MAANDAG 16 FEBRUARI 1942

'6e JAARGANG No. 88

(Sprokkelmaand)

8 bladzijden

Kantoren Groote 'Markt 30, Rotterdam. Postbus 832
Telefoon Directie, Administratie en Drukker»] 72916

ABONNEMENTSPRIJZEN
bU vooruitbetaling

:

:

Postgiro
289788
Waarheid
Telegramadres:
Uitgave: De Nationale Pers
Directeur C. E. W. Krediet

f 3.15 per kwartaal voor Nederland
ƒ 6.— per kwartaal voor onze Overzcesche
voor het buitenland
ƒ 0.26 per week voor Nederland.
Losse nummers 6 cent.

:

Hoofdopsteller: Joh. Raatgever, Bilthoven
Plaatsvervangend Hoofdopsteller: M. Zwiers, Lelden
Opsteller

Binnenland
Buitenland

Opsteller

Sport:

Opsteller

F.

:

:

ADVERTENTIE.TARIEF
Losse regelprijs 40 et. Bij contract van 500 regels, binnen
een Jaar te gebruiken. 30 cent. Des Zaterdags 25
ver-

J. B. Broekhuis, Rotterdam
W. A. Zeylstra, Rotterdam
M. Jelsma.
Utrecht

%

hooging. „Werkers" bij vooruitbetaling, per vak van ten
hoogste 8 regels, alleen over 1 kolom. 50 cent Familieberichten 25 cent per regel, zonder verhooging op Zaterdag

Het Nationale Dagblad

SINGAPORE GEEFT ZICH OVER
Britten vinden een
nieuw Duinkerken
Zondagavond tien

uur

den strijd gestaakt

Zondag heeft het Japansche Hoofdkwartier bekend
gemaakt, dat Singapore onvoorwaardelijk heeft ge-

capituleerd.

Korten tijd daarvoor meldde Domei uit Singapore,
dat de Britsche strijdkrachten aldaar Zondag om
14 uur 30 het Japansche hoofdkwartier hadden meegedeeld, dat het leger van Singapore bereid was zich over
te geven.

naar Domei meldt, om de bijzonderheden der
voorwaarden voor de overgave te bespreken.
Om half drie 's-middags naderde een groep
van vier Britsche officieren onder aanvoering van majoor Wilde van den Britschen

staf met een witte vlag het hoofdkwartier van het Japansche leger en verwittigde de Japansche autoriteiten van de bereidheid der Britten om zich over te geven.
De Japanners overhandigden namens hun
opperbevelhebber op Malakka, lt.gen. Jamasjita, deze voorwaarden. De delegatie verliet
het Japansche hoofdkwartier om kwart over
vier, nadat men de bespreking van de aanvoerders der beide legers omtrent de voorwaarden van overgave had bepaald op half
zes.
generalen

Lt.gen. Jamasjita, de opperbevelhebber der
Japansche strijdkrachten op Malakka, en ILgen. Perclval opperbevelhebber der Brltsche

onverminderde hevigheid voortduurt
Zoolang de Engelsch—Amerikaansche invloed niet verdwenen Is kan er geen vrede
zijn. Deze oorlog moet de laatste wereldoorlog zijn. De ZUidzee "en de Indische Oceaan,
Australië, Indië en Burma staan practisch
reeds onder Japanschen invloed en Japan
wordt onaantastbaar. Daarom is het thans
geland en voor
het Britsche r«k. Singapore ook voor Tsjoenking dé beste gelegenheid,
ia gevallen. Het geheele
Maleische schier- zich van Engeland en de Ver. Staten los te
eiland is onder den voet geloopen.
Andere maken en mede te werken aan den opbouw
gevaren omringen ons."
.
van Groot-Ooit-Azi*.

HET OUDE RECEPT

Naar Domei meldt, troffen de Britten
DE FUHRER SPREEKT JONGE
te Singapore voorbereidingen om den
wilden stormloop naar de transportscheOFFICIEREN TOE
pen, naar het voorbeeld van Duinkerken,
te herhalen en om de Australische en
De Führer heeft in het Sportpalast zoojuist
Indische troepen in de laatste verdedi- bevorderde officieren van het leger en vlak
gingslinie achter te laten, Hierty) trad
de discriminatie van het gele ras door
de Britten opnieuw aan den'dag. Den
Chineezen werd het nl. niet toegestaan
de ten doode opgeschreven stad te verlaten. De Chineesche consulgeneraal te
Singapore heeft daarop aan Tsjang Kai
Sjek het volgende telegram gezonden
„Met het oog op het nuttelooze van ver:

De schuldvraag
van Indië's lot
NIEUWE WEGEN
ZOEKEN

TOEN

de spanning tusschen Duitschland
en het voormalige Polen in de Augustus-

dagen van het jaar 1939 een hoogtepunt had
bereikt, en het voor iedereen duidelijk werd,
dat deze spanning wel moest uitloopen op een
gewapend conflict, toen zijn er in Warschau
lieden geweest, bekleedende een zeer hoogen
militairen rang, die de wereld vertelden, dat
zü het wel tegen Duitschland op durfden
nemen. Zy zouden de Duitsche wéermachi
wel klein krijgen, zij zouden de Duitschers
slag leveren onder de poorten van Berlijn,
en daarna de Duitsche hoofdstad zegevierend
binnen trekken.
Binnen enkele dagen was de grootspraak
van deze snoevers volkomen belachelijk geworden voor de wereld, en binnen achttien
dagen was er van den Poolschen staat niets
meer over.
Toen de spanning tusschen Berlijn en Belgrado na den putsch in het voormalige Yoegoslavië haar hoogtepunt bereikte, waren er
lieden in Belgrado, bekleedende een zeer
hoogen militairen rang, die de wereld vertelden, dat zij het wel tegen Duitschland op
durfden nemen. Zij zouden de Dultsche weermacht wel klein krügen, zij zouden de Duitschers slag leveren onder de poorten van
Weenen, en daarna deze stad zegevierend
binnen rukken.
Binnen enkele dagen was ook deze grootspraak van deze nieuwe snoevers volkomen
belachelijk geworden, binnen drie weken was
er van den Yoegoslavischen staat niets meer
CHURCHILL SPREEKT IN DE
over.
SCHADUW VAN EEN NEDERLAAG.
Toen de spanning tusschen Japan en Amerika haar hoogtepunt bereikte, schreven AmeVolgens den 3ritschen berichtendienst rikaansche journalisten in hun kranten, dat
heeft Churchill Zondagavond een radiorede de Vereenigde Staten binnen 24 uur Tokio in
brand zouden hebben gebombardeerd, en dat
gehouden, waarin hij mededeelde, dat Singapore was gevallen. Terwijl hij zich richtte de Britsche vloot eveneens binnen korten tijd
tot „de geheele Britsche wereld, tot onze de Japansche van de wateren zou hebben
trouwe vrienden In Britsch-Indië en Burma, weggevaagd. De rest zou maar kinderspel zijn.
tot onze bondgenooten in Rusland en tot on- Na luttele weken tijds staan ook deze snoeze stamverwanten in de Ver. Staten", zeide vers in hun hemd. Tokio brandt nog altijd
hij „Ik spreek tot u allen In de schaduw niet, de Britsche en Amerikaansche vlown
van een zware militaire nederlaag van groozUn van de zee weggevaagd, Hongkong en
Singapore zijn gevallen, de Japansche luchtte beteekenis. Het is een nederlaag voor En:

voor hun bevordering tot officier staande
vaandrigs van de marine en de luchtmacht
alsmede jonkers der
toegesproken. Rijksmaarschalk Göring meldde den
Führer 9.883 aangetreden jonge officieren
en vandrigs.
De Führer gaf den jongen soldaten de
parolen mede voor hun toekomstige plichten
als officier en leider van de nationaal-socialistische weermacht.

