuber haalde met bevende vingers een bril uit zijn zak. hij las.
Ik weet niet vat dl* te bekekenen heeft, commissaris, zeide h'i
fronsend en schoof het pap!?r terzifd?
Bij deze gelegenheid keek de commissaris naar Schubers nagels, die l?.ng

—
—

—

—

komt met een

draagbaar

met electro-

motor en tandwielreductor, bestemd
voor het gebruik in den landbouw.
De Artillerie-inrichtingen" exposeefen een kleine nrecisie-draaibank, geheel van Nederlandsen fabrikaat, een
ideale machine voor tal van bedrijven, die wel 't voornaamste stuk werk
is, dat het staatsbedrijf ten toon stelt.
Eet gasvraagstuk wordt grondig
behandeld. Er zijn zeer veel generateren voor turfgas en anthraciet,.
Bij de bouwmaterialen zijn er talrijke nieuwe vindingen. Buizen en
hulpstukken van asbest en nieuwe
vezels; vezelcementplaten, welke in
ds plaats komen van de gewapende
eternit-platen; isoleerende platen en
deksels van glaswol, waarmede men
Zijn hoeveelheid warmte op het nuttigst kan gebruiken.
STEEN UIT SCHUIM
Het Centraal Instituut voor Industrialisatie exposeert een laboratozeeriumsteen, vervaardigd uit
schuim, een poreuze klinker die niet
is gebakken.
Het bedrijf, dat regelmatig- met
smeerolie heeft te maken kan in genoemd instituut zijn licht opsteken op
bet terrein der geregenereerde smeerolie In plaats van de gebruikte olie
zooals vroeger af te danken, wordt ze
zorgvuldig opgevangen, aan talrijke
bewerkingen onderworpen waarna ze
oonieuw geschikt is voor de bekende.

doeleinden.

Nu ijzer en staeü schaarsch begififl
nen te worden,.heeft-men zich ml?
houtindustrie toegelegd op een veiV
hardingsprocédé, dat wondere resultaten schijnt te beloven. Door middel
van kunstharsen perst men het hout
zóó hard in elkaar dat het een weerstand krijgt die het mogelijk maakt
er zelfs machlne-onderdeelen van te
vervaardigen zooals kam- en tandraderen aantoonen.
Met het lood is het al evenzoo gesteld als met het ijzer en staal. De
buizen,
industrie maakt thans zinken
die goedkooper zijn en dunner. Ook
zagen wij daar zinken waterkranen in
plaats van koperen. Natuurlijk ontbreken de carbid- en spirituslampen
niet ter vervanging van andere ver-j
lichtin gsmiddelen.
NIEUWE GRONDSOORTEN
Buitengewoon goed werk heeft de
Opbouwdienst gedaan, door het delven van allerlei grondsoorten en
steenresten waarmee in de laboratoria wordt geëxperimenteerd om ze
weer in industrieele doeleinden om te
zetten.

'*

LAAT DE VLAG
VAN UW BEDRIJF
OOK IN DEZEN

TIJD WAPPEREN

BLIJFT ADVERTEEREN IN DE
DAGBLADPERS!

en puntig waren geknipt. Dokter Wesener, die het onderzoek van het lijk
had ondernomen, meende te moeten
beweren, dat de krabwonden in het
gelaat van den doode door scherpe
harde nagels waren veroorzaakt. Vingerafdrukken waren, door den invloed
van het weer niet meer aanwezig.
TJ bent groothandelaar, mijnheer
U hebt naSchuber, zeide Brück.
tuurlijk een schrijfmachine op uw

—
—
——
—

—

kantoor?
Natuurlijk, twee machines zelfs
Is uw kantoor in uw huis geves-

tigd?

Zeker, maar wilt u mij niet zeggen wat deze vreemde vragen te beteekenen hebben?
Een oogenblik. Brück tikte met
den vinger op het stuk papier en
Herkent u dit
zeide met nadruk.
schrift, zou het van een van uw

—

schrijfmachines kunnen zijn?

—

Schuber verbleekte en stond plotseling op,
Wat beteekent dat, com-

missaris u wilt toch niet beweren, dat
heb gescnre.
ik 'n brief aan Fürbringer
ven, een brief, dien ik weer terug wilde hebben? Ja nu herinner ik mij in
de krant te hebben gelezen, dat. men
in de gebalde vuist van den doode een
dat stuk
Stuk brief had gevonden, dat.ligt.
nietdat d?ar op de schrijftafel
waar?
Juist mijnheer Schuber. rna"wrarom windt u zich daar zoo over op?

—

in de boot en roeiden naar de „Arrow" terug. De rook aan den horizon was duidelijker zichtbaar geworden en de bemanning van de „Arrow" liet geen tijd verloren gaan de
zeilen te hijschen. Tarzan had al de
vreemde gebeurtenissen met belangstelling gade geslagen. Hij was
nieuwsgierig naar den inhoud van
de kist. Op den grond knielend vond

„PA" WAS IN INDIE.....

h
! ij een spade en begon te graven waardevols moest bevatten. Hij
totdat hij op het lichaam stuitte. Hij wenschte haar te openen, maar het
legde de kist bloot en Het het lijk in Ijzeren slot en de banden weerstonden
het graf liggen. Vier zeelieden hadden zelfs zijn kracht. Daarom verborg hij
gezwoegd onder het gewicht van de haar. De duisternis begon te vallen,
kist. Tarzan van de Apen tilde haar eer hij bij de hut was teruggekeerd.
gemakkelijk alleen op en droeg haar Verwonderd zag hij, dat het binnennaar het dichtste gedeelte van de ste van de hut verlicht was.
jungle. Hij liep vele uren. Zijn her(Wordt vervolgd.).
■\nen vertelden hem, dat de kist iets

—

De levensvreugd en de Kuns 1".

Maar zijn brief was er wel wat Wanneer wij met de kunstenaars van
ál te vlug
doen krijgen, loopen we honderd proOPLICHTER GEARRESTEERD
De 28-jarige schilder en behanger
v. V. te Utrecht, die geldgebrek had,
ging op een geraffineerde wijze te
werk om hierin te voorzien. Hij had
gehoord dat Jongelui, wier ouders in
Indië zijn en die thans moeilijk uit
Indië geld kunnen betrekken, geholpen worden door verschillende menschen in ons land. Daarom schreef de
schilder een klaaglied naar een heer,
die in een inrichting te Utrecht ter
verpleging was opgenomen en wel
over eenige contanten scheen te beschikken. Het was v. V. bekend, dat
deze heer wel eens menschen, die in
nood zaten, placht te helpen. In den
brief schreef hij, dat zijn vader op
een theeplantage zat, maar dat deze,
tengevolge van de omstandigheden,
niets van zich Het hooren, terwijl de
„zoon" in geldnood zat. Den eersten
keer slaagde de opzet: de schilder
kreeg geld. Den tweeden keer zou het
weer gelukt zijn en zou de oude heer
nogmaals een bedrag hebben overgemaakt, 1ware het niet, dat v. V. een
groote fout gemaakt had, HIJ had n.1.,
om den .inhoud van zijn brief meer
geloofwaardigise doen schijnen, een
brief van zijn vader uit Indië er bij
gedaan.'*'ln dezen «brief stond, dat
„pa-Hef" het geld wel zou willen verzenden', naar Holland, maar dat dit
van deh
niet mogelijk wis
Oorlog. Misschien zou de oude heer
ook hierdoor bewogen zijn tot afgifte
van geld, maar ongelukkig voor den
schilder werd nog tijdig ontdekt, dat
de zoogenaamde brief uit Batavia gedateerd was 28 Februari en op 1 Maart
lag de brief al in de bus van de inrichting, waar de oude heer werd verpleegd. In één dag van Batavia naar
Utrecht, en dan In oorlogstijd, is wel
heel gauw, dacht een goede bekende
in
van den ouden heer, die den brief
handen kreeg, en zoo werd de oplichting ontdekt.
De politie heeft toen een

onderzoek

ONDERWIJS
KWEEKSCHOOL VOOR
VROEDVROUWEN
Blijkens oen mededeeling in de
Staatscourant zal bet examen voor toelating tot de kweekseholeu voor vroedvrouwen te Amsterdam en Rotterdam,
dit jaar voor wat het schriftelijk doei
betreft, worden afgenomen op 16 April
in de Ridderzaal te 's-Gravenhagc.
Candidaten moeten zich schriftelijk
aanmelden vóór 5 April a.s. bij den
voorzitter der examencommissie, Mauritskade 55 te Den Haag.
Op denzelfden dag wordt in do R.K.
Kweeksehoei voor vroedvrouwen te
Heerlen het toelatingsexamen afgenomen, waarvoor candidaten zich tot den
geneeshoer-didecteur kunnen wenden.

—

-

—

omdat de kunstenaar van heden
allerminst Individualistisch Is. Het individualisme van de Jeugd heeft het
nog wel mogelijk gemaakt, n.l. door
de accenten op het
dig

ik te leggen en de
persoonlijke
beleving van geloof en

ideaal toz fundament te slaan voor
eigen uitbouw en
groei. Maar bij de
kunstenaars moeten we anders te
werk gaan. Daar, waar zij meer werktuig van den tyd zijn, moeten wij
hun vragen hun geestelijke aandacht,
hun persoonlijke interesse in te schakelen voor de zonden van het leven.
Want die zijn er toch altijd ook nog.
Dwingen kunnen wij den kunstenaar
niet.
Wie probeert hem op de teugels
te nemen voor eigen beginseltjes,
krijgt met een steigerend paard te
doen.
Maair wei kunnen wij den kunstenaar, die het leven in de hand heeft,
als 'n diamant, dien men wenden en
keeren kan om in de juiste belichting het meest tot een schoon effect
te doen komen wel kunnen wij hem
wagen dat leven, ons leven, onzen
tijdgeest, ons innerlijk bestaan, naar
de zon toe te wenden.

—

*

—

—

—

.

tijd en wanneer we dus klagen over richten. 12.15 Orgelspol, 12.45 Nieuws-;.
kun3t, en ecónom\sc]io bcr&ntön A.N.P. l.Chl
gebrek aan'levensvreugd
en soliste. 1.45' Gramo-dan signaleeren we een tijdsverschijn- Amnrbile-éiextet
foommi2iek. 2.00 Gooisch Sympbouiesel.
orkost. 3.30 Gramofoonmuziek. 4 00 SS
Maar wat wij bij de jeugd hebben Harmonie-orkest. 4.55 Gramofoonmuziok,
5.15 Nieuws-, economische- en boursbegetracht om te buigen tot levens- riohten A.N.P. 5.30 Omroeporkest. Ii.OK
Uitzending voorbereid door do Christ.
bij
is
vreugd
den
kunstenaar
dat
Radio-Stichting: Causerio: „De arbeivan dezen tijd niet mogelijk. Eenvoudersbeweging
haar strijd togen

——

—

6.45 Gramofoonmuziek. 6.50—7.00 Och-

tendgymnastiek. 7.30 Gramofoonmuziek.
7.45 Ochtendgymnastiek. 7.55 Gramofoonmuziek. 8.00 Uitzend/rag voorbereid
door do Cbrist. Radio-Stiohting; Schriftlezing en meditatie. 8.10 Gramofoonmuziek. 8.30-Nieuwsberichten AXP. B.4>S

——

Het komt niet in mijn gedachten u te Llly sprak, zeide zij het mij, je zult
verdenken. Herkent u het schrift, ja het begrijpen.
Ach, jullie hebt mijn kamer nooof neen?
zeggen, dit dig?
Datis kan Ik niet
verbleekt en door elkaar
Ja
schrift
het is alleen
Je weet
geloopen.
zelf hoe klein wij hier wonen. Lily
Dan moeten wij ons op uw kan- zou de kamer graag voor het dienstmeisje gebruiken. Martha kan niet
toor overtuigen.
Commissaris Brück stond met een voortdurend op den zolder slapen, ik
zijn
geloof,
en
achteruit.
op
ruk
duwde
stoel
dat het niet toegelaten Is.
Hollberg begreep natuurlijk dadeEen gedachte ging door zijn hoofd.
opdracht
zijn
lijk,
van
dat dit een uitvlucht was. Maar
Als Schuber in dien zij
vrouw, den brief
misschien te hij zeide niets, hij wilde zijn vriend
haastig en te onbedacht had geschrekwetsen.
niet
Bovendien had hij zelf
van en die haar compromitteerde, te- al de gedachte gehad van huis te verwaren
in
Het was hem onmogelijk op
rug halen wilde? De mannen
anderen.
den duur met Li v Schuber onder een
strijd geraakt en Fürbringer was geeen
natuurlijk
maar
dak te leven. Hij hield niet van deze
vallen. Dit was
combinatie. Had Schuber niet eerst vrouw. Persoonlijk legde zij hem niets
verklaard, dat hij zonder medeweten in den weg, had zelfs bijna nooit met
van zijn vrouw naar Garmisch was ge- hem gesproken, maar hij voelde haar
haat ook zonder woorden. Misschien
gaan? Enfin, men moest afwachten.
verloor hij de vriendschap met Schuber als hij langer bleef. Dat zou Jammer zijn. hij was aan de nagedachteEi-win Hollberg kwam zijn kamer nis van zijn vader verplicht de vriendbinnen en schrok toen hij Schuber op schap van den man, die zijn ouders
eens van den ondergang had gered.
zag zitten.
de sofa
Ik heb je iets onaangenaams te te bewaren.
zeggen, Erwln, het valt mij niet geIk moest het Je wel zeegen, ging
makkelijk, maar ik moet. Hij keek Schuber voort en bekeek zijn schoelangs zijn vriend heen en leunde achnen, het is niet noodl? tp zeggen,
terover.
Het zou goed zijn als je dat ik altüd tot. Je beschikking sta
naar een gemeuK'?erde kamer omzag ik bedoel als je soms In moeilijkheden
wij nebben deze kamer mocht, komen.
ik kan
noodig, Erwin. Toen ik vanmiddag met
Natuurlijk, dat weet ik. het is te

—

HILVERSUM I, 414,4 M.

cent kans, dat zij zich verdekt zullen
opstellen en zeggen: voor alles abso11.00 Voordracht.
lute vrijheid en nooit of te nimmer Gramofoonmuziek.
11.20 Omroeporkest. 12.00 Gramofoontendenz.
muziek. 12.10 Esmeralda, 12.42 Almanak.
Nu zijn we door de jaren heen al 12.45 Niouws- en economische berichten
A.N.P. 1.00 Amusementsorkest en soliswel een klein tikje minder absoluut te. 1.45 Gramofoonmuziek. 1.55 Reporgeworden op dat punt.
tage. 2.15 Gevarieerd programma. 3.30
Voor de vrouw. 3.40 Vocale duetten met
Ik waag het er op en vraag: hoe pianobegeleiding.
4.00 Uitzending voorkunst,
komt bet dat de moderne
de bereid door het Vrijzinnig ProtestantCyclus „Lezen in den.
sche
Kerkcomité:
zoo
bijzonder,
moderne roman in het
Bijbel". 4.20 Concertgebouworkest (opweinig levensvreugde bezit?
name). 5.00 Gramofoonmuziek. 5.10 Uit
„Grusa aus der Heimat", proHet antwoord ligt nogal voor de Berlijn:
gramma voor de leden van do Duiteche
hand. Omdat ook onze kunstenaars Weermacht 6.00 Esmeralda en solisten.
net als de moderne mensoh, innerlijk 6.42 Almanak. 6.45 Lezing „Protestantisme op den tweesprong". 7.00 Economizelf alle levensvreugd missen. Maar eohe vragen van den dag (A.N.P.). 7.15
Pianospel
en gramofoonmuziek. 8.00
jeugd
onverschilligheid
is
wat van de
Nieuwsberichten AN.P. 8.15 Gramofoonen een zich afwenden van allerlei muziek. 8.30 Berichten (Engelsen).
8.45
„Isme", waa/r de Jeugd naar toe ge- Omroeporkest en aolisten. 9.40 Uitzending voorbereid door het Vrijzinnig Prodreven wordt door fanatieke oude- testnntscho Kerkcomité; Avond wij ding.
ren
dat is bij den kunstenaar een 9.45 Engelscho berichten (A.N.P.) 10.00
overvloedigheid voor
ais ik het zoo Nieuwsher IcMen A.N.P.
eens noemen mag
de geestelijke
HILVERSUM H, 301,5 M.
weersgesteldheid van heel het maat6.45 Gramofoonmuziek. 6J>0—7.00 Ochschappelijk economisch, intellectueel tendgymnastiek. 7.30 Gramofoonmuziek.
7.45 Ochtendgymnastiek. 7.55 Gramoen politiek wereld-denken.
foonmuziek. 8.30 Nieuwsberichten A.N.P.
De kunstenaar Is in zijn kunst de 8.45 Gmmofoonmuziek. 10.30 Ensembla
zuivere reflex van den geest van zijn Jonny Kroon. 11.00 Gramofoonmuziek,
11.20 Ensemble Jonny Kroon. 12.00 Be-

ineesteld en den schilder kunnen ar- LEVENSresteeren. Hij heeft bekend ach aan
oplichting te hebben schuldig geBLIJHEID
maakt,

,

VRIJDAG 14 MAART

KANTTEEKENING
Gr.

Tal van Uitvindingen

—
Ik geef hem vrij —
Homan van

strand was getrokken, haalden de
mannen de groote kist uit de boot.
Zij praatten boos en kregen een twist,
die spoedig in een vechtpartij ontaardde, waarbij een der mannen het
leven liet. Daarna groeven ze een diep
gat, waarin de kist en het docde lichaam gelegd werden en wischten
daarna alle sporen van hun mfcoaad
uit. Vlug sprongen de mannenw»eer

Druk Bezoek aan de Jaarbeurs

vieezen

Dat

DONDERDAG 13 MAART 1941

TARZAN

BRUTALE DIEF

groote

-

—

—

in
de
tuberculose". 6.15 G-romofoon muziek.
6.20 Omroeporkest. 6.45 Lezing „Protestantisme op don twee-sprong". 7.00 Economische vragen van den dag (A.N.P.).
7.15 Hllversumsch vrouwenkoor en orgelsoli.