Van Warschau naar Batavia

avond om zeven nur de documenten onderteekend, waardoor het stadium Malakka van

Men verneemt, dat onder meer bepaald is,
dat ten hoogste 1000 gewapende Britsche soldaten in de stad zullen blijven om de orde
te handhaven, tot de Japansche troepen de
bezetting der stad voltooid hebben.
Het Britsche aanbod tot overgave van Singapore geschiedde op grond van de omstandigheid, dat Singapore niet meer was te
houden. De stad zelf was van de landzijde
volkomen ingesloten en lag onder het vuur
van de Japansche artillerie.
Van bijzondere beteekenis is voorts het feit,
dat de Japanners niet slechts in het bezit
waren van de belangrijkste versterkingen op
het eiland, maar ook van de drie vliegvelden, Tengah, Sembawan en Seletar.
Op grond van de capitulatie van Singapore verwacht men in politieke kringen te
Tokio reeds Maandag de bijeenroeping van
den Japansche Rijksdag tot het aanhooren
van belangrijke regeeringsverklaringen van
den premier en van de beide weermachtsmihisters.
De chef van den Japanschen generalen staf,
generaal Soegiyama, is door den keizer in
gehoor ontvangen om een uiteenzetting over
den val van Singapore te geven.
Zondagavond maakte Reuter in een extrabericht officieel bekend, dat Singapore gecapituleerd had.

.

,

strijdkrachten aldaar, hebben, volgens een
bericht van Domei uit Singapore, Zondag-

den oorlog in de Stille Zuidzee wordt beëindigd. De vijandelijkheden zUn langs het geheele front om tien uur gestaakt.
De onderteekening geschiedde voor een
fabriek van Ford-motoren aan den voet van
den heuvel Boekit Timah.

deren tegenstand bereiden de Europeanen zich voor de stad te verlaten. De
Britsche autoriteiten willen echter hun
toestemming voor de evacuatie der Chineezen niet geven."
Volgens de verklaringen van gewonde
3ntch. soldaten, die ;n een niet-aenoondt
Nederlandsen-Indische haven zijn aangekomen, leek Singapore in zyn laatste uren op
een laaiende hel. Terwijl de stad in rook gehuld was, zag men daklooze burgers op straat
en in de parken slapen naast uitgeputte soldaten en officieren. Door een vlucht, die lan
Duinkerken deed denken, trachtten de Engelschen aan deze hel te ontkomen, doch
Japansche duikbooten versperden hun den
weg. Slechts enkelen wisten te ontsnappen.
Een klein Australisch oorlogsschip, dat uit
Sydney kwam nam op 7 mijl van Singapore
van een in brand staand transportschip van
20.000 ton 1334 soldaten op en haalde
andere uit het water. Een klein gedeelte der
Australische troepen is op Java aangekomen.
Een ander klein transportschip, dat gewoonlijk slechts 50 personen vervoert, bereikte
Java met 500 vluchtelingen. Al deze menschen deden opgewonden verhalen over de
vreesehjke laatste uren in Singapore.

JAPANSCHE TROEPEN

VIDKUN QUTSLTNG

RUKKEN SINGAPORE
BINNEN

Wij strijden voor Noorwegens

ten aanzien

vloten oefenen een onbeperkte heerschappij
over Oost-Azië uit.

WAAROM

wij dit nog eens in herinnering
roepen? Om duidelijk aan te toonen <le
volslagen verblindheid van de leidende politieke en militaire kringen in en buiten Europa
ten overstaan van het wereldgebeuren, een

verblindheid, waaraan onze eigen Nederland-

sche leidende mannen evenzeer hebben geleden, en, voor zoover zij op het oogenblik
buiten Nederland vertoeven, nog immer lyden.
De Nederlandsche „regeering", die thans in
Londen vertoeft, heeft het moederland in
de Meidagen in den oorlog gedreven op bevel
van Engeland, zij heeft zich niet ontzien ook
onze koloniën zoo in Oost als in West op te
offeren aan haar waanzinspolitiek, gebaseerd
op het boven gesignaleerde gebrek aan politiek inzicht, meedoende aan de snoeverij en
grootspraak op eigen em anderer macht en
kracht, geloovende aan de zwakte van den
tegenstander.

Het is het thema Indië dat ons opnieuw

moet bezighouden, wijl het in

deze

dagen

De minister-president van Noorwegen,
Vidkun Quisling, die op het oopenblik ooor
een officieel bezoefc te Berlyn vertoeft,
heeft tydens een ontvangst van vertegen-

tijd) zijn de eerste gesloten Japansche
colonnes, de tankformatle Kitajama aan

woordigers der Duilsche pers, h«n pelepenhetd gegeven een aantal uraoen tot
hem te richten, u>aarna hu de volgende
uiteenzetting gaf:

de spits, de stad Singapore binnengerukt. Op het vroegere palels van den
Britschen gouverneui

en op talrijke

andere belangrijke gebouwen wappert

De Tenno neemt kennis van de
capitulatie van Singapore

Roosevelt wil Engelands honger stillen
Uit Kto de Janelro meldt de Informaclones, dat

volgens een bericht uit Washington Roosevelt het
Congres een bedrag van S mlllloen dollar heeft
gevraagd voor den aankoop van levensmiddelen
voor Engeland.

DOOI AAN HET OOSTFRONT

Duitschers behalen rijken buit.
Een

naar.

Duitsche

bet 0.N.8,

legerformatie beeft,
verneemt, den Hen

De Noorsche staat is een werktuig van
ideëelen wil der door mij geleide beweging, maar boven de „Nasjonal Samling"
uit, blijft het ons doel mede te werken aan
den opbouw van de Europeesche nieuwe
ordening.
Myn beweging en ik, wij strijden voor ds
vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen, en ik geloof, dat Noorwegen binnen
de nieuwe ordening van Europa, ondanks zijn
klein aantal van slechts drie millioen zielen
In het vaderland en nog drie millioen in de
wereld, een belangrijke hoeksteen zal vormen.
De houding der Noorsche bevolking tegenover Engeland is op het oogenblik volkomen
negatief. Terwijl Duitschland in dit conflict
de neutraliteit van Noorwegen wenschte, was
het vooral Engeland, dat ernaar streefde,
Noorwegen met alle geweld bij den oorlog
te betrekken.
Ten aanzien van de godsdienstkwestie zelde Quisling, dat zyn land vor büna 100 pCt
tot het protestantisme behoort, waaraan hU
toevoegde, dat hij en zijn beweging uitsluitend politieke doeleinden nastreven, een
nieuwe sociale ordening tot
stand willen
brengen en daarom weigeren, dat in hun gelederen godsdienstige twistpunten besproken
worden.
De Noorsche samenwerking, zoo betoogde
Quisling, is een illusie gebleken, want terwUl
op het oogenblik een der Noordsche volkeren verschrikkelijk bloedt, is onder de anderen helaas geen een bereid geweest dit volk
te helpen. Daarom hebben wrj ons verplaatst
op rechtstreekschen Germaanschen grondslag en wenschen wü een samenwerking met
Duitschland, waarvan wij een sterk en vrij
Noorwegen verwachten.
Rijksmaarsehalk Göring heeft den Noorschen minister-president Vidkun Quiillng
in tegenwoordigheid van Rijkscomraissarii
Terboven ontvangen.
den

reeds de Japansche vlag.

De

telefoonafdeelingen aan het Oostfront
hebben een verantwoordelijke taak te vervullen. Snel wordt de kabel voor een nieuwe

verbinding afgerold.
(Transatlant

c-Recla-P. K. Paul)

LEIDER SPREEKT VOOR STAF.
VAN N.A.D.
Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal
Woensdag 18 Febr. om 14 uur een
rede houden voor den staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst in Pulchri Studio te
de Leider

Den Haag.

NAMEN VAN STRATEN EN
PARKEN IN AMSTERDAM

GEWIJZIGD
Op grond van het besluit van den commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie van
3 Januari j.l. heeft de burgemeester van
Am.
sterdam bepaald, dat de namen Wilhelminastraat, Julianapark, Julianaplein, Prins Bernhardplen en Beatrixparik worden gewijzigd
in resp.: Wester-Gasthuisstraat, Pauwenpark,

Februari bolsjewistische stellingen lzi
een sector aan het zuidelijk deel van
van het Oostelijk front aangevallen. De
Duitsche soldaten, die ondanks den
aanhoudenden dooi en het spiegelgladde terrein de bolsjewistische stel-

plein en Diepenbrockpark.
Verder heeft de burgemeester bepaald, dat

lingen binnendrongen, brachten den
vijand hooge verliezen toe en maakten
veel oorlogsmateriaal, waaronder vele
machinegeweren, granaatwerpers, ge-

KAMERADEN VOOR DE RADIO
CARMONA ONTVANGT SALAZAR
„De taak van het Nederlandsche volk”

weren,

en groote hoeveelheden
munitie, buit Als gevolg van hun hardnekkigen tegenstand hadden de bolsjewisten hooge verliezen aan menschen.
Op het bij den aanval gewonnen terrein werden eenige honderden gevallen
paarden

bolsjewlsten geteld.

TEGENOVER

dit schrikkelijk gebeuren
rijst de schuldvraag. Wie draagt de
schuld voor dit alles? Aan welk adres behooren de verwijten en beschuldigingen te
worden gericht van het Nederlandsche volk,
dat langzaam maar zeker tot de ontdekking
komt, dat het volkomen verarmd en bezitloos
in de wereld zal komen te staan, dat het niet
meer zal kunnen rekenen op de rijkdommen,
welke elk jaar uit het oosten toestroomden?
Helaas niet het geheele volk redeneert zoo;
er zijn er jammer genoeg ook nog, die juichen
over dezen gang van zaken, die zich erover
verheugen, dat „Indië vecht". Maar dat zijn
dezelfden, die ook juichen als er bij hen in de
buurt, zooals Blokzijl laatst in zijn radiopraatje
opmerkte, Britsche bommen op
Nederlandsche huizen vallen, en Nederlandsche burgers slachtofferen. Het zijn die
lieden, die meenen, dat het „zoo moet gaan".
Hen kunnen wij gevoeglijk voorbij gaan.
Zij zullen het waarschijnlijk nooit meer leeren logisch te denken.
Maar het grootste deel van ons bedrogen
volk zal bij zichzelf de schuldvraag stellen,
en weten willen, wie het eventueel ter verantwoording zal moeten roepen. Want dat er
eenmaal een gericht zal worden gehouden,
staat vast. Welnu, de beantwoording van de
schuldvraag loopt, zooals de Leider in zijn
laatste voortreffelijke artikel in „Volk en
Vaderland" heeft uiteen gezet, als een roode
draad via den invloed van de R.K. Staatspartij in Indië (Kerstens), over geheime afspraken met Engeland en onwil om samen
met Japan iets te bereiken naar het
beruchte A.BC.D.-front, en dit alles onder
auspiciën van een Gouverneur-Generaal,
voor wien Indië een totaal onbekend land
was, doch die beschouwd moet worden als
de zetbaas van het Amerikaansche imperialisme, waaraan hij via zijn echtgenoote ver-

iedereen bezig houdt. Het heeft geen zin, er
doekjes om te winden: West-Indië was reeds
verloren gegaan, vrijwillig als het in handen
van het Amerikaansche grootkapitaal is gemaagschapt is.
geven, Oost-Indië
gaat verloren onder de
Deze lijn wordt gekruist door een andere,
mokerslagen van de Japansche weermacht, en wel die, welige begint in Londen, en verwelke over ons kostelijk bezit is geroepen loopt via Warschau, Belgrado en Athene naar
door een waanzinnige oorlogsverklaring, zoo Batavia. Het is de lijn van de knechtschap
waanzinnig, als er in de wereldgeschiedenis aan het Angelsaksische imperialisme, de lijn
haast geen tweede feit is aan te wijzen, of van de verblinding en van de grootspraak,
het moest zijn de oorlogsverklaring van van de onderschatting van den tegenstander
Engeland en Frankrijk in September 1939 en het blinde vertrouwen in de bondgenooten, die natuurlijk zouden komen helpen, als
aan Duitschland.
de nood aan den man zou komen.
Indië gaat voor Nederland verloren.
het samenstel van factoren, dat
Ons koloniale bezit, opgebouwd door
geleid heeft tot de ramp met Indië. Zij,
mannnen met klinkende namen in onze vaderlandsche historie, maar nog door veel die meenen, dat zij Japan een Verwijt mogen
meer ongenoemde en onbekende mannen en maken, hebben ongelijk. De feiten hebben
vrouwen, die daar in de rimboe goed en bloed uilgewezen, dat Japan Nederlandsch-Indië
hebben geofferd, leven en gezondheid, dag zoo lang mogelijk heeft ontzien. Zelfs nadat
Batavia den oorlog had verklaard, hebben
In dag uit hebben gezwoegd als klein, maar
de Japanners nog niet toegeslagen, doch afo zoo gewichtig onderdeeltje van het Neder
gewacht, en alleen oorlogsdaden verricht telandsche Imperium
ons koloniale rijk is gen Engeland en Amerika. Eerst toen ook de
bezig onder te gaan.
Indische weermacht begon op te treden te-

7IEHIER

-

vrijheid en onafhankelijkheid.

Hedenochtend om 8 uur (Japansche

De Tenno heeft gisteravond met de
grootste voldoening het verslag van het
Hoofdkwartier over de capitulatie van
Singapore aangehoord. De Tenno bevond zich in een voortreffelijke stemVOORT
DE STRIJD GAAT
ming en vertelde aan zijn omgeving
Kort na het bekend worden van de capibijzonderheden ovei zijn bezoek aan
tulatie van Singapore heeft de woordvoerder Singapore, toen hij daai destijds als
van het hoofdkwartier van het Japansche kroonprins
vertoefde op doorreis naar
leger, kolonel Ohira, een radiotoespraak geEuropa.
houden, waarin hij zeide dat de oorlog met

De Japansche voorwaarden voor de capitulatie van
Singapore waren de volgende:
1. De Britsche troepen staken hun vuur Zondagavond
om 10 uur.
2. De Britsche troepen worden terstond in hun stellingen ontwapend.
3. Ter handhaving van de orde te Singapore kunnen
duizend gewapende Britsche politiebeambten in
'dienst blijven.
Generaal Percival heeft deze voorwaarden zonder
verdere discussie onderteekend.
De Japansche en Britsche militaire bevelhebbers hadden een bijeenkomst bepaald,

Gewesten en

Amstelstationsplein, Frankendaelpark, Gooi-"
de naam Wibautstraat zal worden vervangen
door Weesperpoortstraat.

Op Dinsdag 17 Februari van 18.45—19,00
uur zal over den zender Hilversum II kam
Ernst Voorhoeve, propagandaleider van de
N.S.B, en raadsadviseur aan het departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, een belangrijke bespreking geven over het zevende
punt van Musserts programma, in de serie
uitzendingen: ~De taak van het Nederlandsche volk."

gen Japan, eerst toen is Japan terug gaan
slaan. Men verlieze dat vooral niet uit het
oog bij de beoordeeling van den toestand in

Oost-Azië.
De schuld voor de catastrofe met Indië ligt
alleen en uitsluitend bij hen, die zich met
handen en voeten aan de Britsch-Amerikaansche kapitalistische belangen hebben
overgeleverd, bij hen, die zich ten voeten uit
aan Wallstreet hebben verkocht, waartoe Coïyn en Verschuur indertijd reeds de basis
hebben gelegd, waaraan Tjarda en Van Mook
verder hebben gearbeid. Zij ,en niemand anders, hebben Indië in den oorlog gestort, zij
en niemand anders zijn er verantwoordelijk
voor, dat Indië thans voor Nederland verloren gaat. Zij hadden anders gekund, doch zij
hebben niet gewild. Ook zij hebben gedroomd
van een brandend Tokio en een verslagen
Japansohe vloot, zooals de politieke blinden
in Europa droomden van een vernietiging
der Duitsche weermacht voor Berlijn of
Weenen.
Maar ook Indische droomen zijn bedrog.

De president der Portugeesche republiek,
generaal Carmona, heeft Zaterdag den pre-

mier, dr. Salazar, ontvangen voor de eerste
gedachtenwisseling na de bijeenkomst van
Sevilla.