8.00—8.15 Nieuwsber. A.N.P.

En dit Is dan het toch nog weer
Individualistische, dat den kunstenaar
tot een persoonlijkheid maakt.
Zijn wil om de zon te zien, zijn
eigen inslag In dat chaotisch leven

—

dat stempelt zijn kunst.
snakken naar een levensblijde
kunst.
En we kunnen niet meer dan afwachten of er één onder de kunstenaars zal zijn die in een lied de blijheid weer laat schalmeien
of m
proza de menschen weer in een levensgelukkig
verband tot elkaar
Wij

—

voert.
Als de jeugd optrekt met een blij

lied

— als de jeugd zelf straalt van

—

idealisme
als het jonge leven uitbot tot een feest, dan za] de levende
daar
als vanzelf door gekunstenaar
ïnspireerd en bewogen worden.
wisselwerking
van een
En in die
daad-rijke Jeugd en den scheppenden
kunstenaar, zal het leven zich weer
belijden kunnen tot een vreugde, di»

alle verstand te boven

gaat.

hopen,

dat ik Je hulp nooit noodig zal
mij er wel door. Dus,
hebben. Ik sla
mijn beste, over twee of drie dagen
heb ik een andere kamer, dan ben je
het, struikelblok kwijt.
De laatste woorden waren scherper
geweest dan hij bedoeld
had. Hij
voegde er vriendelijk aan toe.
Jullie
noodig,
hebt de kamer
Ik scheid zonder verwijt van je en begrijp je stand-

—

—

punt.

Goed, wij begrijpen

elkaar.

Schuber gaf zijn vriend een hand
en drukte de zijne stevig. En hiermede
was datgene weg
wat hen beiden gedrukt
geruimd.
had, uit den

—

U ontkent' dus Alexander Fürbringer een brief naar Garmisch te
hebben geschreven? vroeg commissaris Brück en draaide ziin hoed in zijn
handen rond. —ik behoef u zeker
niet te zeggen, mevrouw Schuber, wat
er van uw. verklaring afhangt,
Ik heb Fürbringer niet geschreven, zeide Lily Schuber en drukte
haar aakdoek tegen haar voorhoofd.
Deze man interesseerde mij niet
meer, onze tamelijk losse vriendschap
verdween, toen Fürbringer Müncher

—
—

verliet.

(Word-t vervolgd.)

AMERSFOORTSCHE COURA.NT

—

VRIJDAG .28 MAART 1941

dersontwikkeling opgericht, welke de
voorloopster is geweest van het Instituut voor Arbeidcrsont wikkeling. Ook
deze commissie hield zich bezig mtehet
organiseeren van allerlei excursies. Uit
een en ander moge blijken, dat het

Amersfoort

denkbeeld van V.V.V. niet nieuw is.
maar het is toe te juichen, dat zij dit
werk opnieuw ter hand wil nemen en
de tegenwoordige jeugd op een zoo
breed mogelijke basis liefde voor de natuur in het algemeen en voor de fraaie
omgeving van onze stad in het bijzonder wil bijbrengen.
Amersfoort heeft ook veel mooie perspectieven als woonstad, fabriekscontrum en als verblijfstad. Maar daaraan
kan nog zooveel veranderd worden. We
stellen nogmaals voorop, dat alles afhankelijk is van den afloop van den
oorlog, maar hervormingen zullen er
komen.
Het hotelwezen in onze stad kan verbeterd worden- Toen Amersfoort 20.000
zielen telde was het aantal hotels grootcr dan nu. Er moet weer eens gelegenheid zijn, oen strijkje in een café te beluisteren. Het pensionwezen moet iin
goede banen worden geleld. Do eerste"
symptonen zijn op dit gebied reeds
merkbaar, dank zy de kort geleden opgerichte afdeeling van den Nederlandschen Bond van Pensionhoudors, welke ten doel heeft, do gemeenschappelijke belangen van de pensionhouders
te behartigen.
Door een gocdo samenwerking kan
zoo heel veel in onze stad nog een belangrijke vlucht nemen. We moeten dat
eene doel voor oogen houden, onze stad
steeds aantrekelijkor te maken, omdat daarbij ons aller belang als inwoners is gediend.
leder dus propagandist voor AmersKampcrbinnchpoort,
De typische
'.
Foto archief foort
VVV. wil dit alles bevorderen. Laten wü over allerlei kleinigheden heenineenslaan, om
moentc, iets te vertellen over de flora stappen on do handen
nog meer dan tot nog
en de fauna en daaraan tevens een ex- van Amersfoort, de
van het
te
maken:
woonstad
toe,
knoopen.
cursie vast te
In dit verband werd herinnerd aan Sticht.
het Instituut van Arbeidersontwikkeling, dat in 1923 is opgericht en dat desTRAMDIENSTEN UITGEBREID
tijds ook excursies organiseerde. BeMet ingang van 1 April a.s. zullen de
kend is het werk van „De NatuurvrienUtrecht—Zeist en Amerstramdiensten
lang
tijd
voor dien
werd
den". Maar al
op dit terrein gearbeid. Zoo herinneren foort—Zeist—Rhenen met eenige ritten
wij ons. hoe in 1913 in onze stad reeds worden uitgebreid. Van Zondag a.s. af
tegen betaling van
een commissie voor maatschappelijk zijn dienstregelingen
drie cent by de conducteurs verkrijgwerk bestond bij de afdeeling Amersfoort van den Alg. Ned. Typografen- baar.
bond met het doel, de adspiranten naar
ABONNEMENTSCONCERT U. S. O.
buiten te brengen en hen te wijzen op Zondagmiddag
a.B. 2.15 uur geeft het U S.O.
de fraaie omgeving van onze gemeente onder leiding van Corl Schuricht 1» „Tlvoll"
niet alleen, maar ook om hier aandacht te utrecht zijn zestlendo abonnementsconte vestigen op bezienswaardigheden. cert In dit seizoen. Solist Is Gcrard HengcWe herinneren ons b.v. nog een bezoek veld, plano. Uitgevoerd worden Suite voor
aan de kapel van Isselt in de Birkt. In orkest van Franz Flossner, het tweede plano1921 werd op initiatief van wijlen on- concert van Beethoven en de derde syrr.phozen oud-stadgenoot J. Muilwijk door de nle (,;Erolca") van Beethoven.
S.D.A.P. een Commissie voor Arbei-

V. V. V. blijft actief: óók thans

Maakt propaganda voor
Uw stad!
CURSUS OVER AMEKSFOORT'S
HISTORIE

Er behoeft wel niet meer op te worden gewezen, dat de tijdsomstandigheden vele vercenigingen in moeilijkheden hebben gebracht en deze thans
niet meer die activiteit kunnen ontplooien, welke men in normale tijden
van hen gewend is.
Dit geldt ook voor V. V. V. hier ter
stede. En toch is het niet noodig, daarin
te berusten, zich over te geven aan defaitisme on kalm te wachten op de dingen, dia komen zullen.
Het bestuur van V.V. V. heeft eenige
persvertegenwoordigers bijeen geroepen
en in deze samenkomst heeft de heer
J. A. C. Spoel op de hem eigen enthousiaste wijze medcdeelingon gedaan over
datgene, wat het bestuur van V. V. V.
bezig houdt en uiteengezet hoe het zich
de toekomst denkt.
V.V.V. is wel heel erg gehandicapt. Is
het b.v. nog noodig te wijzen op de

schier

.

,

onoverkomenlijke moeilijkheden,

aan het reizen verbonden? ■En toch is
er nu iets te verrichten, waarmede men
straks zijn voordeel zal kunnen doen.
Na den oorlog komt er een andere
tijd. Dan moeten -de organisaties met
hun voorbereidende maatregelen gereed zijn, om het opbouwende werk ter
hand te kunnen- nemen. Uit den aard
der
hc:l veel afhangen van de
wijze, waarop de oorlog afloopt- Niedaarop
vooruitloopen, maar
mand kan
wel kan met zekerheid worden vastgesteld, dat er in Europa geheel andere
verhoudingen zullen ontstaan, waaraan
ons land zich niet zal kunnen onttrekken. Groote dingen staan ons- te wachten. De vraag is nu; „Hoe staat V.V.V.
aan den vooravond van deze groote dingen?"

—

—

OVERZICHT DER

"

,

In verband mot het voeren van de

propaganda is verleden jaar het systeem van plaatselijke consuls ingesteld,
dat echter nog niet tot volledige ontplooiing is gekomen. Het doel van dit

stelsel was, den consuls alle voorlichhet gebied van de bijstad, welke zij
zonderheden van onze
op hun beurt dan weer aan anderen
kunnen
zouden
mededeelcn. Op dit terrein is nog veel Ie doon. Daarbij is er
gedacht,
jeugd de liefde tot onze
de
aan
femeonto en haar fraiae omgeving bij
brengen
niet
alleen, maar ook haar
te
cd de hoogte te brengen van de geschiedenis, die buitengewoon belangwekkend is.
Een Van de plannen voor de naaste
toekomst is o.a. het organiseeren van
cursussen voor de jeugd, waarin de geschiedenis van onze stad behandeld zal
worden on waaraan een diploma zal
.worden verbond. Want het is vooral de
jeugd, die voor de schoonheid van onze
gemeente gewonnen moet worden. Ook
kwam het denkbeeld naar voren; door
deskundige personen een inleiding te
doen houden over een bepaalde geschiedkundige Gebeurtenis in onze geting te geven op

OORLOGSDAGEN

BLOEMKAART
Bon No. 06.

35 Gram tarwemeel of tarwebloem of
roggemeel of roggebloem of selfhakman).
rljzend
Geldigheidsduur
van 24 Maart tot en met 20 April.

Bon No. 06.

""

50 Gram brood of een half rantsoen
gebak. Geldigheidsduur v. 24 Maart
tot en met 20 April.

BROODKAART

Bon No- OS.
Per bon 100 gr. roggebrood of ander
brood of een rantsoen gebak. Geldigheidsduur t.m. 30 Maart.*)
Bon No. 09.
Per bon 100 gram of een ranisoan
gebak. Geldigheidsduur v, 24 t.m.
30 Maart, ev. 6 April.

Bon No. 10.

17 Maart t.m. 13 April.

KOFFIE en THEE
Bon No. 18.

50 Gram thee of 125 gram koffie ol
250 gram kofflesurrognat (voor ioover aanwezig). Geldigheidsduur van
17 Maart t.m. 27 April.

RIJST.

Jaarvergadering

-

In hotel „Monopole" kwam Donderdagavond onder leiding van don heer
H. A. Fischer de afdceling Amersfoort
van het Ned. Roodc Kruis in jaarvergadering bijeenKa opening door den voorzitter wer-

den door den heer v. d. Pol, 2e secretaris, de notulen gelezen, welke onveranderd werden vastgesteld.
Jaarverslag

BAVERMOUT.
of havcrvlokkcn,

haverblocm, aardgort. gortmout of

appelmeelvlokken,
grutten.
Bon No. 07.
Per bon 250 gram. Geldigheidsduur
8 weken tot en met 20 April.

MAIZENA,

of grlesmecl ot sago of aardappelmeel of een hoeveelheid imddlncpoeder of puddlncHauspocdcr, welke 100
gr. zetmeel bevat.
GEBAK.
Bon
No. 10.
Bon No- OS.
Per bon 100 gram (1 ons) GeldigEen rantsoen. Geldigheidsduur tot en
heidsduur
8 weken t.m. 20 April.
Maart.*)
30
met
") Gemerkte bons niet meer geldig in hotels en restaurant
Per bon 100 gram of een rantsoen gebak. Geldigheidsduur van 31 Maart
t.m. 6 April, ev. 13 April.

Bij apotb.

ca

drog. 1.47,

0.76. 0.41.

Adv

secretaresse.

bandplaats te Soesterberg.
Aan het eind van 1940 telde de afdee11 Mei vertrokken nog 12 helpsters
lirg 253 contribueerende leden. In ver- met eenzelfde bestemming.
gelijking met het vorige jaar is dit aan17 Mei worden de transportcolonisten
tal zeer bevredigend. Door de tijds- gedemobiliseerd.
omstandigheden moesten verscheidene
19 Mei keerden do helpsters voor de
leden bedanken. Hier staat tegenover, booten on treinen terug en meldden

I

aldus merkte de secretaresse mevrouw
v. d. Pol—Nonkes op, dat velen zich geroepen gevoelen het Roode Kruis te
steunen, omdat zij door deze instelling
vla een informatiebureau in de gelegenheid werden gesteld berichten te
ontvangen of te verzenden, van en naar
hun in het buitenland vertoevende betrekkingen.

II In het bestuur kwamen geen mutaties
voor.
*De verpleegcolonne vermeerderde
met 44 leden. De totale sterkte is thans
14j leden.
gelegenheid om tewerk te
■ Van degesteld
in de ziekenhuizen
worden
door
17 helpsters gebruik gewerd
maakt. De sterkte van de transportcolonne bleef onveranderd. Door deze
colonne is 11 maal dienst gedaan bij
verschillende wedstrijdbijeenkomsten.
i Het verslag geeft vervolgens een
overzicht van de gehouden cursussen
ï„
voor het personeel.
I Door de tijdsomstandigheden was het
niet mogelijk buitenbijeenkomsten te
houden.
Aan het maandelüksch overzicht ontleenen wij het volgende;
l In Januari vertrokken 10 man van de
transportcolonne naar de Roodc Kruiscompagnie te Amsterdam.
In Februari werd de extra Roode
Kruiscollecte een groot succes.
In Mei werd de secretaresse der afdeeling op het Hoofdbestuur ontboden
en ontving uit handen van de voorzitster het Kruis van Verdienste.
10 Mei.
■* Nederland acht zich in oorlog met
het Duitsche Rijk. Oproep van het
Hoofdbestuur voor opzending van die
dames. 23 in getal, die zich indertijd
vrijwillig beschikbaar hadden gesteld
'voor het vervoer van gewonden in treinen en booten.
" Prompt half vier waren 14 van deze
helpsters en 1 niet tot de colonne behcorende zuster, die zich hiervoor had
aangemeld, op het secretariaat aanwezig zooals hun per ordonnans was verzocht en stipt 4 uur vertrok een autobus, daar het verkeer per trein stop
stond, met deze dappere helpsters die
Val goeden moed in oorlogstijd een onyjWc bestemming tegemoet gingen
ort&r"*geieïaë'"\-an déI—helpster—
,1 helpster, me*
vrouw R. E. Fischer—Cats. Een woord
vanhulde aan deze dames. Drie buiten
de siad wonenden konden niet anders
dan per telegram worden gewaarschuwd
en gingen dus niet met dit transport
mee. j
Vier dames konden zich door ziekte
on anderszins niet beschikbaar stellen
en één bleef zonder meer weg. Een lid
weigerde en werd op grond hiervan afgevoerd uit de colonne.
Dienzelfden avond vertrokken per
fiets 19 helpsters naar de hoofdver-

.

■

'

<

-

■

GORT.

"

gort mout

zich op het secretariaat.
Van 17—22 Mei hielpen 20 transportcolonisten bij de terugkomst der geëvacueerde bevolking aan het station.
In Juni werd medegewerkt aan do
oprichting van een comité voor den zieken on gewonden soldaat.
Vervolgens vermeldt het jaarverslag
dat met den Luchtbeschermingsdienst
geregeld contact wordt onderhouden.
Velen van het personeel, zoowel dames
als heeren, staan ter beschikking van
dezen dienst.
Irgeschreven worden 385 donors.
Vermeld dient te worden dat verscheidene helpsters en helpers in de
plaatsen waarnaar zij geëvacueerd waren, goede diensten hebben bewezen in
ziekenhuizen, noodziekenhuizen, hospitalen enz.
Het jaarverslag, dat een goed beeld
geeft van den toestand der afdeeling,
werd onder dankzegging aan de samenstelster, goedgekeurd.

'

Financieel jaarverslag.
Dit werd uitgebracht door den penningmeester, den heer J. de Vries. Het
sloot met eon bedrag aan Inkomsten on
uitgaven van ’2056.63 met een batig
saldo van ’719.18 (v.j. ’586.15).
Het geldelijk bezit der afdeeling was
31 Doe. 1940 ’5033.58.
Het fonds „Eigen gebouw" is groot

’

2981.25.

Bon No. 09.

Per bon 100 gram (1 ons). Geldigheidsduur 8 weken t.m. 20 April.

.

PEULVRUCHTEN.
Bon No. 15.

Ned- Vrouwen Elcctriciteits Vereeniging, onder het motto: „Juist nu goede
Voedirg'j is een groot succes geweest.
"-Ondanks de gure; regenachtige degen
was het bezosk onverwacht groot.
Het waren niet alleen huisvrouwen,
die kwamen kijken, maar ook leeraressen en leerlingen van verschillende
huishoudscholen en leerlingen van de
Pallas Athene school. Ook eenige zusters gaven blijk van hare belangstelling.

Verscheidene dames gaven zich op als
lid, waaruit wel blijkt, hoe groot de behoefte is aan goede voorlichting en
steun voor de huisvrouw in dezen
moeilijken distributie- en bonnentijd.
De Ned. Vrouwen Elcctriciteits Ver.
kan met voldoening op deze geslaagde
tentoonstelling terug zien.

.-:.