BENOEMINGEN BIJ HET
PERSGILDE

Max Blokzijl gildeleider
Naar het dep- van Volksvoorlichting en
Kunsten bekend maakt zijn bij het persgilde
van de Nederlandsche Kultuurkamer benoemd:
Met Ingang van 28 Januari 1942 tot gildeleider Max Blokzijl te Wassenaar.
Met ingang van 5 Februari 1942 tot plv.
gildelelder mr. J. Huyts Rotterdam, tot leider van den vakgroep der Nederlandsche
Dagbladpers C. E. W. Krediet te 's-Gravenhage; tot leider van de vakgroep de Provinclale en Periodieke pers H. J- Kerkmeester
te Bussum, tot bestuurder van de vakgroep
de Nederlandsche Dagbladpers A. J. van DUk
te Amsterdam en tot bestuurder van den
vakgroep de Provinciale en periodieke pers
i. van Nes te Utrecht.
Als leider, resp. bestuurder van
de
vakgroep het Verbond van Nederlandsche
Journalisten treden op P. J. Megchelen,
algemeen voorzitter en J. Learbuch, zakelijk
leider van dat Verbond, beiden te 's-Gravenhage.

(Zie voor de uitvoerige levensloop van
houdende met den snellen bovenstaande nieuwe functionarissen blz. 4.)
opmarsch der Japanners, moeten wij
vandaag of morgen verwachten een invasie in MAX BLOKZIJL SPREEKT OVER:
Nederlandsch-Indië met name op Sumatra en
Java. Met groote smart denken wij aan het
„HET WOORD IS AAN ZIJNE
lot van de soldaten en van de burgerbevolking in Insulinde. Maar de heeren, die het
EXCELLENTIE”
zoover wisten te krijgen, zitten, precies als
op 14 Mei 1940, elders, in veiligheid. Eens
Hedenavond van 19.45—20.00 uur spreekt
zullen zij echter rekenschap moeten afleggen Max
Blokzijl via Hilversum II in zjjn politiek
voor het Nederlandsche volk, dat langzaam weekpraatje over het onderwerp: „Het woord
maar zeker de werkelijkheid gaat zien, nu de is aan zijne excellentie".
geschiedenis van de Meidagen zich herhaalt.
de historie van een bedrogen volk, dat in een
oorlog wordt gedreven, aan zijn lot overgela.
ten, en uit den vreemde dan nog wordt opgehitst tot lijdelijk verzet en sabotage.
De Britsche propaganda slooft zich uit om
In aansluiting aan de beslissing, welke is
de wereld kond te doen, dat binnenkort Entot het doen vervallen van de In
genomen
geland en Amerika alles, wat Japan nu bezet
1942 in het Duitsche rijk te houden jaarbeurheeft, terug zullen veroveren. Indië incluis.
zen, heeft de Rijkscommissaris voor het beDatzelfde hebben de Poolsche, Yoegoslavizette
Nederlandsche gebied
sche, Tsjechoslowaaksche en Noorsche „regewenscht
geoordeeld, dat ook de Nederlandsche jaarg«eringen" in Londen al jaar en dag verkondigd, met de „vrije Franschen" onder den beurs, welke van 14 tot 23 April a.s. zou
verrader De Gaulle voorop. Niemand gelooft worden gehouden, niet zal plaats vinden.
Mitsdien zal de a.s. voorjaarsbeurs niet
het meer, uitgezonderd dan de hoera-roepers
worden gehoudenzie boven. Zoo zal er ook van terug veroveren
van Indië geen sprake zijn.
Hoe smartelijk het ook zij, wij moeten er
BON 196 ALGEMEEN KAN
rekening mee houden, Nederland's rol als
koloniale mogendheid is uitgespeeld. Wie
VERNIETIGD WORDEN
daaraan schuld dragen, weten wij thans. Hun
namen zullen niet worden vergeten, zoomin
De secretaris-generaal van het departement
als het Engelsche volk den naam Churchill van Landbouw en Visscherij maakt
bekend,
vergeten zal, en de Amerikanen den naam dat bon 196 van de thans in gebruik zijnde
Roosevelt. Het Nederlandsche volk zal nieuwe bonkaart algemeen niet voor het koopen
wegen dienen in te slaan, om zijn toekomst van distributiegoederen zal
worden ' aangeveilig te stellen. Daarover morgen.
Rr. wezen en derhalve kan worden vernietigd.

REKENING

UTRECHTSCHE JA RBEURSGAAT NIET DO R

.
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ZATERDAG 14 FEBRUARI (SPROKKELMAAND)
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HET NATIONALE DAGBLAD
4

Boekerij"
H. VAN

Heeft U reeds?:

en

„Het Heldenbloed van
Afrika spreekt" door
L. Penning, prijs geb. Gld. 1.95
„Slagregens" door L.
Penning, uit den Boe-

limnmiuimnmii imi i mffli i i i i imi Hi i i i i i i imi i i ini i ißi i i i ti i

renoorlog
..De strijd om de Fjorden"
door Overste

1985 10

Komm. v. h.
voorm. Noorsche leger
..Ras en Toekomst"
door Hylkema, ingen.

kantore van den Liquidateur

JAC. VAN GEEST

2.50

„

en

12',2-jarige Echtvereeniging te herdenken.
hun

Hun dankbare Kinderen,
NICO

JANNIE

„Langs sluipwegen

HENK

Kapt. Dau,
genaaid

's-Gravenzande, 15 Febr. '42.

OORTMERSSEN
SCHEVENINGEN,
Tesselsche plein 61.

DELFT,

Maakt gebruik van

Hof van Delftlaan 40.

bijzondere aanbieding !!

JUIST

boorte van onzen vijfden Zoon

Maanstraat 17

Deulsche Werkslatlen
für Wohnungkunsf

TANDARTS BOSMA

Den

ASTRAAT 22

GRONINGEN
PRAKT IJ K

GEZOCHT door alleenstaand Heer
omgeving,

gezellig gemeubileerde

ZITKAMER

No.

»

|

I
-

.

Telel. 4525

N.5.8.-ers,

—

TREFPUNT

N.5.8.-ERS
lederen Zaterdag en Zondag

WA

686 9 1
71 10

—>

Tel.

&

Zn.

BEZOEKT

bU
K.

CAFé „DE TOREN"

34703—36941—51489

Vierambachtstraat IZ2

-

CAFE-RESTAURANI

CROESELAAN 91

GEVRAAGD in
sonen

gezin

van 2 per-

NET MEISJE

OF

BOERENDOCHTER

lel 33168

GRÓSSERES

Mevrouw

UNTERNEHMEN für
Wohnungseinrichtung
sucht für
sofort perfekten

iach 832, Rotterdam.

2041 10

VAN

HOEV

SMITH,
Honingerdijk 70, Rotterdam, zoekt
tegen 1 Maart-

BUCHHALTER.

der auch im Verkauf
bewandert ist.
Ausführliches Angebot mit Zeugnisabschriften unter Nr. 2006, Post-

eigen

maandwoningen,

om

NET

.

MEISJE

(N.5.8.-ster) ' voor dag en nacht,
v.g.g.v., zelfst. kunn. werken, niet
beneden 19 jaar.
Aanmelden
's avonds na half 8 of na afspraak
tel. 22750.

Borg

v

d

Voort

UTRECHT

*

GROOTE MARKT

TEL 14484

15031

LJ

:

I

AANLEG VAN

—

TELEFOON

231.

83.

VILLATUINEN EN

Lidmaatschap N.S.B, vereischt
Indiensttreding spoedig
2013 20
_

ONS

door Duitsch

Verhuizingen
en transporten
UOUK

CifcHtEl NtIItKI.AMI
MET GASGENERATOR

HAARLEM

(C.)

BKOUWKKSVAAKI
TELEFOON 11191

blijft ESSENBURGSINGEL 132
ROTTERDAM (W.)

WIJNEN EN

VAN ZWIETEN

&

«/OLKSGEN OO
adres

Co.

Mathenesserlaan 297
Tel. 30347, Rotterdam

's Zondags 5
9 uur.
7
Toegang boven 18 Jaar

19663
69 S
KRANTZ
Hemden, Dassen, Koppels enz. PIANOHANDEL WII.MART
geeft den hoogsten prijs
Uniformen voor
N.S.B.
Ook
voor nw oude piano
moderniseeren en politoeren
'
'•■■•
11 10
TERBREGSCHEWEG 85
Stof

—

HILLEGERSBF.RG

JAC. BONNECROT

44 5

Gediplomeerd Uurwerkmakei

Beotbalterttraat

t»

—

TeL

—

Tel. 28264

Zaterdag- en Zondagmiddag
Speciale kindervoorstelling:

HET GOUDEN KROONTJE
F. H. KLUëN
42 10

wm——mm—m—mmm

GEBOUW v. K. en W.