120 gram
150
250
„
150
„
3UO
„
125
„
250
„
200

Zachte zeep

Zeeppoeder

Benheldszeep
Zachte zeeppasta
Vlokkenzeep
Zellw. waschmlddel
Vloeibare zeep

Bon No. 16

Geldigheidsduur t.m. 30 Maart.

Bon No. 20.

.

Geldigheidsduur van 31 Maart t.m.

hebben.

daarvoor vergun-

Voor verlichting. Per bon 2 L. Gnldig
5 weken tot en met l April.

.

Bon Periode 9.

Uitsluitend voor kook doeleinden. Geldig
24 Febr. tot en met 20 April.
Ka 31 Maart wordt geen petroleum
voor verllehtlngsdoclelndcn beschikbaar gesteld.

HONDENBROOD
Bon No. 9.

Geldig "tot en met 31 Maart. Groep i
10 kg; groep Z 10 kg.: groep if 8 Kg
groep 4 5 kg.; groep 5 4 kg.: groep
C 3 kg.

:

lt/»

kg

—

——

—

—

—

—

—

—
..... —

—

Aanvangstijden als
Rembramlt-Thcatcr.
het City-Theater. Geen matlnee"s.
„Goud 19
Van 20 Maart t.m. 3 April
Ncw-Frlsco".

— —

29 Maart

— ...

Hotel „Monopoie"

—
—

14.30

Ned. Ondcrw.-Genootschap. Lezing
uur
en demonstratie door den heer B. Smit te

Zondag 30 Maart zal het tien jaarzijn
geleden, dat in onze stad de Stichting
Ziekcnhuisverpleging haar werkzaamheden begon. Veel is door haar in deze
periode tot stand gebracht Wij komen
morgen op de geschiedenis van deze sociale instelling terug.
OP DEN BON GEZET

Tegen een schilder is proces-verbaal
opgemaakt wegens overtreding van de
Arbeidswet.
Twee straatmuzikanten, die door
het maken van straatmuziek wat meer
leven in de brouwerij wilden brengen,
werden bekeurd, omdat zij daarvoor
geen toestemming hadden.
Een bewoner van de v. Asch van
Wijckstraat kreeg een bon, omdat zijn
keuken licht uitstraalde.

—
—

Een 16-jarige jongen uit Rotterdam,
die door de politie zwervende hier ter
stede werd aangetroffen, is door haar
zorg naar do Maasstad teruggebracht.
SCHOOLBIOSCOOP
In „De Valk" vonden heden school-

bioscnopvoorstellingen plaats.

Gedraaid- werden een film over de

zoutwinning te Boekelo en een van de
spoorwegen.

Groningen.
Expo20 Moert—l7April
Gildehuls
sitie Antort Pieck.
City Theater
30 Maart
10 uur
Film vertoonlng ..Vreugde en Arbeid".
30 Maart
Doopsgez. kerk (V. Biankenhetmstr.)
15.00 uur
Lezing door ds.
Groenewegen uit Arnhem over de „Matthitus- PassIon".
31 Maart
14.30 uur
Gebouw Theos.
Vereen,
Jaarvergadering Huisvrouweuver.
en filmvertooning.
1 April
Adlcr-huls (KI. Spul 6)
Tentoonstelling ma15.00 tot 17.00 uur
teriaal Wecnschc Test op Schoolrijphetd.
3 April
,JDe Valk"
14.30 uur
Adsp Iran ten-gy mnastlek-uit voering „Wllhel
mina".
2 April
19.30 uur
„Do Valk"
Gymnastlekultvoering ..Wilhelmina".
„De Valk"
5 April
19.30 uur
Jaarlljksche gymnastiekuitvocring „Wilhelmina".
Concert,
5 April
Gildehuls
20 uur
Job. Blok (viool) en G. v. d. Burg (plano).
„De Valk"
Passiespel B.K.
G April
Jeugdwerk.
7 April
St. Jorlskerb
19.30 uur
Gewijde muziek (o.a. ..Stabat Mater") door
„Amersfoort" en
de
Orkestvereen.
het
„Amersf. Dameskoor" 0.1.v. Kees Hartvelt.
0 April
14.30 uur
Pro„Do Valk"
paganda-Jeugd middag „Z.U.T.'-14 April
St. Joriskcrk
Handels ..Messias" door do „Amersf. Oratoriumvereen."
14 April
14.30 uur
„De Valk"
Kamperman.
Thc-dansant Bert

———

——
—

—

— —

——

—

—

— — ——— —— ——
—— — — —
—
—
—
—— — — —
— — —
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DE VERDUISTERING
Verplicht te verduisteren
van 23 Mrt. 20.06 tot 29 Mrt- 7.23
Maan
Maan op 7.44. Onder 20-55 n.m.

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR BE PRIJZEN.
BERICHT No. 3.
VASTGESTELUE MAXIMUMPRIJZEN
Do volgende prijzen mogen ten hoogste aan het publiek In rekening worden gebracht:
Eieren:
versche eieren klasse I (65 gr. en meer)
2 (60—65 gr.)
3 (55—60 gr.)

et. per stuk
7;: et. „ "„
7 et
8

a.

"""""!!""."."«I"X!""

"
5 (45—50 gr!)
6 (minder dan 45 gr.)
b. kalkclercn
hoogere
prijzen
Het tragen ïan
Is strafbaar. Bewaar deze opgave en
Nlcuwo opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken.

".

KATTENBROOD
Geldig t.m. 31 Maart,

AGENDA
Maandag.
Dinsdag,
Grand-Theatrc.Woensdag en Donderdagavond 8 uur. vrijdag 6.30 (doorloopend), 8 u. laatste voorstelling,
Zaterdag 6 u. en 8.15 u. (doorloopend).
Zon- en feestdagen 1.45, 4.—,
G.15 en 8.30 u. '(doorloopend).
Matinee
Woensdag- en Zaterdagmiddag 2.30 uur.
„BurgemeesVan 28 Maart t.m. 3 April
ter-Comed Iant".
Maandag. Dinsdag, WoensCity-Theater.
dag, Donderdag en Vrijdagavond 7.30 uur
(doorloopend). Aanvang hoofdfilm 8 uur.
Daarna wederom voorprogramma.
Zaterdag G u, en 8.15 u. (doorloopend).
Zon- en feestdagen 1.45. 4.—, 6.15 en 8.30
uur (doorloopend).
Matinee Woensdagen Zaterdagmiddag 2 30 uur.
„School des
Van 28 Maart t,m. 3 April

VER VAN HUIS

Bon Periode E.

Bon No. 9.

■ Adv;

TIEN JAAR STICHTING
ZIEKENHUISVERPLEGING

SCHEERZEEP.
Bon No. 117.

Per bon 50 gram of tube of pot. Geldtgheldsduur 3 mnd. t.m. 30 April.

PETROLEUM
Alleen voor hen die

O.A. OPTREDEN TEGEN
„GAPKOERSEN" GEVRAAGD
Een groep effectenbezitters hier ter
stede heeft zich met een adres tot den
president der Nederlandsche Bank gewend, houdende verzoek, de provisie,
welke de banken berekenen aan Hun
cliënteele voor aan- en verkoop van effecten, aanmerkelijk te verlagen en gelijk te stellen mot die, welke te Amsterdam wordt geheven. Ook. wordt er in
die adres op aangedrongen, een einde
te maken aan het stelsel van de „gapkoersen" en de banken te verplichten,
de werkelijke koersen, waartegen een
effect wordt gekocht of verkocht op de
beurs, resp. te berekenen of uit te betalen aan hun clicntcclc.

levens",

Blijkens officieele opgave van het
provinciale bureau van de Winterhulp heeft de jongste liistencollecte
alhier opgebracht f 1682.81. De
daaraan voorafgegane buscollecte
(28 Febr.—l Maart) leverde een
bedrag van ’637,30 op.

Per bon 500 gram. Geldigheidsduur
5 weken tot en met 30 Maart.

■
Hulshoudzeep

adresseeren

Tentoonstelling V.E.V.
Do tentoonstelling in het P.U.E.M. gebouw, die 25, 20 en 27 Maart werd gehouden door de afd. Amersfoort van de

EIEREN.
Bon No. 82.

Per bon I el. Geldigheidsduur tot en
met 30 Maart.*)
Bon No. 92.
1 Ei. Geldigheidsduur van 24 tot en
met 30 Maart, cv. 0 April.
Bon No. 83.
1 Ei. Geldigheidsduur van 31 Maart
t.ra. 6 April, cv. 13 April.

Effectenbezitters

school.

JUIST NU GOEDE VOEDING

HULP

of grutten.

Geldigheidsduur
Per bon 250
8 weken tot en met 20 April.
MACAR O N I.
i vermicelli of spaghetti

ZEEP.

-

De nieuwe uniform voor den Nederl
Arbeidsdienst. De commandant, de heer
.1. N- Breunesse,

Het versUg was door de verificatiecommissie, bestaande uit de heeren Keetell. Iltman en Haan voor aceoord geteekend. Dezelfde leden werden ook
voor het jaar 1941 benoemd.
3ïj de bestuursverkïezing werden de
SCHOOLVOETBAL
aftredende leden, lt.-kol. H. A. Fischer
en dr. N. H. Arkcma bij acclamatie her- Als oefenwedstrijd voor de a.s. schoolmorgenmidbenoemd.
voctbal wedstrijden
Na de rondvraag werd do vergadering dag oen ontmoeting vindt
plaats tusschen het
gesloten.
derde elftal van de Handelsschool en
het tweede elftal van de Ambachts-

RUIM f 1600.— VOOR DE WINTER-

Bon No. 08.

ning

of iljhtmeei, rljstebloem of rhstßrtea
of gemengd meel.
Bon No. 19.
250 Gram. Geldigheidsduur v. 24 Maart
tot en met 20 April.

—

Daarom, neem oók

'
DISTRIBUTIE-ARTIKELEN
°

da eenvoudige Kruschen-kuur
volgen, zooals miljoenen menschen over
heels wereld dat dagelijks doen.
Kruschen rel ook U uitkomst brengen I
moesten

'. de

PRACHTIG WERK IN DE

'

de eerste plaats
aldus de heer
Spoel
zal van ons arbeid en nog een3
gevraagd.
We moeten
Een van de grootste bezienswaardigheden van onze stad: de aloude
worden
arbeid
Fot archief
niet terugblikken naar hetgeen geweest Koppelpoort.
MËÉV
is. Er moot veel worden opgebouwd,
organisatorischen
zin.
ook in
En dan komen wij vanzelf op de
vraag, hoe Amersfoort zal reageeren op
do tijden na den oorlog. Daarom is het
noodig, dat allen, wien hot wel en wee
Bon No. 09.
VETKAART
van onze stad ter harte gaat, zich nu
Gen rantsoen. Geldigheidsduur van 24
om de
tot en met 30 Maart, cv. 6 April.
reeds nauwer aaneensluiten,
Bon No- 08.
propaganda voor Amersfoort met kracht
Margarine ot boter (250 gr.) GeldigBon No. 10.
Een rantsoen. Geldigheidsduur van
aan te vatton.
heidsduur t.m. 30 Waart.*)
31 Maart t.m. 6 April, cv. 13 April.
Wat deze propaganda betreft vestigBon No. 09.
de de heer Spoel de aandacht op het
250 Gram boter of margarine of 200
gram vet. Geldigheidsduur van 24
BRANDSTOFFENKAART
buitenland, waarvoor steeds veel reclame is gevoerd. Ons land is daarbij steeds
t.m. 30 Maart, cv. 6 April.
Bon 15 t/m. 17
achteraangekomen en daarin zal veranBon No. 10.
Vaste brandstoffen voor haarden en
250 Gram boter of margarine. Geldigdering moeten worden gebracht. Wat
kachels. Gcldigheldsd. t.m. 31 Maart
heidsduur van 31 Maart t.m. 6 April.
wij te hooren kregen in deze bijeenBen 35 t./m. 41.
ev. 13 April.
Vaste brandstoffen voor centrale verkomst was grootendeels toekomstwarming. Geldlgbeldsd. t.m. 31 Maart.
muziek, maar toch de volle aandacht
BOTERKAART
De bonnen, gemerkt „een eenheid
waard.
brandstoffen 5e periode" en „een eenBon No- 08.
Geen doode organisatie.
heid
cokes 5e periode", zijn geldig
Boter of margarine (250 gr.). Geldigt.m. 31 Maart.
heidsduur t.m. 30 Maart.*)
V.V.V. wil geen doode organisatie zijn.
De met „generator-anthraclet 2e peBon No. 09.
riode" gemerkte bonnen geven t.m.
Zij wil ook in oorlogstijd van zich doen
250 Gram boter. Geldigheidsduur van
31 Maart recht op het fcoopen van
spreken. Zij wil Amersfoort in het mid24 tot en met 30 Maart, ev. 6 April.
1 H.L. anthraclctnootjes V. De met
zetteji
belangstelling.
van de
delpunt
Boa No. 10.
..gen erator-turf 2e periode" gemerkZij wil voortgaan met te wijzen op
250 Gram boter. Geldigheidsduur van
te bonnen geven t.m. 31 Maart recht
goede
op
zijn
April.
31 Maart t.m. 6 April, ev. 13
woonstad,
Amersfoort als
op bet koopen van 50 st.' baggerturf.
gunstige ligging, schoone omgeving,
monumenten, waaraan belangrijke geVLEESCHKAART
ALGEMEEN
DISTRIBUTIEKAART
schiedkundige bijzonderheden verbonKAAS.
Bon No. OS.
den zijn. Zij wil al het goede, dat onze
(ico gr.) of een rantsoen
Vleesch
Bons
en
71.
No. 61
gemeente biedt, naar voren blijven
,.o8.
worst,
(Bon
vlecschwaren
Per bon 100 gram. Geldigheidsduur
brengen en geen „vereeniging in ruste"
vleeschwaren" uitsluitend voor een
t.m. 6 April.*)
Geldigheidsvleeschwaren).
zijn.
rantsoen
Bons No. 62 en 72.
duur van 20 t.m. 30 Maart. ev. t.m.
Per bon 100 gram. Geldigheidsduur
V.V.V. wil ook thans actief zijn, zoo2 April.
als zij oltyd actief is geweest, en voor
v. 24 Maart t.m. 6 April, cv. 20 April.
tijd
de groote moeilijkheden van dezen
Bon
No. 10.
Vleesch (100 gr.) of een rantsoen"
SUIKER.
weg
gaan.
den
niet uit
Bon No. 17.
vleeschwaren. Geldigheidsduur van
Per bon 1 kg. Geldigheidsduur van
31 Maart t.m. 9 April, ev. 13 April,
Het consul-systeem.
In

Alle Lijders aan Rheumatiek

ROODE KRUIS

",

6'

et.

"

s'ï et. „
5U et.
gebruik haar.

~

",

„~

4

AMERSFOORTSCHE COURANT

—

De Rede van den Rijkscommissaris
Vervolg
HET ONDERWIJS
En het ziet er In Nederland op
«t gebied treurig uit, wanneer wft
zien, dat er 6000 kweekelingen zijn,
die geen werk hebben of onder de
meest beschamende omstandigheden
moeten werken. Om hierin verbetering te brengen en tegelijkertijd het
onderwijs te verbeteren, ben ik het
met den secretaris-generaal van het
Departement van Onderwijs eens geworden over een mactregel, die voor
het Nederlandsche Volk van nut 2al
zijn. Het lag geenszins in onze bedoeling inbreuk te maken op een gebruik, dat krachtens de ontwikkeling
van land en volk als een groot belang
beschouwd wordt. Wij hebben ons
derhalve niet gemengd in het onderwijs door ordegeestelijken op andere
dan kloosterscholen. Op grond van de
overweging echter, dat deze mannen
volgens hun gelofte in armoede willen leven en dat derhalve een deel
van de middelen, die de Staat voor
de leerkrachten beschikbaar heeft
gesteld, in het geheel niet aan deze
onderwijzers ten goede komt, hebben
wij een passende salarisbeperking ingevoerd, om met de aldus bespaarde
gelden kweekelingen aan te stellen.
Het resultaat zal eenerzijds zijn 'n lntensiveering van het onderwijs door
uitbreiding van het aantal schoolklassen, anderzijds zal aan duizenden
jonge mannen de mogelijkheid worden geboden, een gezin te stichten.
Van dezen maatregel zal dus het Nederlandsche Volk zoowel In nationaal
als In sociaal opzicht voordeel ondervinden.
Een uniforme spelling
Ook aan het taalonderwijs zal bijEondere aandacht worden geschonken
en wel in de eerste plaats aan het onderwijs in de Nederlandsche taal,
waarbij het
naar ik hoor
van
bijzonder belang is. eindelijk eens een
uniforme spelling tot stand te brengen. Wanneer op deze wijze het aan
de Nederlandsche kinderen te gevsn
onderwijs in de Nederlandsche taal,
alsook in alle cultuurschatten van
dezen taal voldoende gewaarborgd is,
kan eraan gedacht worden aan het
onderwijs In het Duitsch de aandacht
te schenken, die deze taal, als de toekomstige voertaal althans In het gebied der Germaansche gemeenschap
toekomt.Want het is duidelijk, dat de
voertaal in dit gebied zich zal richten
naar het Duitsch sprekende volk van
85 millioen zielen, aangezien het op
één na sterkste lid dezer gemeenschao,
de Nederlanders, nog slechts 9 millioen zielen telt. De kennis van de
Duitsche taal zal daarom een der
voorwaarden zijn voor de bewegingsvrijheid, om te beginnen in het Germaansche gebied, daarenboven echter
in Europa en waarschijnlijk in niet
onaanzienlijke mate in de geheele
Wereld. De kennis van deze taal mag
echter niet een voorrecht zijn van de
Hoogere Soholen en zoodoende sleohts
van enkele welgestelde klassen. De
kennis van de Duitsche taal zal den
Nederlander slechts ten voordeele
strekken. Zij zal en mag hem niets
van zijn ware Nederlandsche wezen