DEN HAAG

KEUVEL en KLESSEBES
van de Radio
POLITIEKE LIEDJES EN SCHETSEN o.».:
De Geruchtencentrale
De A.B.C.D. Zangers
't Cadeau voor Mevr. Roosevelt
Heeren en Boeven
Medewerkenden: Tummers
Ceesje Speenhof
Piet Rienks
Bartoes
Jan Brink
AAN DEN VLEUGEL: JAN HINSE
—

ADVERTENTIE

IAl\ W. P. DalmU
/

I

mW

GROENTEN-

Postbus

250

\

EN

iü

m\

Telegramadres:
FRDIT-EXPORI

—

—

NAAR

'

Telefoon 4281

Agrarisch Pront
IHirrsCHLAN»

i

§

—

—

JAARBEURSGEBOUW

I

DOORL. GEOPEND VAN 11-21 UUR. OOK 'S ZONDAGS

1

Prijzen der plaatsen:

ROTTERDAM

DALM Lid

1TENTOONSTELLING 1

VRIJDAG 20 FEBRUARI DES AVONDS 7.30 UUR

EEN

«3527
70 S i

—

—

/

il I

•

POLITIEK-CABARET van Paulus de Ruiter

PLAATST

i

in den leeftijd t/m 21 jaar.
Vereischte schoolopleiding 4-jarige M.U.L.O. (school-diploma of Staatsdiploma A. of B.)
Persoonlijke
aanmelding 's morgens van 94 —11 uur Gewestelijk
Arbeidsbureau, afd. Handels- en Kantoorpersoneel, Tesselschadestraat 9,

Kg^^v■ i• j 1 "H I

2033 20

—

Jongste- en aankomende Kantoorbedienden

11

ftlllllliil!i'*llllËt*\

-

van

en Goudsmid

ff

—

W. MINRHORST
Tel
L Rottekade 77

de

Voor verschillende Overheidskantoren te Amsterdam, worden gevraagd
voor directe indiensttreding:
O
t

voor

mm

(Der ewige Jude)

HEEMSTEDE
—

ft H

De eeuwige Jood

11)

Aanvang der voorstellingen
dagelijks 2.30 en 7.45 uur.

TABAK SIGAREN
SIGARETTEN
EN

MA AT KLEED ING
EERSTEKLAS SNIT

Vanaf Vrijdag 13 Februari j.I.
en de volgende dagen: De
groote documentaire film
over het wereld-jodendom:

HET ADRES voor
betere kwaliteiten

r EN,

Hier la uw

DEN HAAG

„'t RAEDTHUYS"
Raadhuisstraat 46

2022 40

—

ALBERT MAY; LUDWIG DEGENHARDT;
SOPHIE DEGENHARDT; ERI VISSER, enz.
2039 100

WESTEINDE

GEDISTILLEERD

VOOR BINNEN- EN BUITENLAND

dat in staat is zelfstandig de volledige huishouding op zich te nemen.
Kennis der Duitsche taal gewenscht. Goed salaris. Brieven te richten
onder Letter 8., Advertentiebureau A. Vernout, Warmoesstr. 10, Haarlem.

Tooneelspelers:

AMICITIA-BIOSCOOP

168—IUB ■

41

en

VOOR DAG EN NACHT

VRIES

DEN HAAG

J. VAN ZIJTVELD

GROENENDIJK
F...
Scheepsbevrachting
Transportovername

NEDERLANDSCH OF DUITSCH MEISJE

2024

ROTTERDAM

—

—

echtpaar, dat

DE

(Sopraan).

*

„Witte Huis" Wijnhaven 3

Sollicitanten (niet ouder dan 35 jaar) beschikkend over veelzijdige
ervaring, fantasie en scheppend vermogen, bovendien in
staat

Per 1 Maart 1942 gezocht te Zandvoort
overdag afwezig is:

TEL.IO4Ö2

STEENEN OFFSETDRUKKERU

ESSENBURGSINGEL 132 naar

Privé-adres F. GROENENDIJK
TELEFOON 30931

zelfstandig te werken en bij voorkeur positief staand t.o.v. de
Nieuwe Orde, gelieven te schrijven onder no. 5026, Adviesbureau GERBO Begünehof 8, Utrecht.

ANTON ELDERING (Bas): CHRIS TAVERNE

MES & BRCNKHCRST

KANTOOR IS VANAF 16 FEBR. 1942 VERPLAATST VAN

"TELEFOON 74331

in de afdeeling PROPAGANDA

:

80 28

Groot* Instelling vraagt een

MEDEWERKER

van HAYDN

(Tenor); ILSE SIEKMANN (Sopraan); LOUISE

EB

ROTTERDAM

Brieven onder No. 1999, Bureau van dit blad. Postbus 832, Rotterdam
.

:

ORKEST (24 mus.) onder leiding
van JAN KOETSIER
REGIE: ALBERT MAY
'

20

2030 10

Bekwame Sfeno-lypisfes gevraagd

80 6

m*k

:

Verdere voorstellingen zijn: 23 en ,24 Febr.: ROTTERDAM
Kleine Komedie: 28 Febr. ALMELO; 1 Maart: ENSCHEDE,
2 HENGELO; 3 TIEL; 5 MIDDELBURG; 6 VLISSINGEN: 7
GOES: 8 ROOSENDAAL; 9 BREDA: 10 TILBURG: 11 DEN
BOSCH; 12 ENSCHEDE; 13 EINDHOVEN; 14 ZWOLLE: 16
GRONINGEN; 17 WINSCHOTEN; 18 VEENDAM; 19 AMERSFOORT; 26 ZEIST, enz.

Medewerkenden

HAARLEM

uu*

ABU HASSAN

t.o hel Station

VOOR ADVERTENTIES TELEFOON 12596

PARKEN
„„

MEDENDORP

372 5

285

VRAACT TEEKENING EN BEGROOTING

—

HOTEL

TEL. 387

ARNHEM, Stadsschouwburg
APELDOORN, Tivoli
uur: DELFT, Stadsdoelen
uur
HAARLEM, Stadsschouwburg

uur:

Opera com/que
en

WINSCHOTEN

*

TUINARCHITECTUUB
BOOMKWEEKERIJEN
OPGERICHT 1880

Febr. 7.30
Febr. 7.30
Febr. 7.30
Febr. 7.30

DER APOTHEKER

HAARLEM

Firma G. van der STAM Az.
BOSKOOP

17.

18
19
25
26

IN

BEZOEKT

RESTAURANT

GRONINGEN

Zttplaao I

TEL.

—

CAFÉ

Donderdag
Woensdag
Donderdag

79 5

„DE POOL"

G. HARTMAN

AMSTERDAM (Zuid)

eerste-stand
■, .
huisvrouw behulpzaam te zijn;
zeer goede behandeling; kunnende Brieven No. 2002, H.N.D., Postbus
melken.
832, Rotterdam.
2028 10
Fam. E. GEERLINGS. Huize „Oldénoever", OLBURGEN bij Dieren.
2026 10

BEZOEKT

Voor alle soorten
BRANDSTOFFEN

2 HUIZEN

tussehen 25—30 jaar, ter assistentie
v. d. huisvrouw en liefst in bez.
kinderverz. of diploma Tesselschade.
Dienstbode v. d. en n. aanwezig.
Aanmelden: Deylerweg 41, Wassenaar, Telefoon 2075.
2032 12

Amsterdam.

-

UTRECHT

85 5
1705 60

Woensdag

„De Nieuwe Veemarkt"

SEUERUNC,

MOZART

Opera comique in één bedrijf; Tekst van
F. C. HIEMER; Muziek van C. M. von WEBER
Vrijdag
13 Febr. 7.30 uur: BAARN, Musis Sacrum
Dinsdag
17 Febr. 7.00 uur : DEN HAAG, Stadsschouwburg

82 8

van N.5.8.-er» l»

A.

ABUHASSAN

GINO'S ATTRACTIE DUO

HEI rREFPUNI

<_

.