—
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Nu dachten zij, dat het weer zoo zou
paan en dat zij achter do Maginotlinie een „opwindenden" oorlog zouden
beleven. Toen ging het met de ontbindingspropaganda

onder het Duit-

sche Volk. Thans laten si] precies demen
zalfde cude walsen spelen, zoodatlachje
hoogstens met een meewarig
dergelijken onzin moet constateeren.
In de eerste plaats kwam toen echter
de militaire stoot via den Balkan.
Ditmaal moest precies hetzelfde herhaald worden. Thans moet eigenlijk
een objectief waarnemer door het
mislukken van al deze pogingen de
ware toestand eindelijk duidelijk woroverwelden. Waar moet dan naindehet
begin
digende overwinningen
van den vorigen zomer nog een Engelsen leger op het continent vasten
vcet krijgen? Ik kan u niet zeggen
hoe sterk de Duitsche Weermacht is.
Den vollen omvang ken ik zelf niet,
doch dat, wat Ik ken. Is voldoende.
Wat menschelijkerwijze berekend kan
worden en zich waar ook in Europa
zou kunnen voordoen, wordt uitge-

.

schakeld.
Daarbij komt, dat de Engelschen
volk zijn.
toch geenszins zulk een sterk
Hun aantal is immers nauwelijks de
volk
da
v
an
Duitsche
helft van t
het
en bovendien moeten zij nog al hun
toevoerwegen over zee openhouden
wat hun, zooals men weet. niet meer
gelukt. Zij moeten vooral echter vele
schepen bemannen, die hun zoowel
levensmiddelen als gronstoffen. als
ook wapens moeten brengen. Waar
vandaan willen zij dan nog de mannen halen, om tegen het milHoenenleger van het Duitsche volk 85 millioen zielen In het veld te brengen? De
zinneloosheid van de voorstelling, dat
een volk, dat In aantal slechts een
fractie is van hst Duitsche vo!k, zou
kunnen landen en nog de Duitsche
Is duidelijk.
Weermacht overwinnen.
Wat overigens het landen betreft,
heeft de Führer zich bereid verklaard,
den Engelschen ieder gewenscht gegebied ter beschikking te stellen. Ik
loof, dat er ook in Nederland eenige
dweepers zijn, die naar zulk een landing verlangen. Daarover kan naar de
woorden van den Führer verwezen
worden. Wanneer dan echter in den
tegenaanval het Engelsche leger vernietigd wordt, kan zulk een dweeper
zich eens voorstellen wat van Nederland en van het Nederlandsche volk
met zi!n 260 zielen per K.M.' nog over
zou blijven. Ja maar de luchtvloot!
Wat, dit betreft, moet ik vragen consequent te zijn. Degenen, die op de
luchtvloot rekenen, zijn juist dezelfden, die meenen. dat de aanvallen van
de Duitsche luchtvloot op Engeland
niet een overeenkomstige uitwerking
hebben. Koe kan de Engelsche luchtvloot met de veel langere afstanden.
die zij op weg naar de in Duitschland
en over half Europa verspreide doelen over het continent moet afleggen,
succes hebben? En wat de weerstandskracht van het Duitsche volk betreft.

kan ik de wereld geruststellen. Dsze
weerstandskracht is thans ontzaggelijk
en de vastberadenheid vreesclrjk. Eerder zal geheel Europa in een
puinhoop veranderen, voor
Duitschland den strijd opgee f t. ik weet niet. of het voor een
ontnemen.
In dit verband zou Ik in het alge- bewoner van de bezette gebieden doelmeen iets kunnen zeggm over het matig is. een dergelijke opvoering van
veelvuldige boroen dat gedaan wordt den strijd te wenschen, want naar
eerst
op het Nederlandsche wezen. Dat wij tijdsorde gerekend zullen zekergelegd
in puin
voor de werkelijk Nederlandsche de bezette gebieden vijand
een
Duitschworden,
voordat
begrip
blijkt
wel
uit
hebben,
waarden
En wanneer men zulk een
hetgeen ik in den aanvang gezegd heb land bereikt.
vraagt, hoe het wonder moet
en uit de erkenning van bijzondere dweecer
geschieden,
dan rekent hij In de laatprestaties der Nederlanders als koloplaats met de wapenleveranties
nisatoren, ep scheeps- en waterbouw- ste
Vereenigde
der
Staten. Dit heeft zijn
kundig gebied, op het terrein van
redenen. In de eerste plaats
land- en tuinbouw en uit de bijzon- goede
zijn
wapens
de
niet In Engeland, dus
dere waardeering voor de Nederlandzijn er niet.
sche kunst en wetenschappelijke ver- ze De
wapens
zijn noe niet eens in de
richtingen. Wat echter verder als Vereenigde
Staten. Zij zijn er dus in
bijzonder Nederlandsch bestempeld
geheel niet. Ja. ds wapenfabriewordt, komt mij vcor als het reeds het en
voor het vergrondstoffen
de
eveneens genoemde vasthouden aan ken
vaardigen van deze wapens zijn er
de Nederlandsche idylle, die wij daar- neg niet eens. Eerst
moeten de elecom niet zoo hoog kunnen aanslaan,
worden om
trische centrafes getouwdgrondstoffen
omdat zoj tenslotte een volk onbebehulp
met
hiervan de
kwaam maakt voor den strijd om het voor de vliegtuigen te verkrijgen. De
bestaan, hetgeen reeds in tijden van wapens zijn dus absoluut in het gefelle botsingen der tegenstellingen tot
Het is mceilük
uiting gekomen is. Ik hoop, dat het heel niet aanwezig. vormen
om dit
Julsten zin te
Nederlandsche Volk met dezen bij- een
niet-aanwEzlg-zijn uit te drukken. In
zonderen Nederlandschen aard niet 1941 rekent men ook In Engeland
wij
opdoet,
die
dezelfde ervaringen
meer op eenlgerlel merkbare
Ostmarkers eens hebben opgedaan niet
hulp. En wanneer eenmaal de fabrimet het z.g. Vaderlandsche front, dat caee langzaam op gang komt
de
een samenraapsel was van alle moge- Führer is de eerste deskundige op het
lijke richtingen, alleen niet vanvolksoh gebied
bewapening
en kan
'van
bewuste overtuigingen, uitsluitend weten hoe lang zulk «en op
alle mogelijks gang komen duurt
met het deel zioh door
wanneer
tegen
een ware
Internationalismen
in langzaam tempo wapens ter
volksche vernieuwing te beschermen. dus
beschikking komen en vervolgens vermoeten zij
NIETS VERGETEN, NIETS GELEERD voerd moeten werden, danen luchtvereerst door de duikbootzijn
een
onlangs
sperring brekon, waarvan
Wat zou dan de voorwaarde
voor het vasthouden aan 2ulk een Amerikaansche deskundige, n.l. een
Toch niets anders dan een admiraal, verklaarde, dat in den aftoestand.
overwinning van Engeland, doch ook geloopen tijd een kwart van alle wadie zou thans niet meer voldoende pens zich aan boord bevond van
die getorpedeerd zijn. Een
zijn. De wereldsituatie van schepen,
wordt,
schip echter, dat
September 1939 komt niet ondergaat en niet aankomt, brengt
Engeland. Dit
meer terug. Ook een overwinning ook geen waoens
geschiedde in een periode waarvan Engeland zou niet tot den vroe- alles
duikbootoorlog
geren evenwichtstoestand leiden, doch in cm zoo te zeggen de strijdkrachten
integendeel tot den chaos. Engeland met zeer bescheiden
uitgeoefend.
Wannesr
echter
heeft bovendien de gewoonte, zijn werd Amerikaansche wapens naar
toch
verplichtingen te voldoen met de sal- Europa
zal
komen,
dan
dit
di en schatten van anderen, bij voor- evenwel zouden
weer een derden partner van
keur van zijn bondgenooten. Wanneer het
Driemczendhedenpact rust en
is,
nog
er thans
lemand In Nederland
voldoening schenken.
die zich de definitieve nederlaag van
Engeland niet kan voorstellen, dan
DE VERZETBEWEGING
houdt dit verband met het ongewone
Ik heb deze bijzonderheden ietwat
van de voor de Nederlanders nieuwe
gebeurtenissen en denkbeelden. Wanuitvoeriger vermeld, omdat ik nu lot
neer echter nog iemand in een over- een onderwerp kom, dat zeer ernstig
winning van Engeland gelooft naar is. Er is hier in Nederland een soort
analogiö van 1918, dan kan men verzetsbeweging geweest. Krachtens
de uitcenlocpendstc drijfveeren hebslechts zeggen: „Niets vergeten ben
zich enkele lieden vereenigd cm
Overigeleerd!"
sabotagedaden tegen de Duitsche
en ook niets
geestelijke
Weermacht te plegen. Deze clrijfveeren
gens Is het precios dezelfde
houding, die wij In Engeland zelf zien. waren van verschillenden, gedeeltelijk
aard. Ook de beginKet is v.-erkolijk primitief en eentonig van materieelengroepen
waren eigenzooals de Engelsche z.g. staatslieden selen van deze
en legerleiders, die een gezegenden lük materieel, want anders zou met
alomvattend
ouderdom bereikt hebben, de ontwik- als hoogste strafop voor
het vermogen in
keling van den wereldoorlog trachten verraad beslag
werden.
Bet is
de
kunnen
ging
gesteld
uitzicht
na te bootsen. Toen
het met
dergelijk geval
blokkade, tenminste zij geloofden dat. duidelijk, dat in een

—
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de bezettende mogendheid met onverbiddelijke scherpte doortast. Er zijn
menschen, die van meening zijn, dat
zij krachtens nationale beweegredenen zich persoonlijk op het spel zetten en dat het ingezette en verspeelde
leven een soort oproep en aansporing
voor de overigen vormt en een aanleiding tot nationale gedachtenis voor
de nakomelingen, kortom, dat zij nationale helden en martelaars worden. Deze meening is een onjuistheid.
Als nationale helden en martelaars
blijven slechts diegenen in de herinnering van een volk voortleven, die
leven aan de goede zijde van de
hun
ontwikkeling van dit volk op het spel
hebben gezet. Slechts wie voor de
werkelijk dragende politieke idee van
een volk zijn leven heeft gelaten,
geldt als heros. Wie aan den verkeerden kant stond werdt vergelen, al
heeft hij zich persoonlijk nog zoo
flink gedragen. Wij bezitten vele voorbeelden uit de geschiedenis, ik herinrevoluner slechts aan de Fransche
onderhevig,
tie. Het is niet 3an twijfel
dat de Fransche ad2l destijds met een
is gestorven. Daarover
heroïek gebaarthans
nauwelijks meer
spreekt men
in de litteratuur en uit de nationale
herinnering van Frankrijk zijn deze
doodenoffers volkomen verdwenen.
Het eenige. dat is gebleven, is de voorstelling, dat de Fransche adel ender
het dansen van een menuet de guillotine besteeg. Dat is de waarheid en
zoo gaat het steeds.
En als de ontwikkeling van de Nein
derlandsche geschiedenis niet gaat
een richting, dat de toestand, dien ik
heb
als
het
omschreven
hierboven
volharden in de idylle, blijft bestaan,
Volk
maar als het Nederlandsche
zich opmaikt en den weg van de volkgelijkgerechvernieuwing
en de
sche
tigde medewerking aan den nieuwen
opbouw van Europa inslaat, dan zullen
degenen, die aan de andere zijde hebben gestaan en zijn gevallen, worden
vergelen.

De historische opdracht,
die
ons hier heeft geplaatst, gebiedt ons onverbiddelijk hard te blijven.
Maar deze hardheid, aan den dag gelegd ter wille van groote gebeurtenissen, zal op het oogenblik, waarop met
Engeland het politieke fatoom van tegenhouden en terugdraaien van het
rad der geschiedenis bezwijkt, de politieke fantasten voor het mets stam
en de meeloopers. die hen volgen, richt intrloos zijn, aan het Nederlandsche
Volk houvast en vertrouwen geven.
Het zal dan weten, dat dit Duitschland. de kameraad der toekomst, ook
een harde strijder kan zijn.

EET PAROOL
„MET ONS Of TEGEN
ONS", dat is het parool
en de beslissing, waarstaat.
iedereen
voor
Misschien heeft

menig

Nederlan-

der nog liezwaren, omdat hij van
meeninff is, dat „met ons beteckent zich bloot te stellen aan
Groot-Duitsch imperialisme. Van
Duitsche zijde staat tegenover
deze bezorgdheid omtrent GrootDuïtsch imperialisme de bedenking ncpens Nederlandsen separatisme. Wat evenwel moet worden nagestreefd is de wil en de
vastberadenheid om gemeenschappelijk te arbeiden. Het gaat
eenvoudig hierom, dat de Ger-

maansche volken zonder rekening
te houden met hun zielental, de
voorwaarden voor een volkomen
gemeenschapsarbeirl vervullen op
een wijze, dat Nederlander naast
Duitscher en Duitscher naast
Nederlander werkt en streeft,

gemeenschappelijopdat
de
ken arbeid de grondslag voor
een gelukkigleven van de komende geslachten vormt, behooren
op den grondslag van economische successen in de eerste
plaats cultureele prestaties, voort-
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treden voor het groote werk van den
opbouw van ons Germaansche gemeenschapsgebied en daarmee van een
Nieuw-Europa.

DE POLITIEKE
VERANTWOORDELIJKHEID
Daarom luidt Oz vraag: hoe zullen de menschen afzonderlijkzich
hier gedragen, als de Duitsche

AVecrmaeUt en de Duitsche politie
niet incer in het land zijn? Zullen
dan de op de menschen afzonderlijk aanstormende confessioneele,
maatschappelijke, traditioneele en
kapitalistische invloeden ertoe leiden, dat de enkeling vroeg of laat
van zijn min cf meer eerlijk en
vast genomen besluit wordt afgebracht en tenslotte in zijn hang
naar de vertrouwde idylle weer in

het anglophicle

vaarwater verzeild

raakt? Naar deza mogelijkheden
bcoordeelen wij öa menschen hier
en daar er nooit meer een 10e Mei
mag komen, is het duidelijk in
welke handen wij de vrije politieke
verantwoordelijkheid in dit land
eenmaal kunnen leggen, n.l. in de
handen van diegenen, cMe doorbewuste, onwankelbare vervulling
van de taak, die uit het gemeenschappelijke Germaansche
lot
voortvloeit, dit land en tevens zijn
vrijheid voor de toekomst vermogen te beveiligen.
Wij hebben in dit land kameraden gevonden, dat wil zeggen, de
gevluchte regeering heeft de-ïe kameraadschap in de gemeenschappelijke gevangenissen samenge-

smeed. Wij zien, dat deze kameraadschap steeds hechter wordt.
De één een goed Nederlander, de
ander een goed Duitscher, maar
beiden verccnïgd in nalionaal-socialistischcn geest en vastbesloten

dit nationaal-socialisme als dragende politieke beweging tot
grondbeginsel van üz nieuwe ordening te maken.
Zoo staan wij hier aangetreden,
Wy staan hier op dezen bodem om
een historische opdracht te vervullen. Wij zullen niet van dezen
grond wijken voor deze opdracht
inderdaad Is vervuld. Men zal ons
eerëjr in stukken moeten scheuren, dan dat wij ock maar een milimeter van de vervulling van deze
opdracht afwijken. Wij zijn waarlijk vol van een religieus fanatisme. Adolf Hitler, de Führer van
het Groot-Duitsche Kijk, de Führer van alle Germanen in de nieuwe ordening van het avondland,
heeft ons de opdvacht gegeven.
Wij staanaangetreden en
ook al zouden wij sneuvele n, h ij z a I overwinnen.
Heil den Führer!

PLECHTIG SLOT
De rede van den Rijkscommissari.s
werd door de talrijke aanwezigen met
Herzeer groote aandacht gevolgd.applaus
haalde malen werd zij door
zj
werd
Aan
het
einde
onderbroken. door een langdurig
onderstreept

handgeklap.
Hierna fcosteeg commissaris-generaal Schmidt het podium om de
aanwezigen uit te noodigen tot slot
het gebruikelijk eerbetoon aan den
Führer te fcrengen. Het werd gevolgd
door het zingen van de Duitsche
bij
volksliederen. Even plechtig als
vaanhet beein der bijeenkomst dewerden
binnengedragen,
waren
dels
zij nu bij het einde weggevoerd.
Voor den ingang van het Concertgebouw defileerde vervolgens het
vierde Totenkoof regiment. Ook van
de zijde van hét Amsterdamsche pu-

bliek was voor dit militaire schouw-

spel groote belangstelling.
Zoowel voor als na de bijeenkomst

zorsden Duitsche en Nederlandsche
Conpolitie in de omgeving van hetafzetcertgebouw voor een passende
ting.

Activiteit in de Lucht
HEVIG GEVECHT
BOVEN HET KANAAL
Gisteren is boven het Kanaal een
hevig luchtgevecht geleverd tusschen
Duitsche jachtvliegtuigen en Engelsche Spitfires. Naar het D.N.B. verneemt, naderden de Engelschen op tamelijk groote hoogte. Binnon enkele
minuten werden 3 Spitfire machines
omlaag geschoten. Toen de Britsche
formatie merkte dat het gevecht ongunstig voor haar verliep, onttrok zij
zich aan den strijd en vloog zij snel
terug.
Luitenant-kolonel Möllers behaalde
by dit gevecht zijn 61e overwinning In
de lucht. Alle Duitsche jachtvliegtuigen keerden naar hun bases terug.

Matsoeoka vertrokken
GROOTE BELANGSTELLING
De
J Japansche minister van Bultenlandsche Zaken, Matsoeoka, is
gisteravond om 10.35 uur Japansche tijd, uit Tokio naar Europa
vertrokken.
Bij het vertrek van Matsoeoka en de.
elf hem vergezellende personen, was
op het station van Tokio, ondanks het
late avonduur, een duizendkoppige
menigte aanwezig, onder wie tal van
vertegenwoordigers van nationale vereenlgingen. Toen de trein vertrok,

.

weerklonk een luid „bansal". Aanweook het geheele kabinet met den minister-president,
prins Konoje, tal van leden van het
SCHEPEN BESTOOKT
Verder hebben Duitsche gevechts- diplomatieke corps en vele andere
vliegtuigen in den loop van gisteren
personen.
verscheidene scheepseenheden aan de vooraanstaande
Engelsche Oost- en Zuid-Oost kust
aangevallen. Tal van patrouillevaartuigen en kustwachtschepen werden
gebombardeerd. Een van deze schepen
Het Noodweer in Portugal
met een inhoud van ongeveer 1030 ton
werd tot zinken gebracht.
"' "'
ENGELSCHE AANVAL AFGESLAGEN
REGEERINGSMAATREGELEN
i Een Britsch vliegtuig heeft naderHet Portugeesche ministerie van
hand getracht een Duitsch patrouillevaartuig met bommen en mitrailleurEconomische Zaken publiceerde 'n devuur aan te vallen. Door het afweer- creet, dat degenen, die door het noodgeleden hebben, in dekovuur, dat onmiddellijk geopend werd, weer schade jaar
kosteloos van de rewerden de mitrailleurkoepel en de mende drie
Engelsche
vliegtuig
geering
olijf-,
en anderevan
motoren
het getroffen, zoodat vruchtboomen, amandelplanten
en zaalgoed
verscheidene malen
krijgen. Om verrotting van de ontworhet vliegtuig gedwongen werd rechtsomkeert te maken. Bij het wegvliegen telde hoornen te voorkomen, is bevan het toestel op slechts zeer geringe paald, dat zaagmolens die stilgelegd
hoogte boven de wateroppervlakte, waren, weer in bedrijf genomen zullen
slingerbewegingen worden en nieuwe gebouwd. Het vellen
werden zware
waargenomen, zoodat aangenomen van boomen voor de winning van timkan worden, dat het vliegtuig verloren mer- en brandhout Is voor den duur
van 6 maanden verboden.
is gegaan.
zig waren voorts

■r—

Rede van Hitler te Linz
ONWANKELBAAR VERTROUWEN
IN DE OVERWINNING

Ook Dr. Göbbeis sprak
Hitler is gisteravond plotseling
te Linz aangekomen om deel te
nemen aan de herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van het
feit, dat 3 jaar geleden de Oostmark werd bevrijd.
De brvolking bereidde den
Führer een geestdriftige ont-

de wereld steeds nog haar hoop stelt
op strijd en broedertwist in Duitschhet
land, wordt in werkelijkheid
Duitsche volk in al zijn stammen in
dezen strijd tot een onverbreekbare
eenheid aaneengesmeed.

vangst.

Dr. Göbbels betoogde voorts, hoe
deze ocrlog de beslissende strijd is
tusschen twee vijandelijke werelden,
hoe het socialisme der jonge volken
de plutocratie van een oude verroeste wereld temeer werpt. In dezen
„klassenstrijd tusschen rijke en arme

Hitler heeft tijdens een massavergadering in de Festhalle een
rede gehouden, waarin lijj uitging
van den dag in Maart, 3 jaar geleden, die de aaneensluiting van
het Duitsche volk naar binnen en
de mobiliseering van de volkskracht naar buiten heeft gebracht. Hij gaf een kort overzicht
van den succesvollen opbonwarbeid der laatste 3 jaren en
bracht zijn onwrikbaar vertrouwen in de overwinning tot uiting.
De 40.C00 aanwezigen brachten den
Führer op stormachtige wijze
hulde.

BESLISSENDE STRIJD

naties" heeft Churchlll het pleit reeds
verloren.
Duitschland Is op het gebied der
levensmiddelenvoorziening

en

op

economisch gebied gedekt. De beste
weermacht ter wereld staat gereed
om het bevel van den Führer op te
velgen. IJdele dreigementen en gezwets van den vijand kunnen
Duitschland geen angst aanjagen. In
het
vastberaden stemming wacht
REDE MINISTER GÖBBELS
de bevelen van den
Duitsche volk opvertrouwen
op hem,
Führer.
In
vast
derden
van
Ter gelegenheid
den
weg wijst, gaat het
den goeden
verjaardag van de vorming van groot- die beslissing
tegemoet.
dr. de
Duitschlond heelt rijksminister
te Linz een rede
Gctbels eveneens
gehouden. Hij vergelee!-. de hopelooze
situatie, waarin Engeland zich heden
Britsche Aanval op Kiel
bevindt, met de in elk opzicht stabiele
enveilige positie van Duitschland en
lij leiddeuit deze tegenstelling 't onwankelbare vertrouwen in de overwinDOODEN EN GEWONDEN
ning af. waarmede het Duitsche volk
Gisteren hebben Brltsche vliegtuide komende gebeurtenissen tegemoet gen
een
Kiel aangevallen. Er werd
ziet.
uitgebrisantbommen
Voor de eerste maal in onze ge- groot aantal
woonwijken
vieop
schiedenis, zoo verklaarde de minis- worpen, die deels
verVerscheidene huizen werden
ter, staan alle Duitschers aangetre- len.
beschadigd. Onder de burgernield
of
den om voor het Duitsche volk thans bevolking vallen 2 dooden te betreudefinitie! de plaats onder de zon te ren. Bovendien werden 13 burgers geibevechten, die de wereldplutocratie
het tot dusver onteegd heeft. Terwijl wond.

komende uit de volksche substantie zoowel van het Nederlandsche
alsook van het Duitsche en van
elk ander Germaansch volk.
Essentieel is dus de overtuiging,
dat nog slechts een „met elkander" nooit meer een „tegen elkanniet meer een
der", maar ook mogelijk
is.
„naast elkander'»
VRIEND OF VIJAND

Wanneer mij thans gevraagd wordt,
hoe mijn verhouding is tegenover de
afzonderlijke Nederlandsche mannen,

dan kan ik zeggen, dat Ik van het
standpunt van de Bezettende Mogendheid den Nederlander afzonderlijk er
naar beoordeel, of hij de openbare
orde en het openbare leven steunt ot
in gevaar brengt. Als nationaal-sociaen natlonaal-socialis.
list echter
ziin is het wezen van eiken Duitscher
dus met het oog op den zin van
van onzen tijd en
alle gebeurtenissen
die de natiooo de bijzondere taak,tijd
onder volin
dezen
naal-socialist
eigen bestrekte cooriering van zijnzeg
ik, davervullen,
staan heeft te
n-t onderscheid tusschen vriend en
naar
den
gemaakt
wordt
vijard
maatstaf of wij ons op iemand kunnen
meer
bezetals
verlaten als wii niet In
dl; land zi.in.
tende mosendheid
Want wij willen in het gealle Inden als
heel niet voor
dit
bezettende mogendheid in de Newillen,
blijven,
dat overtuiland
wil innerlijke
derlanders zelf uit
ging en met hun «heele wezen aan-

—

—
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N u het

voorwar

nadert,

is

men alom in

de boomgaarden het bespuiten der vruchtboomen,

om

de

WINTERHULP-COLLECTE

’

Hoogland
LIJSTENCOLLECTE WINTERHULP

CABARET-AVOND
Do kunst-amusementsavond Donder-

dag in hotel „Eemland" gegeven, viel
bij de goed bezette zaal bijzonder in
den smaak. Allen hebben zich kostelijk
vermaakt en geen wonder: er was voor
elk wat wils. De impresario, de heer
G, P. Nanninga, kan met groote voldoening terugzien op dezen avond, weten-

De 47-jarige J. S. uit Putten
moest voor den Zutpenschen Politierechter terecht ataan, verdacht van
mishandeling van den jachtopzienerbuitengewoon gemeenteveldwachter J.
ITALIAANSCH LEGERBERICHT
Pieper.
Pieper patrouilleerde 28 November
j.l. in het jachtveld. Daar vond hij
een strik, waarbij hij de wacht hield
totdat P. kwam, ó'ie een konijn, dat in
den strik verward geraakt wa3, wilde

Britsche verliezen op
Kreta

de, dat de bonte afwisseling van zoo meenemen.

De jongste lijstencollccte voor de Win- goed gehalte door het publiek hoogeDe jachtopziener sprong hierop te
terhulp heeft alhier 116.17 opgeleverd. Üjk werd geapprecieerd.
voorschijn en sommeerde S., het konijn
eigen
De
radio-sterren,
die we nu in
AP
af te geven.
DE WIENER SäNGERKNABEN OP
persoon konden aanschouwen waren
Volgens den jachtopziener weigerde
HET DOEK
niet minder dan Koos Koen, de ver- S. dit, en liep deze naar zijn fiets,
om
geslaagde
gaf
De N.V. Golifex
een
maarde artist, die met zijn juffrouw De zich zoodoende uit de voeten te mawerd een film over Bonk op de bruiloft een buitengewoon
filmavond. Gedraaid
Pieper achterhaalde hem echter,
ken.
Sangerknaben.
Er was veel succes oogstte.
de Wiener
een korte worsteling ontstond,
belangstellingJetty Cantor, de lieftallige zangeres- waarbij
en waarbij S. oen jachtopziener een
violiste, liet zich met „Donker Amster- stomp in het
gelaat gaf.
dam", „De Keizerwals" en „Van mijn
De
gaf echter een andere
Holland wil ik zingen", op haar best lezingverdachte
van het geval. Hg ontkende, dat
hoorenSTIERENKEURING
hij den jachtopziener mishandeld of
Cilly Wang, de vermaarde dansparoDinsdag 8 April, om 2 uur. n.m., zal
zou hebben.
had aller bewondering, vooral in aangevallen
achter het lokaal „Kostverloren" de ge- diste
De Officier van Justitie, Mr. des
opgeblazen pop.
de
voorjaarskeuring
wone
van stieren
Tombe
achtte
het bewijs volkomen gePerquin,
Herbert
conferencier
was
de
worden gehouden.
onverbeterlijk, Wim de Vries deed aan leverd. De eisen luidde drie maanden
bij
vinden
plaats
aangifte
De
moet
gevangenisstraf.
vleugel zijn voortreffelijke comir. J. S. Swierstra, Prins Hendriklaan den
De verdeóïger, Mr. Nötliorn, hield
posities hooren.
no. 39, Utrecht.
De dames kregen welverdiend bloe- een uitvoerig pleidooi, waarin hü de
geëischte
ligt,
straf wel wat zwaar noemGEVONDEN VOORWERPEN
men. Het
na dit succes, in de beGevonden: een schort door G. de doeling, hier om de 14 dagen een der- de.Wettelijk is weliswaar aan het be-H
Graaf, Weikamp 93; een rijwielbelas- gelijke cabaretavond te geven.
wijs voldaan, maar spr. meende, dat er
tingmerk door L. de Graaf, Havendijk
nog wel reden bestond voor gegronno, 22.
den twijfel. Mr. Nöthorn vroeg een
r\r-

wirvirn

’
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Bunschoten
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Rhenen

ERNSTIG ONGELUK

KUNDEREN NAAR HEELSUM
De vrouw van den heer P. D. uit de
Molenstraat, had het ongeluk, zich bij
Om wat op verhaal te komen.
het houthakken twee vingertoppen af Elf
kinderen, die dit het allermeest
te hakken. Door het bloedverlies en den
schrik verloor zij het bewustzijn. Zij noodig hadden, zijn onder leiding van
moest zich onder doktersbehandeling Zuster C. A. Lonckhuyzen naar een
vacantiekolonie te Heelsum vertrokken,
stellen.
om aldaar wat op verhaal te komen na
DE 750ste BABY
de emoties van de oorlogsdagen. Het
op
zijn
Deze week is
het consultatievoornamelijk kinderen uit noodbureau van „Het Groene Kruis" de woningen.
750ste zuigeling ingeschreven. Een
inspecteur van de volksgezondDe
prachtig resultaat in de 10 jaar, dat heid heeft van de Stichting „De
net bureau bestaat.
Grebbe-Commissie" een bedrag van
700.— gekregen voor deze uitzenPERSOONSBEWIJZEN
ding. Ook van het Herstelfono's werd
Binnenkort zal een aanvang worden een bijdrage
in de kosten ontvangen.
gemaakt met de uitreiking van persoonsbewijzen. De uitreiking zal plaats ;Het resteerende zal door de gemeente
worden betaald.
vinden naar alfabetische volgorde. De Rhenen
Verleden jaar zijn op initiatief van
gehuwde vrouwen worden opgeroepen
gemeentebestuur van
het
voortvarende
eigen
geslachtsnaam.
naar hun
Rhenen
honderd kinderen uitgeAlle personen, die 1 Oct. 1941 15 zonden, een
naar de Ostmark, naar Olst
Jaar of ouder zijn, worden verzocht,
en naar het Bio-vacantieoord te
reeds thans te willen zorg dragen, dat e.o.
aan Zee. De kinderen, die in
zij voor onderstaan non datum in het Bergen
laatstgenoemde plaats eenigen tijd in
foto's:
bezit zijn van 2 gelijke
het prachtige duinlandschap mochten
geslachtsnamen, beginnende met de doorbrengen op uitnoodiging van
het
letters: A t.m. F op 19 April; G op Centraal Genootschap voor Kinder10 Mei; H t.m. J op 7 Juni; K op herstellings- en Vacantiekolonies, wa1 Juli; L t.m. R op 1 Aug.; S t.m. Z ren over
het algemeen t.b.c-patiëntjes,
op 1 Sept.
voor wie verandering van lucht en
omgeving
POLITIE
zeer heilzaam werd geacht.
UITBREIDING VAN DE
Het ligt in de bedoeling, deze kindeHet politiecorps zal worden uitge- ren
jaar
nogmaals uit te zenden.
dit
breid met een aantal marechaussees.
De opperwachtmeester in Weesp zal Ook andere kinderen zullen waarschijnlijk
groote vacantie elders
hun
korporaals
gemet een aantal
in onze
meente worden gedetacheerd. Naar wij kunnen doorbrengen. Het gemeenteRhenen
bestuur
van
heeft zich te
vernemen zal een deel van het corps
dezer zake reeds met andere gemeendienst doen op het IJsselmeer.
ten in verbinding gesteld.
ALS HET KALF VERDRONKEN IS
Meermalen hebben wy gewezen op Nijkerk
de gevaarlijke situaties in ons dorp
met ziin vele waterwegen bij duisterNIJKERKERS VEROORDEELD
nis. Verschillende inwoners weten
daarvan mee te praten, zoo ook de onDoor den Zutphenschen Politierechderwijzer, de heer Baas, die dezer da- ter zijn eenige Nijkerkers veroordeeldgen juist naast de brug in de Binnen- Men zie voor het verslag van deze zitgracht reed. Een passeerende rijks- ting de rubriek Rechtszaken.
veldwachter wist den drenkeling te
redden.
Den volgenden dag is een aanvang
MARKTBERICHTEN
gemaakt met het plaatsen van hekken op de gevaarlijke punten-
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Markt Zwolle.
Boter. Aanvoer
ZWOLLE. 28 Mrt.
6 kg. Handel vlug.
6.000 Klpeleren f 1.07 per kg.
Hulden. Koehuiden I3i/s et., plnken14J4 et. sttercnveUen 2 Ct., vette
Gebo- rellen
AMERSFOORT, 28 Maart.
vellen 26 et., gros vellen 23 ct.~p. i/a kg.;
ren: Petronella, d. v. Cornelis Johan- Paardenhuiden f8.50 p. stuk. Handel regelnes van Beek en Rika Christina Hii- matig.
Veemarkt. 1073 Runderen, 225 grashorst
Albertus, z. v. Wilhelmus Jokalveren, 1004 nuchtere kalveren. 117 schahannes van de Zuidwind en v.Grietje
Helle- pen, 14 lammeren, 5 gelten, 286 schramMaas
Hendrika Antonia, d.
113 biggen.
bart Everardus Mol en Hendrika Vlijm men,
Men besteedde voor nemende en versch
Jeannette, d. v. Jacob Johannes Wrjgekalfde koelen f 325—f 420. dito vaarzen
An- en schotten f 225—f 300, gustekoeien voor
nands en Aartje van den Heuvel
toinette Maria, d. v. Hendrikus Hüsken de vetwelde of stal f2oo—f3oo, dito vaarFlo- zen f 225—f 275, voorjaarskalvende koelen
en Cornelia Johanna Doenbeek
rine Augusta, d. v. Harmannus Hendri- f2so— f325. 1J^ -Jarige pinken fl2o—flso,
f35—
kus Foigering en Maria Cornelia Mohr- dito schapen f 45—f 75, lammeren
f 50. 6-weeksche biggen f 15—f 18, 14-weekmann.
dito f 18—f23, vette dito f7O, looOverleden: Willem Alexander sche
pers f 30—f 45, alles per stuk.
Adrianus Oebrulksvee handel
Rommers, oud 20 maanden
nauwelijks prljsJohannes Leemans, oud 53 jaar, echtge- boudend. Guste- en stug,
aomerkalvende koelen
noot van Johanna Wouterina Huisman. handel vlot. Vaarzen en pinken handel
Schapen en lammeren, biggen en
WOUDENBERG.
Geboren: He- vlot.
14-weeksche loopers duur.

BURGERLIJKE STAND
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lena, d. v. W. Buddingh en L. van
Doorn. Albertus, z. v. A. J. Rijlaarsdam en M. Verhoek.