Muzikale comedie in één bedrijf
Tekst van STEPHANIE d. j.; Muziek van W.

ROTTEKDAM

Directie Makelaars:

Ir.« I liifl 11 lÊ

DER SCHAUSPIELDIREKTOR

Bussum

WEHRMACHTVERKEHR
WA
LOKAAL

SCHIEDAM

SAMENKOMST

I^^S

Gooiland

BREIMUSWEG 12

—

TEL.

GEVRAAGD: 1 Mei as. of later in
neuron4nuw,*«omtrehp*fHß<ta.ln.v Bez.RegulWr«rr»cht 33
hout, Java brug, Den Haag, voor gezin i. k.
m. 1. Ie étare «uite, met
groo\» voorsuite en ingerichte keuken. % 's t.40—f50 p. mnd. Aanb.
A. ! '% ;jt, Carpentierstraat 202.
Den . *
2031 5 TE KOOP AANGEBODEN:

FLINKE. ZORGZAME
JUFFROUW

.

J. ROMEIN
Oversrhleschestraat 76

d« zaal verstrekt

Zaterdag 14 Febr. 7.30 uur: UTRECHT, Stadsschouwburg
20 Febr. 7.30 uur : DEVENTER, Schouwburg
Vrijdag
Vrijdag
27 Febr. 7.30 uur : HILVERSUM,. Grandtheater

CENTRAL

CAFÉ

-

Voor direct gevr. in gez. m. zoontje
van twee jaar

OEDTSCHE WIRTSCHAFT

Notarissen E. TH. SCHELTINGA KOOPMAN, W. W. RTJTGERS
en J. C. J. VAN BRUMMELEN
.

111

KAMER-OPERA

GEZELLIGHEID ■

VAN

CENTRUM

m> et

1«—12 uur

1361 25

■

ingericht volgens origineel* Duitscbe binnenhotsstUl
eenvoudige schotels tegen blllUken prijs

DIT

H)]a']

In

I

2027 98

Goede

BEZOEKT

Froyrammi wordt

Hl

fr.Waömuö.

en erve aan de

PETRUS N. VAN BRUGGEN

PERSONEEL.gevraagd en aangeboden

-

Geheel

Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags van
2—4 oor, alsmede op den verkoopdag van

'

B. Lemke

2007. Postbus 832, Rotterdam.

x£? t\s.

.onmiddellijk bij het Frederiksplein, groot 6 are en 30 centiaren,
bijna geheel bebouwd, bestaande uit: drie onderstukken, met
kantoor, open plaats en 8 afzonderlijk verhuurd wordende bovenverdiepingen, alle voor industrie-doeleinden in gebruik.

Weeskinderendijk 49

(liefst met schrijftafel en boekenkast) en slaapkamer met stroomend
water en centrale verwarming en
volledig pension. Brieven onder

412 120

/

FALCKSTRAAT 47—49—51.

Möbelfabrik Dordrecht

nabij

Haarlem—Welsen

Spoorlijn

W65

Uafll

AMSïïIEIRIDAftI QjS)
7-9

5

Halte

of

TER GELEGENHEID VAM DE TENTOONSTELLING

'

van het gebouwencomplex

Amsterdam,
Willemsparkweg 145

2043 10

lil]

19.30 UUR

OP MAANDAG 16 FEBRUARI A.S.

Haag,

Polstermöbelfabrik

TOT NADERE AANKONDIGING

flofl

M

.

B y V(H

Ul' VaJ l/M
HBk TyJIVM

Belangrijke veiling wegens sterfgeval

Wagenstraat 98—100

iw WET

Komt U eens praten

'

2035 10

Haarlem

lil ï'iK|/aW

ADVERTEEREN

A. VLIJM—v. d. BOSCH
A. VLIJM.
en

Uw eigen woning moet
gezellig zijn.... zoo gezeljsss* lig, dat U ze voor geen
goud zoudt willen missen.
Voor een zóó kostbaar
bezit zorgt Fokkelman
tegen een prijs, die zal
y

NU

ADRIAAN
HILVERSUM, Zon

!

2020 50

VMet

te

t
II

n,_

deze

2036 13
blijdschap geven
wij kennis van de ge-

'

1.25

Nederland.

geheel

VOORNOEMD

Neder-

„

JOHAN J. VAN

LIQUIDATEUR

4.10

„

„

en

22

3.90

„

GERDA KOETSIER

OrPBBTEI

HkvWMBT

,

VERLOOFD:

GEEN

3.65

landsche uitgave
4.70
..Het Socialisme van de
N.5.8."
3.50
„Voor Volk' en Vaderland"
6.50
„Die Niederlande im
6.50
Umbruch der Zeiten"
Maakt Uw keuze en stort het
verschuldigde op Girorekening
394058 t. n. v. d. „NationaalSocialistische Boekerij". Toezending volgt dan direct. Zendingen
boven de 10 gld. franco door

2017 20

ONS

109

3.75

„

„

„Mijn Kamp",

VRAAG!
ter

doen

3.65

Oceaan" door
alleen in-

den

KOOS.

over

„

DE

2038 44

.

K. H. VAN GEEST—
VELLEKOOP

lEL M6U7

C

gebonden

„Wat aarde bewaarde"
door Dr. Heemskerck
DUker e.a met fraaie
afbeeldingen
„Zinnebeelden van
Nederland"
Neerlands
„Wien
Bloed" door Schoping
„Narvik" door Kapt.
Busch
„Kleine man, groote
man" door Fallada ..

Groepsleider

U

■

vóór of uiterlijk op Zaterdag 14 Maart 1942. Na dezen datum 'kunner
geen vorderingen geldend worden gemaakt. Ten aanzien van het bovenstaande geldt het bepaalde bij artikel 1 der Verordening No. 230/194
van den Heer Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied

m

3.05
3.65

„

of aangifte

UTHfcUHI

25}

Uilvoering tan alle BetonWegenaanleg,
en MeUelweraen.
«ia»Grondboringen
Waterleidingen.
en
Elertrlucbeen
Sanitaire Initallallea.
en»_
en*.,
volledige
ontwerpen
mei

André Pierre Francois POELTUYN Jr.
Lange Voorhout 15, te 's-Gravenhage

Getz,

intiiiiiimimiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiimiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHimoiiiiiiiiiiiiiin
1 Maart as. hopen onze geliefde Ouders

i

worden verzocht hiervan opgave, betaling

Inalallallee en Bbuwbedrijven

roei

INSTALLATIONSBAU HOLLAND
OUDHiKACin

Hazenkampscheweg 118, te Nijmegen

Êijigen haard
WJ is goud waard

1.95

„

Stichting: Werkgemeenschap

Ned. R.K. Politiebond „St. Michaël"
IN LIQUIDATIE

POELGEEST

Langettr. 61 te Hilversum

M.VAN KEULEN—v.d. KOLK
hun 50-jarige Echtvereeniging
te herdenken.
Alkmaar, Julianastraat 22.
Bezoek van 2 tot 3 uur n.m.

i

—

voor dezen tijd biedt U de
„N a t i o n a al-Soclallstliiche

i«miminmiiniiiniimiimiii«iiiiinniii«iiiiiii«iiiiiiiimiimiiiiiiniiimi«i»i
Op 24 Februari a.s. hopen
Kameraad
en Kameraadske
A. VAN KEULEN
•

Allen, -die iets te vorderen hebben van —, verschuldigd zijn aan
oi
stukken en bescheiden onder hun berusting hebben, behoorende tot

BOEKEN,

84 ie

0.50,

f 0.75,

11.—,

f 1.25,

f 1.50

1

PLAATSBESPREKEN DRINGEND AANBEVOLEN
Kaarten en plaaUbespreken dag. W.A. Tehuis. Spul 99
en vanaf 18 Februari aan het Gebouw v. K. en W.

2025 50

I

FAMILIEBERICHTEN

'.

vmmßmÊmÊmÊËmÊÊmmmmmmamM
.

2003 lig

Het

MAANDAG 16 FEBRUARI 1942
(Sprnkkelmaand)
Kantoren Groote Markt 30, Rotterdam. Postbus 832
Telefoon Directie, Administratie en
72916
:

Postgiro
289788
Telegramadres:
Waarheid
Uitgave: De Nationale Pers
Directeur: C. E. W. Krediet
Hoofdopsteller:

Joh. Raatgever, Bilthoven
Plaatsvervangend Hoofdopsteller: M. Zwiers, Lelden
Opsteller Binnenland
J. B. Broekhuis, Rotterdam
Opsteller Buitenland
W. A. Zeylstra, Rotterdam
Opsteller Sport: F. M. Jelsma.
Utrecht

8 bladzijden
ABONNEMENTSPRIJZEN
bij vooruitbetaling :

f 3.15 per' kwartaal voor Nederland
/ 6.— per kwartaal voor onze
Overzeesche
voor het buitenland
ƒ 0.26 per week voor Nederland.

ADVERTENTIE-TARIEF

SINGAPORE GEEFT ZICH OVER
Britten vinden een
nieuw Duinkerken
Zondagavond tien

uur

den strijd gestaakt

Zondag heeft het Japansche Hoofdkwartier bekend

gemaakt, dat Singapore onvoorwaardelijk heeft ge-

capituleerd.
Korten tijd daarvoor meldde Domei uit Singapore,
'dat de Britsche strijdkrachten aldaar Zondag om
14 uur 30 het Japansche hoofdkwartier hadden meegedeeld, dat het leger van Singapore bereid was zich over
te geven.

Losse regelprijs 40 et. Bij contract van 500 regels, binnen
een Jaar te gebruiken. 30 cent Des Zaterdags 25 % verhooging. „Werkers" bij vooruitbetaling, per vak van ten
hoogste 8 regels, alleen over 1 kolom. 50 cent. Familieberichten 25 cent per regel, zonder verhooging op Zaterdag

JAPANSCHE TROEPEN
RUKKEN SINGAPORE
BINNEN

deren tegenstand bereiden de EuropeaHedenochtend om 8 uur (Japansche
nen zich voor de stad te verlaten. De
Britsche autoriteiten willen echter hun
tijd) zijn de eerste gesloten Japansche
toestemming voor de evacuatie der Chineezen niet geven."
colonnes, de tankformatie Kitajama aan
Volgens de verklaringen van
gewonde
3nlch. solciaien. die ;n een niet-aenonnde de spits, de stad Singapore blnnengeNederlandsch-Indische haven zijn aangekomen, leek Singapore in zijn laatste uren op rukt. Op het vroegere paleis van den
een laaiende hel. Terwijl de stad in rook geBritschen gouverneui
en op talrijke
huld was, zag men daklooze burgers op straat
en in de parken slapen naast uitgeputte sol- andere belangrijke gebouwen wappert
daten en officieren. Door een vlucht, die wn
reeds de Japansche vlag.
Duinkerken deed denken, irachtten de Engelschen aan deze hel te ontkomen, doch
Japansche duikbooten versperden hun den
weg. Slechts enkelen wisten te ontsnappen.
Een kMn Australisch oorlogsschip, dat uit
neemt
van
Sydney kwam nam op 7 mijl van Singapore
van een in brand staand transportschip van
van
20.000 ton 1334 soldaten op en haalde er 200
andere uit het water. Een klein gedeelte der
Australische troepen is op Java aangekomen.
De Tenno heeft gisteravond met de
Een ander klein transportschip, dat gewoongrootste
voldoening het verslag van het
lijk slechts 50 personen vervoert, bereikte
Hoofdkwartier over de capitulatie van
Java met 500 vluchtelingen. Al deze menschen deden opgewonden verhalen over de Singapore aangehoord. De Tenno bevreeselijke laatste uren in Singapore.

De Tenno

capitulatie

De Japansche voorwaarden voor de capitulatie van
Singapore waren de volgende:

vond zich in een voortreffelijke stem-

De Britsche troepen staken hun vuur Zondagavond
om
uur.
2.
Britsche troepen worden terstond in hun
lingen ontwapend.
3. Ter handhaving
de orde te Singapore kunnen
duizend
Britsche politiebeambten
dienst blijven.
Generaal Percival heeft deze voorwaarden zonder
verdere discussie onderteekend.
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Lt.gen. Jamasjita, de opperbevelhebber der
Japansche strijdkrachten op Malakka, en tegen. Percival opperbevelhebber der Britsche

strijdkrachten aldaar, hebben, volgens een
bericht van Domei nit Singapore, Zondagavond om zeven nur de documenten onderteekend, waardoor het stadium Malakka van
den oorlog in de Stille Zuidzee wordt beëindigd. De vijandelijkheden zijn langs het geheele front om tien uur gestaakt.

De onderteekening geschiedde voor een
fabriek van Ford-motoren aan den voet van
den heuvel Boekit Timah.
Men verneemt, dat onder meer bepaald is,
dat ten hoogste 1000 gewapende Britsche soldaten in de stad zullen blijven om de orde
te handhaven, tot de Japansche troepen de
bezetting der stad voltooid hebben.
Het Britsche aanbod tot overgave van Singapore geschiedde op grond van de omstandigheid, dat Singapore niet meer was te
houden. De stad zelf was van de landztjde
volkomen ingesloten en lag onder het vuur
van de Japansche artillerie.
Van bijzondere beteekenis is voorts het feit,
dat de Japanners niet slechts in het bezit
waren van de belangrijkste versterkingen op
het eiland, maar ook van de drie vliegvelden, Tengah, Sembawan en Seletar.
Op grond van de capitulatie van Singapore verwacht men in politieke kringen te
Tokio reeds Maandag de bijeenroeping van
den Japansche Rijksdag tot het aanhooren
van belangrijke regeeringsverklaringen van
den premier en van de beide weermachtsmiriisters.
De chef van den Japanschen generalen staf,
generaal Soegiyama, is door den keizer in
gehoor ontvangen om een uiteenzetting over
den val van Singapore te geven.
Zondagavond maakte Reuter in een extrabericht officieel bekend, dat Singapore gecapituleerd had.
CHURCHILL SPREEKT IN DE
SCHADUW VAN EEN NEDERLAAG.
Volgens den 3ritschen berichtendienst
heeft Churchill Zondagavond een radiorede
gehouden, waarin hij mededeelde, dat Singapore was gevallen. Terwijl hij zich richtte
tot „de geheele Brltsche wereld, tot onze
trouwe vrienden In Britsch-Indië en Burma,
tot onze bondgenooten in Rusland en tot onze stamverwanten in de Ver. Staten", zeide
hij
„Ik spreek tot u allen In de schaduw
van een zware militaire nederlaag van groote beteekenis. Het is een nederlaag voor En:

Van Warschau naar Batavia

dit schrikkelijk gebeuren
rust de schuldvraag. Wie draagt de
schuld voor dit alles? Aan welk adres behooren de verwijten en beschuldigingen te
worden gericht van het Nederlandsche volk,
dat langzaam maar zeker tot de ontdekking
komt, dat het volkomen verarmd en bezitloos
in de wereld zal komen te staan, dat het niet
meer zal kunnen rekenen op de rijkdommen,
welke elk jaar uit het oosten toestroomden?
vloten oefenen een onbeperkte heerschappij Helaas niet het geheele volk redeneert zoo;
er zijn er jammer genoeg ook nog, die juichen
over Oost-Azië uit.
over dezen gang van zaken, die zich erover
verheugen, dat „Indië vecht". Maar dat zijn
dit
eens
nog
in herinnering
wü
dezelfden,
die ook juichen als er bij hen in de
roepen? Om duidelijk aan te toonen ile
Blokzijl laatst in zijn radiobuurt,
zooals
de
volslagen verblindheid van
leidende poliopmerkte,
Britsche bommen op
tieke en militaire kringen in en buiten Europa praatje
vallen, en NederlandNederlandsche
huizen
ten overstaan van het wereldgebeuren, een
burgers
slachtofferen.
Het zijn die
sche
waaraan
onze
eigen Nederlandverblindheid,
lieden, die meenen, dat het „zoo moet gaan".
sche leidende mannen evenzeer hebben geleHen kunnen wij gevoeglijk voorbij gaan.
den, en, voor zoover zij op het oogenblik
Zy zullen het waarschijnlijk nooit meer leebuiten Nederland vertoeven, nog immer lijren logisch te denken.
den.
Maar het grootste deel van ons bedrogen
De Nederlandsche „regeering", die thans in volk zal bij zichzelf de schuldvraag stellen,
Londen vertoeft, heeft het moederland in en weten willen, wie het eventueel ter verde Meidagen in den oorlog gedreven op bevel
antwoording zal moeten roepen. Want dat er
van Engeland, zij heeft zich niet ontzien ook eenmaal een gericht zal worden gehouden,
onze koloniën zoo in Oost als in West op te staat vast. Welnu, de beantwoording van de
offeren aan haar waanzinspolitiek, gebaseerd schuldvraag loopt, zooals de Leider in zijn
laatste voortreffelijke artikel in „Volk en
op het boven gesignaleerde gebrek aan politiek inzicht, meedoende aan de snoeverij en Vaderland" heeft uiteen gezet, als een roode
draad via den invloed van de R.K. Staatsgrootspraak op eigen en anderer macht en
partij in Indië (Kerstens), over geheime afkracht, geloovende aan de zwakte van den spraken
met Engeland en onwil om samen
tegenstander.
met Japan iets te bereiken naar het
Het is het thema Indië dat ons opnieuw beruchte A.8.C.D.-front, en dit alles onder
moet bezighouden, wijl het In deze dagen auspiciën van een Gouverneur-Generaal,
iedereen bezig houdt. Het heeft geen zin, er voor wien Indië een totaal onbekend land
doekjes om te winden: West-Indië was reeds was, doch die beschouwd moet worden als
de zetbaas van het Amerikaansche imperiaverloren gegaan, vrijwillig als het in handen
lisme, waaraan hij via zijn echtgenoote vervan bet Amerikaansche grootkapitaal is gemaagsehapt is.
geven, Oost-Indië
gaat verloren onder de
Deze lijn wordt gekruist door een andere,
mokerslagen van de Japansche weermacht,
en wel die, welige begint in Londen, en verwelke over ons kostelijk bezit is geroepen, loopt via Warschau, Belgrado en Athene naar
door een waanzinnige oorlogsverklaring, zoo Batavia. Het is de lijn van de knechtschap
waanzinnig, als er in de wereldgeschiedenis aan het Angelsaksische imperialisme, de lijn
haast geen tweede feit is aan te wijzen, of van de verblinding en van de grootspraak,
het moest zijn de oorlogsverklaring van van de onderschatting van den tegenstander
Engeland en Frankrijk in September 1939 en het blinde vertrouwen in de bondgenooten, die natuurlijk zouden komen helpen, als
aan Duitschland.
de nood aan den man zou komen.
Indië gaat voor Nederland verloren.
Ons koloniale bezit, opgebouwd door
het samenstel van factoren, dat
geleid heeft tot de ramp met Indië. Zij,
mannnen met klinkende namen in onze vaderlandsche historie, maar nog door veel die meenen, dat zij Japan een Verwijt mogen
meer ongenoemde en onbekende mannen en maken, hebben ongelijk. De feiten hebben
vrouwen, die daar in de rimboe goed en bloed uitgewezen, dat Japan Nederlandsch-Indië
hebben geofferd, leven en gezondheid, dag zoo lang mogelijk heeft ontzien. Zelfs nadat
Batavia den oorlog had verklaard, hebben
in dag uit hebben gezwoegd als klein, maar de
Japanners nog niet toegeslagen, doch afzoo
gewichtig onderdeeltje van het Nedero
en alleen oorlogsdaden verricht tegewacht,
landsen* imperium
ons koloniale rrjk is gen Engeland en Amerika. Eerst toen ook de
bezig onder te gaan.
Indische weermacht begon op te treden te-

De schuldvraag
van Indië's lot
NIEUWE WEGEN
ZOEKEN

TOEN

de spanning tusschen Duitschland
en het voormalige Polen in de Augustusdagen van het jaar 1939 een hoogtepunt had
bereikt, en het voor iedereen duidelijk werd,
dat deze spanning wel moest uitloopen op een
gewapend conflict, toen zijn er in Warschau
lieden geweest, bekleedende een zeer hoogen
militairen rang, die de wereld vertelden, dat
zij het wel tegen Duitschland op durfden
nemen, Zij zouden de Duitsche weermachi
wel klein krijgen, zij zouden de Duitschers
slag leveren onder de poorten van Berlijn,
en daarna de Duitsche hoofdstad zegevierend
binnen trekken.
Binnen enkele dagen was de grootspraak
van deze snoevers volkomen belachelijk geworden voor de wereld, en binnen achttien
dagen was er van dën Poolschen staat niets
meer over.
Toen de spanning tusschen Berlijn en Belgrado na den putsch in het voormalige Yoegoslavië haar hoogtepunt bereikte, waren er
lieden in Belgrado, bekleedende een zeer
hoogen militairen rang, die de wereld vertelden, dat zij het wel tegen Duitschland op
durfden nemen. Zij zouden de Dui-tsche weermacht wel klein krijgen, zij zouden de Duitschers slag leveren onder de poorten van
Weenen, en daarna deze stad zegevierend
binnen rukken.
Binnen enkele dagen was ook deze grootspraak van deze nieuwe snoevers volkomen
belachelijk geworden, binnen drie weken was
er van den Yoegoslavischen staat niets meer
over.
Toen de spanning tusschen Japan en Amerika haar hoogtepunt bereikte, schreven Amerikaansche journalisten in hun kranten, dat
de Vereenigde Staten binnen 24 uur Tokio in
brand zouden hebben gebombardeerd, en dat
de Britsche vloot eveneens binnen korten tijd
de Japansche van de wateren zou hebben
weggevaagd. De rest zou maar kinderspel zijn.
Na luttele weken tijds staan ook deze snoevers in hun hemd. Tokio brandt nog altijd
niet, de Britsche en Amerikaansche vlo-ien
zi)n van de zee weggevaagd, Hongkong en
Singapore zijn gevallen, de Japansche lucht-

TEGENOVER

ten aanzien

WAAROM

7IEHIER

VIDKUN

QUISLING

Wij strijden voor Noorwegens
vrijheid en onafhankelijkheid.
De minister-president van Noorwegen,
Vidkun Quislino, die op het oopenblik voor
een oljiaeel bezoek te Berlyn vertoeft,
heeft tijdens een ontvangst van vertegenwoordigen der Duitsche pers, htin peleoenheid gegeven een aantal «rapen tot

hem te richten, waarna hij de volgende

uiteenzetting gaf:

De Noorsche staat is een werktuig van
ideëelen wil der door mij geleide beweging, maar boven de „Nasjonal Samling"
uit, biyft het ons doel mede te werken aan
den opbouw van de Europeesche nieuwe
den

ordening.
Mijn beweging en ik, wij strijden voor ds
vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen, en ik geloof, dat Noorwegen binnen
de nieuwe ordening van Europa, ondanks zijn

kennis
de
Singapore

DE STRIJD GAAT VOORT ming en vertelde aan zijn omgeving
Kort na het bekend worden van de capibijzonderheden ovei zijn bezoek aan
tulatie van Singapore heeft de woordvoerder Singapore, toen hij daai destijds
,1.
als
van het hoofdkwartier van het Japansche kroonprins
10
vertoefde op doorreis naar
leger, kolonel Ohira, een radiotoespraak geEuropa.
De
houden, waarin hl) zeide dat de oorlog met
stel:■.."■
onverminderde hevigheid voortduurt.
Roosevelt wil Engelands honger stillen
Zoolang de Engelsen.—Amerikaansche invan
Uit Rlo de Janelro meldt de Informaclones, dat
volgens een bericht uit Washington Roosevelt het
vloed
niet
verdwenen
is
er
geen
kan
vrede
gewapende
Congres een bedrag van 5 millioen dollar beeft
in
gevraagd voor den aankoop van levensmiddelen
zijn. Deze oorlog moet de laatste wereldoorvoor Engeland.
log zijn. De Zuidzee'en de Indische Oceaan,
Australië, Indië en Burma staan practisch
reeds onder Japanschen invloed en Japan
DOOI AAN HET OOSTFRONT
wordt onaantastbaar. Daarom is het thans
De Japansche en Britsche militaire bevelgeland en voor
het Britsche r«k. Singapore ook voor