BUNSCHOTEN.

— Geboren: Ger—

Eteren veilIng Coup. Boerenleenbank en
Hiindelsver. te Achterveld.
Mrt.
Aanvoer 23.850
stuks eieren.
ACHTERVELD, 27

—
—

rilje, d v. Willem Hop en van Mengsje
Markten Leeuwarden.
van Zoest— Jannetje, d. v. Arend HuijVeemarkt.
28 Mrt.
gen en Annelje Veldhuizen
Willem, 23LEEUWARDEN.
Stieren: 410 vette koeien; 1117 melkz. v. Willem Koelewijn en Eibertje Koe- en kalf koeien (180—f430 per stuk; 157
lewijn.
pinken f95—f230 per stuk; 10 vette kal-

Gehuwd: Hendrik ter Haar en

—

Lutje de Graaf
Steven Koelewijn en
Jenneken Koelewijn.
Overleden: Jannetje Hopman,
oud 66 jaren, echtgenoote van Gerrit
Koelewijn
Hein de Graaf, oud 42 jaren, echtgenoot van Margaretha Hendrika Hoolwerf.

—

—

STOUTENBURG.
Geboren:
Hermanus Cornelis, z. v. H, Smit en
J: G. Kok
Gerrit Jan, z. v. W. Donkelaar en W. van Egdom.
Ondertrouwd: Antonius Joannes
Kaas en Hendrika Tolboom.
Overleden: Jannigje van de
Birkt, 85 jaar, wed. van W. Buitenhuis.
LEUSDEN.
Ondertrouwd:
Geerhardus Roelfïnus Oosterbeek en
Maria Johanna Schut.
Gehuwd: Martinus Heij en Willempje van Barreveld.
HOOGLAND
Geboren: Hendrika, d. v. Andries van Kouswijk en
Hendrika Westerlaak.

—

—
—

Ondertrouwd : Wilhelmus Johannes Tammer en Christina van' LoePelegrinus Wilhelmus Tolboom
nen
en Alijda van Middelaar.
Overleden : Gerrit Zieltjens,
oud 73 jaar, echtgenoot van Helena

—■

van Soest.

LAATSTE NIEUWS

VOOR DEN POLITIERECHTER TE
ZUTPHEN
Strooper viel jachtopzicner aan

Soest

bracht:

te Baarn ’683,37; te Bunschoten ’177,14; te Eemnes ’89,75; te
Leusden ’116,—; te Stou tenfa ur g 63,69; te Soest f 1.061,29.

VRIJDAG 28 MAART 1941

RECHTSZAKEN

GELDERSCHE VALLEI
Volgens officieele mededeeling van
der W. H. N.
het provinciaal bureau
heeft do jongste lrjstcollecte opge-

—

7

AMERSFOORTSCHE COURANT

-

veren; 1328 nuchtere kalveren; 449 vette
en we Idescha pen en lammeren: 22 zouters

—

en magere varkens; dr. varkens f 130
f2OO per stuk; magere varkens en loopers
f24—f6o: 91 kleine biggen f 14—f22 per
stuk; 24 bokken en geiten. Totaal aanvoer
3649 stuks.
Melk- en kalfkoeien aanvoer ruim. handel kalm, pr|]zen prijshouden d. Pinken
aanvoer ruim. handel vlug, prijzen prhshoudend. Drachtige zeugen aanvoer zeer
kort, handel vlug. prijzen duurder. Loopers en biggen aanvoer kort, handel vuig,
prijzen prijshoudend. De Mcderl. Veehouderij Centrale nam 1100 a 1200 koeien en
1600 nuchtere kalveren over, terwijl de
Ncderl. Varkens Centrale 300 varkens en
150 schapen overnam.
Zuivel. Kaas en boter geen noteering.
Elerhandel. Kipeieren aangev. 18.000
kg. Prijs 5—7.4 et. per stuk: handelsprtJs
f 1.07—f 1.09 per kg. Eendeneleren aangevoerd 50 kg-, prUs 6.5—7 et. per stuk.
Pluimvee. Slachthanen f 1.50—f 2.75,
slachtkippen f 1.50—f3. Jonge hanen f 1.25
—f2.50. Jonge duiven 25 et., per stuk.
Vercenlging van Zulvelmaatschappijcn.
Edammer kaas 20 plus f 44, idem 40 plus
f 67-50; Goudsche kaas 20 plus f44. idem
40 plus f67.50; Broodkaas 40 plus f67.50,
alles per 100 stuk.
Aardappelen regceringsprljzen.
MARKENNOX'EERINCEN
Handelsraarken 50-54, registermarken 62-65.
reismarken 75, ondersteuningemarken 50.

—

KEREN DOOR DE ENGELSCHEN
VEROVERD.
HARRAR DOOR DE
ITALIANEN ONTRUIMD.

(Gedeeltelijk gecorringeerd)

HET DUITSCHE LEGERBERICHT.

Wederom talrijke
schepen vernietigd
Het opperbevel van de Duitsche
weermacht maakt bekend:
Het luchtwapen heeft ook Donderdag

Ir. MUSSERT EN Mr. Dr. v. GENECHTEN TE FRANKFORT
Op studiecongres over
Jodenprobleem.

het

De persdienst van de N.S.B, meldt:
De leider van de N.5.8., ir. A. A.
Mussert, als eecegast uitgenoodigd op
het driedaagsch congres, dat op 26,
27 en 28 Maart ter gelegenheid van de
oprichting van het „Institut zur Erforschung der Judenfrage" aan de hoogeschool te Frankfort aan den Mam
gehouden werd, kwam Dinsdagavond
in gezelschap van de heeren mr. dr.
R. v. Gencchten, A. Miiller Lehning en
den adjudant van oen leider, den heer
A. van den Arend, te Frankfort aan.
Nog denzelfden avond had ir. Mussert.
een onderhoud met rijksleider Alfred
Rosenberg, dat ruim een uur duurde.
Daar de leidende persoonlijkheden van
de vernieuwingsbewegingen uit acht
Europeesche landen op dit congres
aanwezig waren, vond de leider der
N.S.B, tijdens zijn verblijf te Frankfort
gelegenheid, kennis met hen te maken,
resp. de kennismaking te vernieuwen.
Vrijdagmorgen heeft mr. dr. van Genechten, procureur-generaal te Den
Haag, voor het congres, dat geopend
werd door rijksleider Rosenberg met
een groote rede over het onderwerp
„N.S.D.A.P. en wetenschap", over het
thema „De Joden in Nederland" een

den strijd tegen de Britsche scheepLi zijn weermachtsbericht no. 294 vaart voortgezet. Aan de Zuidwestkust
maakt het Italiaansche opperbevel het van Wales deden drie gevechtsvliegtuivolgende bekend:
gen een aanval op een krachtig beGrieksche front: activiteit schermd vijandelijk konvooi. Zij brachvan de artillerie. Onze luchtformaties ten drie vrachtschepen met tezamen
bombardeerden in duikvlucht vijande- 15.000 br.t. tot zinken. Vier andere schelijke concentraties. In den nacht van pen van dit konvooi alsmede een vijfde
25 op 26 Maart drongen aanvalsstrijd- schip dat in hetzelfde zeegebied werd
krachten van de koninklijke marine aangevallen, werden door bomtreffers
Soeda (Kreta) binnen en overvie- beschadigd. Verkenningsvliegtuigen belen er vlootstrijdkrachten en voor an- stookten op succesvolle wijze havenliggende
schepen, waarbij den vij- inrichtingen, fabrieken en spoorwegker'
and zware verliezen werden toege- emplacementen in verscheidene steden
bracht Een vijandelijk oorlogsschip van Zuid-Engeland met bommen.
werd tot zinken gebracht. Britsche keDe vijand vloog des nachts met zwakkrachten naar West-Duitschland. In
vliegtuigen bombardeerden eenige van
onze steunpunten in de Egeïsche Zee, eenige plaatsen ontstonden door briwaarbij eenige personen gewond wer- sant- en brandbommen uitsluitend beschadiging aan woonhuizen. Eenige
den.
Na zes weken van onophoudelijke en burgers werden gedood en gewond.
Bij de succesvolle aanvallen op het
bloedige veldslagen hebben de vijandelijke troepen Keren bezet. De slag konvooi aan de kust van Wales heeft
Hauptmann Muller, die over de
mild oordeel.
zich
onmiddellijke
omgevoort in de
De officier van Justitie wenschte woedt
ving. In de zone van Harrar hebben eenheid als plaatsvervangend „Grupechter niet te twijfelen aan de verkla- onze troepen
penkommandeur"
het bevel voerde, bij- rede gehouden.
Harrar
ontruimd,
de stad
ringen van den jachtopziener.
verhinderen, dat de plaats zonder onderscheiden. In scheervlucht
teneinde
te
Tenslotte veroordeelde de Politie- gebombardeerd zou worden. Onze for- vernietigde hij alleen drie koopvaardijGULDEN EN RIJKSMARK
rechter den verdachte tot een gevan- maties bommenwerpers bestookten schepen.
genisstraf voor den tyd van een
De
in
het
van
A.N.P. meldt, dat het in bcursmachinegeweervuur
weermachtsbericht
..Het
granaten
en
met
kringen loopende gerucht, dat er parimaand.
vijandelijke gemechaniseerde 27 Maart vermelde aanval op een faVervoerbewijzen vervalschi talrjike
strijdmiddelen ten Oosten van de stad. briek der Britsche vliegtuigindustrie teit tusschen gulden en rijksmark te
werd door een enkel gevechtsvliegtuig wachten is, van bevoegde zijde ongeTwee leden van den Opbouwdienst
in een dapperen scheervlucht onderno- grond is genoemd. Van een voornemen
een wegens
moesten terecht staan, de
men en had de meest doeltreffende uit- In deze richting is geen sprake.
MATSOEOKA BIJ FUNK EN
het vervalschen van een vervoerbewijs,
De bemanning bestond uit luiwerking.
VON
RIBBENTROP
de ander, omdat hij geprobeerd had
tenant Vom Felde als commandant.
het valsche bewijs te gebruiken.
Volgens D.N.8.-berichten uit Berlijn Feldwebel Schömhoff, Feldwebel Jano- VERMETELE INBRAAK TE AALTEN.
A. A. 8., 22 jaar. werkmecster O.D.
Matsoeoka bezoeken gebracht pa en Feldwebel Ribic
te Putten, die de vervalsching ge- heeft
Dieven In de slaapkamer.
van
De vijand verloor Donderdag zes
pleegd had, werd na een eisch van aan den Duitschen rijksminister
Economische
Zaken en president der vliegtuigen, waarvan drie bij de poging
Op
wijze is bij dr. der
geeen
zeer
brutale
twee maanden veroordeeld tot
Rijksbank, Walther Funk, en om naar West-Duitschland door te drinte Aailten ingebroken. Da
vangenisstraf voor den t\jd van een Duitsche
gen. Deze toestellen werden door nacht- Weduwen
aan von Ribbentrop.
drongen
daders
door den schuilkelder
maand.
jagers en luchtdoelartillerie neergemaakten om te
Tegen den anderen verdachte, L, P.
Een eigen vliegtuig wordt ver- oe woning binnen en en
haald.
de auto van
beginnen
de telefoon
H. K., eveneens te Putten, eischte
Mishandeling mist.
den medicus onklaar. Daarna werd
de Officier van Justitie een gevangeNi]
geheele
waarbij men
uit
de
huis
kerk,
doorzocht,
tijd
opperman
van een maand.
Een
31het
nisstraf voor den
Hij werd veroordeeld tot veertien da- -jarige H, S-, stond terecht, omdat hij ZWARE TAAK VOOR LONDENSCHE zelfs tot het slaapvertrek van den
j.1.,
zijn
naamgenoot,
zijn cos12
Jan.
aldaar
werd
doordrong.
dokter
Hier
BRANDWEER
gen.
Diefstal roet braak den 23 jarigen H. S. in het gelaat getuum weggenomen, waarin zich do
De
commandant
van
de
Londensche
slagen
had.
sleutels van de brandkast bevonden.
Verdacht van een inbraak in een De Officier
van Justitie eischte hier- brandweer heeft volgens een D.N.8.- Deze werd geopend en het daarin liglandhuisje, moest Woensdagmiddag E.
tien gulden boete of tien dagen -bericht uit Stockholm medegedeeld, gende geld ontvreemd. De grootte van
v. Z., een 18 jarige timmerman uit Rot- voor
zijn
bij
corps
dat
één enkelen aanval het vermiste bedrag is nog niet beterdam voor den Zutphenschen Poli- hechtenis, waarop de Politierechter
luchtmacht 1725 en kend.
den verdachte veroordeelde tot drie van de Duitsche
tierechter terecht staan.
anderen aanval 1780 branden
rijksdaalders
dagen.
bij
vijf
boete
of
een
Hü had in December j.l. te Pu 11en
had te bestrijden. Bij den aanval van
Dienst geweigerd bij luchtdoor het verbreken van een glasruit
BRITSCHE LUCHTAANVALLEN
19 Maart was het aantal branden nog
lanobescherming.
t
zich toegang verschaft tot eeneenige
grooter.
huisje. De buit bestond uit
Geen slachtoffers,
jarige metselaar uit PutEen
35
ENGELSCHE VAARTUIGEN
theelepeltjes, een theeschepje, effli. ten, G. v. d. 8., moest in het verHet
meldt
d.dL 28 Maart:
A.N.P.
mesje, en twee zaklantaarnbatterrjerf.' "aachtenbankje verschijnen, omdat hij
VERNIETIGD
In den afgeloopen nacht vlogen
De verdachte bekende. De Officier 12 en 19 December j.l, aldaar geweiDe
Britsche
admiraliteit
heeft Donop
Engelplaatsen
verschillende
nog
geen
van Justitie wilde ditmaal
gerd had dienst te doen bij de lucht- derdagavond volgens het D.N.B, besche vliegtuigen het bezette gegevangenisstraf vragen, maar recmi- bescherming.
kend gemaakt, dat het Engelsche
springbied
binnen.
Een
aantal
geldboete
van 15.— of 15
jacht „Mollusc" en het Engelsche pareerde een
Verdachte was niet verschenen.
en brandbommen werd afgewordagen.
De Officier van .Justitie eischte te- trouillevaartuig „Lady Lilian" tot zinpen. Tengevolge van den sterken
De Politierechter veroordeelde den gen, hem een geldboete van 10. of ken gebracht zijn. Op de „Mollusc" zgn
afweer gelukte het echter nergens,
timmerman tot drie rijksdaalders boe- tien dagen, waarop de Politierechter geen verliezen ontstaan. De naaste fabeduidende acliade aan te richten.
te of 5 dagen hechtenis.
hem veroordeelde tot 7.50 boete of milieleden der slachtoffers van de
De bommen vielen meest op het
dagen hechtenis.
„Lady Lilian" zijn op de hoogte gedrie
vrije veld en van de bevolking
berecht
Houtdiefstallen
steld.
werd niemand gedood of gewond.
J. A.
Clandestien vleesch geknoei
Twee gebroeders uit Pu 11 en,
verschijop de Veluwe.
v. d. H. en A. v. d. H. moesten
NIEUWE JAPANSCHE LANDING
nen, omdat zij een hoeveelheid hout,
Een groot aantal bewoners van de Japansche strijdkrachten hebben in de
KORTE BERICHTEN
toebehoorende aan het Kroondomein, Veluwe moest terecht staan wegens Kitsjiobaai, aan de kust van Oosthadden weggenomen.
het koopen of verkoopen van varkens- Kwantoeng, een geslaagde landing verBuitenland.
De Officier van Justitie vroeg tegen vleesch zonder bon.
richt. Deze baai was berucht als zeeieder van de verdachten vijftien gulDe Officier van Justitie deelde daar- rooversnest, meldt Domei.
Vier jongeliedente Brasschaet brj
Antwerpen vonden eenige handgranaden boete of vijftien dagen hechtenis. bij mede, dat het clandestien slachten
VIT NOORD-AFRIKA
De Politierechter veroordeelde de op de Veluwe zoodanige vormen aan- LEVENSMIDDELEN
ten. Toen zij de gevaarlijke voorwerVOOR FRANKRIJK
gebroeders tot 10.— boete of vijf da- genomen heeft, dat niet minder dan
pen opraapten, ontploften deze. Een
voorzitterschap
algemeen
Onder
van
den
gen hechtenis.
jongeman werd gedood, de drie andere
twee honderd strafzaken op behande- gedelegeerde der Fransche regeering
In werden zeer ernstig gewond.
ling liggen te wachten.
generaal Weygand, Is dezer
Nijkerk Noord-Arrlka,
jarige
De
48
H.
V.
uit
De dezer dagen uit arrestt ontdagen
Algiers
in
economische
confeeen
Vtsclimorlit Mmnlden.
had 18 December j.l. te Hoogland rentie gehouden, waar de kwestie van een slagen zes Fransche oud'-ministera
Griet fl23—f 84, een ham gekocht zonder bon.
IJMÜIDEN, 28 Mrt.
verhoogden toevoer van levensmiddelen staan thans onder politiebewaking.
Algerije naar Frankrijk besproken Is. Hun is een speciale verblijfplaats aankl. schol f 80—f 55, purschol f 39—f 16.
Tot groote verbazing van alle aan- uit
gr. bot f 09—f 60, kl. bot f 44, gr. schar wezigen
Daarbij werd besloten, dat de producten, gewezen.
verklaarde de man ter zitting in
f 45. kl. schar f 37—f 36. pufechor f 15— doodleuk,
de eerste plaats, aardappelen, groente,
hy
gevonden
dat
den hara
Het Amerikaansche Huis van
f 10.50, gr. wijting 1 52—f 40, kl. wUting
fruit en lams vleesch, welke Algerije kan afgevaardigden heeft
de beschikbaar131—f30,p. 50 kg. Kabeljauw fl3-flop.st. had.
leveren, naar vier
distributiecentra verstelling van 300 millioen dollar voor
de Politie had hij echter het scheept zullen
Tarbot f6.10, tongen f 4.50—f2.70, snoekVoor
worden.
projecten
baars 1 1.70—f 1.62, alles per kg.
ten laste gelegde bekend.
van
het ministerie
civiele
Daar verdachte op zijn stuk bleef
van Oorlog (o.a. Panamakanaal) goed
AMERIKAANSCH TANKSCHIP
gekeurd.
MARKT AMERSFOORT
staan, besloot de Politierechter de
VERGAAN
Ingang van 1 April wordt in
Hoender- zaak aan te houden, teneinde den verAMERSFOORT, 28 Maart
Het Amerikaansche tankschip „Den- JapanMet
één vleeschlooze dag per week
eieren f 1.07 per kg.; eendeneieren f7.- balisant te hooren.
ver",
dat,
zooals
het D.N.B. reeds ingesteld.
Zekere C. J. de 8., een 34 jarige meldde, door een ontploffing
-tot f tot fB.— per 100 stuks; kippen
aan de
Donderdag hebben 6 luchtaanf2.50 tot f3.50, tamme konijnen f3.50 metselaar uit Putten, die eenige zij- kust van Carolina in brand geraakt
tot f7.00, jonge konijnen f 0.75 tot f 1.25 den spek gekocht had zonder inleve- was, is tijdens een poging om het vaar- vallen op Malta plaats gehad, die vnl.
per
ring
op
van bonnen, werd na een eisen tuig weg te sleepen, op 40 zeemijlen
per stuk; biggen f 18 tot f 26
stuk.
de havenwerken waren gericht.
van f 15.— of vijftien dagen veroor- ten Zuiden van de kust van NoordAangevoerd waren ongeveer:
dagen
vijf
20000 Stuks hoendereieren, 400 stuks deeld tot
12.50 boete of
gezonken. Negen leden der
Carolina
hechtenis.
eendeneieren; 50 biggen.
bemanning worden vermist.
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FAILLISSEMENTEN

HOPKINS BELAST MET UITVOERING VAN HULPVERLEENINGAMSTERDA MSCHE
WET AAN ENGELAND
EFFECTENBEURS VAN HEDEN
Naar welingelichte regeeringsambBankpapler:
■i V.K.
Heden
tenaren verklaren, heeft president
Kalme handel, vaste markt,
75.19—75.34
Berlijn
kleine fluctuaties. Amerika- C. Wright C....'. 95/ s—9 fa
Rooscvelt de uitvoering van de wet tot
New Vork
1.86^—1.90'^ hulpverleening aan Engeland opgedraprijsbou- Rep. Steel
meerendeels
22ï/
8—23 l/j Brussel
nen
30 08—3050
tlend, Nederlandsche beleg- PETROLEUM
44.76—44.94 gen aan zijn onlangs uit Londen terugDordtsche Petr.. .213*^—2171/, Stockholm
gingen vast.
Zürlch
43.59—43.75 gekeerden bijzonderen afgezant, HopKonkl. Petr
234—244
Shell Unlon
kins. Vertegenwoordigers van het leGoud:
Prolongatie 2%%.
117/8—115/ 8 Frjn
(verger, ó'e vloot en het departement van
KIBBEIt
de
industrie
voor
.275 —281 */K koop)
’2.125. afflnagegoud financiën zullen hem ter zijde staan.
V.K. lieden Amsterdam
NEDERLAND
Dell BamVJ
222—225
«^
(inkoop)
’2.075.
97—97
40. ie ’lOOO.- 4...
fa
Oostkust ’500...
RUSSISCHE AMBASSADEUR BIJ
1581/2 Zilver:
40. 2e ’lOOO.- 4... 97—97 fK
SUMNER WELLES
Fijn voor de Industrie (ver40. bl. f 1000.-4. .927/g—flSl/a Interc.Rubber...4%—4'/a
affinagozilver
SCHEEPVAART
32.75;
koop)
4%
41. ’lOOO.De ambassadeur der Sovjet-Unie in
951/b—Bs i$
Am. Lijn. ..114%—117
(Inkoop) ’3o.—.
1911
Z% 82 JS—827/„ Holl.
Oumansky,
de
V.
heeft, naar de
Sv
Java-Chlna-J:.D.. 150—154
37
’10003...
77^ K.N.S.M
„New Vork Herald Tribune" volgens
Koersen Netiert. Clearing38
1000 3...
155
i/a—160
D.N.B,
Washington
Paketv
uit
meldt, een
I rist iluut.
het
Grtb. O. 2V,
2411/*—245
63 yK—63r./„ Kon.
Scheepv. Unie.. 179i/j—
NED.-INDIé
Koersen voor stortingen op bezoek gebracht aan den viceminister
Rottevd.
L10yd..140—140
35 i 1000 Z%
28 Maart:
van Buitenlandsche Zaken, Sumner
My. Nederland.. 140—141
75.36 Welles. Oumansky verklaarde, dat zijn
Relchsmarken
371
3. .861/=—B63/ft
CU/T. OXDEKN.
30.1432 onderhoud niets te maken heeft gehad
Belga's
37A
84 ,s' —843/ 8
3..
H. V. A
433—MOJ-f
43
56
Zwitschersche francs
BANKEN
op den Balkan, doch
Fransche francs
3.708 met den toestand
Amsterd. 8ank..112%—113% Ja va-Cultuur... .2461/.,—247
N. 1. Suiker
253—253
087 slechts een voortzetting was van de
Lires
Kol. Bank
183J--;—186
V. Vorstenl
.117—121
besprekingen
over
de Russisch-AmeriDeensche kronen
36.37
N.l. Handelsb... 129)/-—130
42.82 kaansche betrekkingen.
N.H. My. Cèrt,..131J4—1341/g TABAK vr W* 1
Noorsche kronen

BEURSOVERZICHT

.

’

’ .
——

Robaver
INDUSTRIE
A. K. U
Berkels P
Calvé Delft
Centr. Suiker
Fokker VI
Lever Br
Ned. Ford

.

Dcli Bamy

113i/„—116

67
.202—203
185
113i/„—116
337—336
202—202
143—145

.

Philips
v. Gelder Pap.
Anac. Copper....
Beth. Steel

27i/„—271/-

78—80>i

'

186—189
252—260
Senembah
198—202
Offirleele valutakoersen van
de Nederlandsche Bank.
Valuta's (schriftelijke en
telegrafische transacties):
I.BBX—1 .88.fi,
New Vork
Berlijn
75.28—75.43
Brussel
30.11—30.17
3.81—3.82
Helsinki
44.81—44.90
Stockholm
43.63—43.71
Zürtch

117i/o" Dcli-My

.... 44%■ " ■

- .

Zwecdsche kronen
44.85
Tsjechische kronen
DEVIEZENBESLUIT 1941
(oude schulden) 6.42
Tsjechische kronen
Officieel Is aangekondigd, dat de publi(nieuwe schulden) 7.54 catie te ver wachten is van het DeviezenDinar (oude schulden) 3.43 besluit 1941. een besluit van de secretarisDinar (nieuwe schulden) 423 sen-generaal van de Departementen van
Turksche ponden
1.45% Financiën, van Justitie, van Handel. Nij230
Lewa
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en
Pengö (oude schulden) 36.519 Vlsschert) en van Koloniën betreffende de
Pengö (nw. schulden)
45.89 regeling van het deviezenverkeer. Deze
Zloty (oude schulden) 35.— nieuwe verordening zal zeer uitvoerig zijn.
Zloty (nw. schulden) 37.68 Zo bevat in totaal 87 artikelen.

Uitgesproken:

26 Maart: H. J. Coersen, wonende te
Utrecht. Ramstroat 17. R.C. Mr. D. Visser.
Cur. Mr. H. J. P. Hemslng, te Utrecht.
Levl van der Horst, directeur van de N.V.
L. van der Horstfs Manufacturen en Confectlehandel, wonende te Steenwijk (Oosterstraat 9). R.C. Mr. J. Mildere. Cur. Mr.
H. Thesingh, Steenwijk.
Opgeheven .wegens gebrek aan aottef:
13 Maart: L. Bergsma, veehouder, Achlum (Fr,).
31 Maart: T. Groen, voorheen bouwkundige en makelaar. Groningen.
J. P. Stulp, timmerman. Bedum.
25 Maart: C. Baas, zonder beroep. Heemstede.
P. Wit. vertegenwoordiger. Driehuls. ge»
meente Velsen.

ADVERTENTIES
nieuws I Daarom vindt
men de meeste advertenties in
de bladen met het laatste nieuws.
Zij deelen dan in de belangstelling en hebben de meeste
waarde. Adverteert daarom in de
zijn ook

Amersfoortsche Courant.

—

Het

laatste nieuws, eigen telex, eigen
drukkerij.

Snouckaertlaan 9

—

Tel. 5289
Adv.

AMERSFOORTSCHE CO URANT
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ren en het dier bovendien onbreekbaar

is.

Wilt U uw krachten eens probeeren
op dit koddige olifantje, dat uit restjes
grijze wol vervaardigd wordt Alleen
voor de slagtanden heeft U een restje

witte wol

noodig.

Wanneer wol U wat te harig materiaal voor babyspeelgoed lijkt kunt U,
inplaats daarvan, ook breikatoen gebruiken.
Jumbo wordt gebreid met blauwgrijze wol en bestaat uit: 2 zijstukken,
4 zolen, 2 slag1 onderstuk, 2 ooren, Men
breit steeds
tanden en den staart.
recht met twee pennen.
Zystuk: Opzetten 15 steken, 2 toeren
(is 2 pennen) breien.

3e toer: 1 steek meerderen in den
Isten steek, en aan het eind van de pen
20 steken erbij opzetten voor den achterpoot 4e toer: breien. 5e toer: 1
steek meerderen in den lsten steek. 6e
toer: breien. 5e en 6e toer 5 keer herhalen, 3 toeren breien.
20e toer: 19 st afkanten, naald verder afbreien. 20 toeren breien. in den
41e toer: 1 steek meerderen
eersten steek en op heteind van de pen
19 steken bijmaken voor den voorpoot
1 toer breien.
43e toer: 1 st meerderen in den eersten steek. 1 toer breien.
43e en 44e toer een keer herhalen. 11
toeren recht breien.
"
58e toer: 25 st. afkanten, de naald
verder afbreien.
59e toer: 2 laatste st. samenbreien.
60e toer: breien. 59e en 60e toer 1
keer herhalen, 2 toeren breien.
65e toer: bij het begin van de pen
2 st. samenbreien, in den laatsten steek
meerderen. 1 toer breien. De laatste 2
toeren 2 keer herhalen. 71e toer: bij
het begin van de pen 2 st samenbreien
en aan het einde 18 st. bijmaken. 71e
toer: bij het begin van de pen 2 st.
samenbreien en aan het einde 18 st

bümakcn voor de slurf. 1 toer breien.
73e toer: aan het begin der pen 2 st.
samenbreien, 4 toeren breien. 78e toer:
breien tot de laatste 6 st. en dan 3
maal 2 st. samenbreien en afkanten.
Dit stuk nog eens heelemaal breien
voor het tweede zijstuk.
Onderstuk: Men begint aan den
voorkant door 2 st. op te zetten, 2 toeren breien. 3e toer: in beide steken
1 st. meerderen, 1 toer breien, 23 st.
bijmaken voor den eenen voorpoot, 1
toer breien, aan het eind van deze pen
voor den anderen voor23 st. bijmaken
poot, 14 toeren breien. 21e toer: 19 st.
bij
begin. 22e toer: evenhet
afkanten
zoo. 20 toeren breien en 19 st. bijmaken
achterpoot
en
43e toer als 42e.
voor
14 toeren breien voor de achterpooten.
58e toer: 20 st. afkanten bij het begin
van de pen. 59e toer evenzoo. 60e toer:
aan weerszijden van de naald 2 st, samenbreien. 1 toer breien. De laatste 2
toeren 1keer herhalen en afkanten.
Ooren: Opzetten 8 st. 1 toer breien.
2e toer: aan weerszijden van de pen
1 st meerderen, 3e toer 2 keer herhalen. 8 toeren breien. 16e toer: aan
weerszijden van de pen 2 st, samenbreien. 17e toef': breien. Deze beide toeren 3 keer herhalen. 24e toer: 1 st.
breien, 2 maal 2 st. samenbreien, 1 st.
breien en afkanten. Dit nog eens breien
voor het andere oor.
Zool: Opzetten 3 st. 1 toer breien.
2e toer: aan eiken kant van de pen 1
st. meerderen, 1 toer breien. Deze beide
tneren 1 keer herhalen, 2 toeren breien.
Se toer: aan eiken ksnt van de pen
2 st. samenbreien. 1 toer breien. Deze
laatste 2 toeren 1 keer herhalen. Afkanten. Dit geheel 3 keer herhalen.
In de zooitjes legt men ronde kartonnetjes alvorens ze aan de pooten te
naaien.
Staart: Opzetten S st. 24 toeren
van
breien. 25e toer: aan olken kanttoeren
de naald 2 st. samenbreien. 2
breien en deze 3 toeren 1 keer herhalen en afkanten.
Slagtanden: Deze breit men met fijnere nnalden. Men zet 8 st. op en breit
pl.m. 40 toeren. Verder afwerken als

gen, die meer kostbaar materiaal vereischen dan de texlieltoew ijzing veroor-

looft.

Integendeel, men het de groote lijnen
waar mogelijk ongewijzigd. Is het niet
reeds de derde zomer, dat wij in het
zwierige rijkgeplooide korte rokje rondstappen?

Er zijn nog andere symptomen die
er op wijzen dat Madame Mode ons
ditmaal genadig wilde zijn.
Daar is bijvoorbeeld de tendens, de
japonnen in twee contrasteerende deelen uit te voeren, zoowel wat de kleur
als de stof betreft, waardoor uit onze
couponnetjes nog. een up-to-dale toiletje ontstaan kan.

■

Adv.

'

Hoe Bukkelbluts en
Zilverton vrienden werden

proper

terugblonk.

Met Bukkclbluts was het heel anders gesteld. Die werd niet zo zorgvuldig behandeld, en van baden en poetsen had hij nog nooit gehoord.
Hij was altijd tot zijn deksel gevuld
als hij aan de trottoirrand verscheen
en het gebeurde vaak dat zijn deksel
niet eens meer goed dicht kon en de
rommel hier en daar over zijn rand
puilde.

Het was ook niet de jongen van de
schoonmaakdienst die hem handig en
vlug naar beneden droeg, zoals bij Zil-

Bukkclbluts klepperde bij die gedachte geërgerd met zijn deksel.
„Goeie morgen, Bukkelbluts" zei Zilverton minzaam. Hij had gezellig in het
zonnetje staan soezen, maar schrok
wakker van dat geklepper naast hem.
~Ook goeie morgen" zei Bukkelbluts

weinig toeschietelijk.
„Met je verkeerde kant langs de traptreden gegleden" informeerde Zilverton goed geluimd. Bukkelbluts zweeg.
„Zeg, is er wat met jou niet in orde?"

juffrouw

niet

verton, maar een van de kinderen van
de grote familie, waar hij bij woonde.
En omdat hij zo vol en zwaar was,
holsten en botsten de jongens met hem
langs de treden van de trap. Hij liep
er menige bluts en deuk bij op en met
een onverschillige plof werd hij dan
naast de glanzende Zilverton gezet.
Dan voelde Dukkelbluts pas hoe slordig keurige pakjes met sinaasappelenschillen, graten of beentjes, dat is wel zo
en grauw hij er uitzag.
Hij keek er zijn blinkende buurman ongeveer de oogst van een halve week
eigenlijk een beetje scheef op aan. Zie werken. Maar voor jou is dat altijd een
hem toch eens blinken! Geen grote verrassing; jij beleeft nog eens wat".
„Dat is wel zo" gaf Bukkelbluts aarkunst om mooi te blijven als je maar
natuurlijk wel
zo weinig te dragen krijgt en zo goed zelend toe.jij. „Ik hoor nog
Gisteren
toen Nelleke
verzorgd wordt. Hij was vast nog niet meer dan
de kop van haar ooDpenkind brak, wat
halfvol, de luiparH

Nu de ingrediënten waaruit wjj onze
maaltijden samenstellen beperkter geworden zijn en zij daardoor veel soberder werden, willen wij de aantrekkelijkheid van het tafelen op andere wijze

stimuleeren.

Spreekt een oud gezegde niet overhet
oog „dat ook wat hebben wil". Welnu,
wij zullen het oog het zijne gunnen.
Kleine fleurige kleedjes onder schalen en kommen geven bijvoorbeeld een
aardig effect, en., zijn gemakkelijker te
wasschen, wanneer er op gemorst is,
dan het tafellaken; een factor, waarmee
we in een tijd als de onze zeker rekening zullen houden.

te nabij.

En toch! Is het niet alsof dat oude
verhaal ontstond in een tijd gelijk aan
de onze, afgestemd op de sfeer van ons
eigen leven, waarin zooveel leed, zooveel vertwijfeling en onzekerheid worstelen om klaarheid, om begrip
Hoevelen hebben voor zichzelf zoon
duivelsspiegel gemaakt, waardoor eigen
leed en zorgen steeds voor hun oogen
staan, en waarin voor niets anders
plaats is als voor het grauwe, het druk-

kende.

Wanneer wij lang genoeg in dien
spiegel staren, dan wenden wij de
oogen voortaan alleen nog tot het eigen
leed, en wij koesteren het als het eenige
dat de verloren
vangt.

levenswaarden ver-

Wanneer U het tafellaken graag wat
Veel menschen hebben in hun leven langer dienst wilt laten doen, probeert
U dan eens een gekleurd laken. De
mooie lichte pasteltinten harmonieeren
beter met het moderne aardewerk, dan
het officieele witte damast en bezitten
bovendien het voordeel een enkel spatje niet al te zeer te doen uitkomen.
Nu hier en daar nog een waterglas
met kleine bloemen, en de tafel heeft
een geheel ander aanzien gekregen.

den een of anderen dag in hun hart
maatregelen.
Ook dit keer schijnt er weer een wa- iets scherps gevoeld, een groot verdriet
dat
rage
geschilderde
de
hand
een wond maakte._
re
van met
De wond groeide dicht, maar de verdoekjes, taschjes op komst te zijn. Doch
bittering is blijven zitten en heeft al
dergelijke kakelbonte modeverschijnselen vallen veelal slechts bij de bak- het goede en warme dat leefde in hun
visch in de smaak, en zij zullen ook dit hart verstard.
keer wel tot de meisjesmode beperttt
Een desillusie of een groot verdriet
I dat men moet, maar niet wil aanvaarblijven.

"

had ik toen een medelijden met het arme kleine ding. Toen zij mij de scherven kwam brengen, biggelden er nog
tranen van haar wangetjes. Ik piepte
meewarig met mijn scharnieren, maar
zij had er geen erg in dat het mij ook
speet. Dat verwachten de mensen niet
van hun vuilnisbak. De moeder is nog
de enige in huis dit wat om mij geeft.
Die veegt me nog wel eens schoon.
Maar zij heeft het erg druk met al haar
woelige kinderen, erg veel kijkt ze nu
ook niet naar mij om. Het ergste van
al heb ik het bij de jongens te verdubeneden dragen en dan sleuren ze mij
zo bonkend langs de treden, dat horen
en zien mij vergaat. Kijk maar eens,
hoeveel builen ik daar al bij opgelopen

heb".

slaan

zovcpl

werk voor mij heeft
als jouw familie? Je
bent een jaloerse
dwaas. Ik doe alles
wat er van mij verlangd wordt en ik
doe het minstens
evengoed als jij. Ik
vind het ook jammer voor je dat ze
je nooit
poetsen,
maar aan de andere
jij
kant heb
toch
een veel afwisselonder leventje als ik.
Wat wordt er in jou
al niet gestopt! Ik
weet precies wat er aan mij zal worden
toevertrouwd: lege conservenblikken,

Van een welverzorgde tafel gaat een
zeldzame bekoring uit. Het feestelijk
aanzien stemt ons bij voorbaat optimistisch in onze verwachtingen omtrent
hetgeen ons aanstonds voorgezet zal

maakt werd en waarin men alleen het
leelijke van alles, wat er zich in spiegelde, te zien kreeg.
Die spiegel bracht leed en verbittering aan een ieder die het waagde er in
te kijken, En Satan lachte !
Het is maar een sprookje, een verdichtsel uit voorbije tijden. Wij gelooven aan geen sprookjes meer. Daarvoor
is de realiteit, waarin wij leven te fel,

„Wel, dat zijn je eretekens en ze
je heus niet slecht. „Een beetje
Zilverton dan, verwonderd over
krijgshaftig zelfs zou ik haast zeggen".
dat bokkige zwijgen.
..Met mij is er helemaal niets, dank
Bukkelbluts keek al wat vrolijker.
„Ja natuurlijk, ik beleef wel meer
je" barstte Bukkelbluts plotseling los.
vreselijk
dan jij
maar toch
ik zou toch
„Alleen dat het toch maar
raar verdeeld is. Ik doe dag aan dag ook wel eens een beetje verwend wilmijn best en wordt met allerlei dingen len worden" bekende hij.
volgepropt, zodat ik niet eens meer
„Dan heb ik een plan" zei Zilverton.
goed dicht kan. En was is het loon voor Hij schoof wat dichter naar Bukkeleen
vieze
bluts
en zij klepperden geheimzinnig
mijn
al
werken? Dat ik als
zwerver naast mijn blinkende luie met hun deksels. Na afloop van dat gesprek
gebeurde er iets vreemds. Zilverkijk
sta".
buurman te
„Bukkclbluts. wat
je
ben
onrechtvaardig" bromde Zilverton verontwaardigd.
„Waam noem je mij
lui? Omdat die oude
vroeg

Iets over tafeldekken

Een Finsch sprookje verhaalt van een
tooverspiegel, die door don duivel ge-

" '

KINDEREN VAN DEZEN TIJD
zijn Jozo en Nezo. Hygiënisch verpakt zout, door
geen menschenhand aangeraakt

matvozenjurk zal dit voorjaar nis
sportjaponnetje voor onze bakvisschen
weer opgeld doen.
Dit uiterst eenvoudige, gemakkelijk
zwierige
waschbare jurkje met zijn sportieve
kraag is als geknipt voor het
jonge meisje; de afbeelding levert hiervan het bewijs.

De

worden.

ONZE EIGEN COURANT
Zij waren buren, Bukkclbluts en Zil-i
verton. Twee keer per week zagen zij
elkaar op de trottoirrand voor het huis.
Dat die twee onder één dak woonden,
was haast niet te gelooven. Er was een
hemelsbreed verschil tussen hen.
Zilverton was een sieraad voor de
straat. ledereen, ook de vuilnisman,
had plezier in hem en behandelde hem
zorgvuldiger als zijn soortgenoten. Hij
was dan ook een juweel van een vuilnisemmer; hij glansde en blonk alsof
hij van zuiver zilver gemaakt was en
er was geen smetje of stofje aan hem
te bekennen.
Wanneer hij zorgvuldig geledigd en
weer voorzichtig op zijn plaats op het
trottoir teruggezet was. kwam de jongen van de schoonmaakdienst om hem
zijn lekker fris bad te geven en hem
daarna weer droog en glanzend te wrijven.
Neen. Zilverion had niets te klagen,
die had een leventje als een-prins. De
oude juffrouw, waarbij hij woonde,
zorgde erg goed voor hem, en had er
plezier in als hij onder hel stooktafeltje in de keuken haar zo gezellig en

den, kan zoo licht uitgroeien tot verbittering, tot cynisme, en verbitterde
menschen zijn voor anderen, maar meer
nog voor zichzelf, beklagenswaardig.
Vooral een vrouw moet er zich voor
hoeden ooit verbitterd te worden, want
verbittering gaat niet samen met zachtheid en een harde vrouw is een misvorming van do natuur.
Wie verbitterd is, doodt in zichzelf
het geloof aan al wat mooi en goed is.
En waarom? Omdat men zelf daarvan
moet missen en heeft moeten afgeven.
Een verbitterd mensch ziet van alles
den verkeerden en den slechten kant.
Door verbittering maakt men zichzelf
ontoegankelijk voor troost en heling;
verbittering brengt geen berusting en
loutering, doch maakt hard.

voorjaarsmóde reeds is binnengekomen,
en wij geen verdere ingrijpende wijzigingen in het modebeeld meer behoeven
te vreezen, moeten we toegeven dat het
werkelijk meegevallen is.
De mode-ontwerpers bleken een open
oog te hebben voor de moeilijkheden
van den tijd en bespaarden ons doorgaans niet te verwezenlijken scheppin-

En dan verheugen wij ons op de moderne garneering, die niet alleen aardig bij een nieuw toiletje past, doch het
tevens mogelijk maakt om een gedragen jurkjeweer als een phoenix uit
haar assche te doen verrijzen.
Zoon moderne stola, sjerp of mouwloos vestje camoufleert alle bedreigde
punten als bijv. dungesleten of kale
plekken, glimrandjes en dergelijke verschijnselen van ouderdom, die het
■' v
■■'"
de staart.
De deelen worden overhands aan~'el- meest modieuze japonnetje zoo onkapok
genaaid.
op
barmhartig kunnen déclasseeren.
Men vult
kaar
met
de pooten flink steKorte mouwlooze manteltjes, die een
of watten, vooral
draadje
slagtanaangename
afwisseling vormen op het
door de
vig. Door een
eenigszins
onsterfelijk bolero'tje zijn niet
te
trekt
men
ze
schier
halen,
den
oogen gebruikt men 2 alleen het snufje van de nieuwe voorrond. Voor dekraaltjes.
jaarsmode, maar schijnen slechts ontkleine zwarte
worpen voor dergelijke camouflage-

■

MATROZENJURK

DE DUIVELSPIEGEL

Nu het laatste nieuws omtrent de

EEN GEBREID SPEELGOEDBEEST

Een gebreid speelgoedbeest is altijd
een welkom geschenk voor een peuter,
omdat hij zich hieraan niet kan bezee-
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ton schoof wat achteruit en Bukkclbluts nam stilletjes zijn plaats in.
Zilverton stond nu helemaal verscholen achter Bukkelbluts. Toen wachtten
zij beiden gespannen of het plan zou
lukken. En ja hoor, precies zo Zilverton het zich gedacht had, gebeurde het
ook. De jongen van de schoonmaakdienst pakte bij vergissing Bukkelbluts
inplaats van Zilverton en baadde en
poetste hem alsof hij zijn deftige buur-

man onderhanden had.
Midden onder het werk mopperde hij
wel iets van „zo vuil heb ik je nog
nooit gezien", maar hü kwam toch niet
op de gedachte dat hij de verkeerde
bak aan het poetsen was.
En zo gebeurde het dat Bukkelbluts
even mooi glom als Zilverton. Je kon
alleen nog maar van elkaar onderscheiden door Bukkelbluts zijn eretekens, de
blutsen.
Ach, wat vond Bukkelbluts dat leuk.
„Je mag ook wel eens in mijn huis komen logeren dan doe ik jouw werk wel
in jouw huis" stelde Zilverton grootmoedig voor.
Maar neen, dat wilde Bukkelbluts
toch liever niet. Nu Zilverton zijn builen eretekens had genoemd, was hij er
een beetje trots op geworden en was
hü blij zoveel nuttig werk te kunnen
doen.
„Neen" zei hü vriendelijk „neen, Zilverton, nu ben ik weer tevreden met
mijn eigen omgeving. Jij bent toch nog
mooier dan ik, en de oude juffrouw zou
het maar jammer vinden als ze een
vuilnisbak met zoveel deuken kreeg.
Neen, het lijkt me beter dat we ieder
op onze eigen post blijven.
Zo gebeurde het. En sindsdien waren
Zilverton en Bukkelbluts de beste
vrienden.
Toen Bukkelbluts thuis kwam, vond
iedereen hem er zo prachtig uitzien dat
ze hem graag zo mooi wilden houden,
en de jongens spraken af dat ze hem
om beurten zouden poetsen, omdat
moeder dat zo leuk vond. En zo werd
Bukkelbluts nog een pracht van een
vuilnisbak.

'

EEN BEVERDAM
Een bezienswaardigheid van een der
nationale parken in de Vereenigde Staten is een groote beverdam. Vroeger,
toen dit terrein nog geen natuurreservaat was, waar men de dieren niet vangen of hinderen mag, had de eigenaar
heel wat te stellen met de bevers.
Hij wilde namelijk de doorvaart onder een bruggetje vrijhouden en de bevers hadden het er op gezet, om daar
een dam te maken. Telkens ruimde hij
met zijn knechts het werk van de dieren op, maar tevergeefs!
De bevers velden gezamcüjk geheele
bomen, soms van meer dan een halve
meter dikte, daar vielen ze dan met vereende krachten op aan, knaagden met
hun vlijmscherp gebit de takken door en
hadden ook de stam weldra in stukken
verdeeld.
Nu duwden de slimme dieren met bek
en voorpoten, al zwemmend, het hout
voor zich uit, dreven de zwaarste blokken rechtstandig en dicht aaneengesloten in den bodem, bedekten het druggetje met takken en metselden tenslotte
alle openingen met zorg dicht.
Al dat werk deden ze om het water
van de beek voldoende te laten stijgen,
twee a
opdat zij daar hun woningen
drie meter hoge hutten met eigenaardige koepelvormige daken, zouden kunnen bouwen.
Onnodig te zeggen dat, dit beverdorp
nu een der aantrekkelijkheden van het
nationale park is.

—_

Voeren van mantels
Het voeren van een mantel is een

werkje, dat meer overleg vereischt dan
men aanvankelijk zou denken.
Het verdient aanbeveling de voeringdeelen tegelijk met de manteldeelen te
knippen en af te raderen.
De voeringrug wordt in het midden
iets wijder dan de stofrug geknipt. Die
overige ruimte wordt weggewerkt met
behulp van een plooitje, dat niet gestikt, doch alleen gevouwen en ingeregen wordt, terwijl het in de halsronding wordt meegenaaid.
Een aldus ingezette voering voorkomt
bij veelvuldig aan- en uittrekken van
den mantel, het spoedig slijten bij den
kraag.
Het gemakkelijkste werkt U, indien
U de voering inzet, alvorens de schoudernaden zijn gesloten. Dit maakt het
mogelijk, het kleedingstuk plat op de
tafel uit te spreiden. De naden van de
voering worden met een luchtigen achtersteek hier en daar gehecht op de na-

den van den mantel.
Voering mag nimmer tot aan de stofrand reiken, maar moet minstens 6 a 7
c.M. hierboven blijven. Wie de voering
langs de onderzijde niet goed kan krijgen, late ze gewoon los, na ze te hebben
omgezoomd of ingeslagen en afgekruist
en met voeringnaad op den stofnaad te
hebben gehecht.
Onder de binnen-belegstukken wordt
aan den zoom de inslag van de stofvoering weggeknipt, teneinde geen leelijke
verdikking ter plaatse te krijgen.
Dit is een nadeel pij eventueel verlengen van den mantel, maar ieder

moet hier maar van twee kwaden het
minste kiezen.

ZWART JAN IS ONTEVREDEN
Zwart Jan is ontevreden:
Hij kijkt zo stuurs en gram,
Alsof de kit met kolen
Een paar uur later kwam.

'

Maar 't is niet van de honger
Dat Zwarte Jan zo kijkt;
Het is omdat een zonnestraal
De schoorsteen heeft bereikt.
Nu loopt het gauw ten einde
Met Zwart Jan's heerschappij;
Niet langer is hij 't middelpunt,
Maar moet dan naast een rij
Van oude koffers, dozen
En kisten zonder slot,
Een hele zomer soezen
In 't volle rommelkot.

Dieren die rotsen
doorboren

Chinese gebruiken van
50 jaar geleden

Brillen mochten vroeger in China, in
Onder de dieren, die door hun onophoudelijk vernielend werk de kustlijn het byzljn van hoger geplaatsten, niet
gedragen
kunnen veranderen, door dat zij zooveel
worden. Zelfs de meest bijgaten boren in de kalkrotsen, dat deze ziende moest hem afnemen, wanneer hij
mandarijn
stond. En wanneer,
tijdens een storm kunnen wegbrokkelen, voor een
neemt de zeedadel, een mosselsoort een bijvoorbeeld, tijdens een terechtzitting,
bijziende
een
iets moest lezen, moest
eerste plaats inReeds heel jong begint zij haar werk eerst de toestemming van den rechter
worden, voor hij zijn bril
en zij zet dat voort tot de gaten vinger- gevraagd
lange uithollingen zijn, die de vorm van mocht opzetten.
Brillen waren toen namelijk een teeen dadel hebben.
Zoo
De uithollingen zijn altijd grooler dan ken van aanzien en waardigheid.
gauw iemand de post van mandarijn had
de mossel zelf, want deze moet haar verworven,
werk
een
zijn
was
eerste
schalen kunnen openen en zo wat bewegingsvrijheid hebben in haar zelfgeko- bril te kopen, en te dragen, ook al had
hij
nog
goede
ogen.
zulke
zen stenen gevangenis. Is zij eenmaal
een heel
Aan elke mandarijn kwambegroeting
groter geworden, dan is de toegang tot
en ingewikkelde
haar woning te nauw geworden om er bijzondere
toe. Ontmoette een mandarijn van lagaan.
weer uit te
een hoogere, dan was hij verDe bewoners van de kusten van de gere rang
van zijn paard te stijgen of zijn
Adriatische zee, waar de zeedadels veel plicht
draagkoets
te verlaten om op straat de
voorkomen, zijn verzot op deze mosse- voorgeschreven
groet te brengen. Manlen. Om hen te bemachtigen gebruiken darijnen van gelijke rang trachtten elzij een hamer. Daarmee slaan ze op een
kaar
de
loefaf
te
steken door hét eerst
rotsblok en aan de klank horen ze of er de groet te brengen.
veel met mosselen gevulde holten in
Men kan zich gemakkelijk voorstellen
stukgeslazijn. Dan wordt het rotsblok
wat een oponthoud dat gegeven zou hebigen en de dieren er uit gehaald.
ben in de drukke straten van Peking, al
die buigende en complimentjes makende mandarijnen
als de vindigrijke
Chinezen er niet iets op gevonden had-

~

den.
Wanneer een mandarijn in de verte
een collega zag aankomen, trachtte hij
een zijstraat in te slaan en als dat niet
ging, schoof hij de gordijntjes voor zijn
koets dicht: de andere deed hetzelfde en
zo zagen zij elkaar niet en waren dus
ook niet verplicht elkaar te begroeten.
Ook by bezoeken namen de Chinezen
eigenaardige plechtigheden in acht.
Wie op bezoek ging, was vergezeld
door zijn visitekaartendrager, die voor
zijn koets uitliep, om de rode visitekaarten, die bijna een meter lang waren, af te geven. Onderwijl blijft zijn
meester in de koets wachten.
Komt de poortwachter met de boodschap terug: „Uwheer behoeft zich geen
moeite te geven" dan is er belet. In het
andere geval komt de gastheer zelf naar
buiten om den bezoeker binnen te leiden.

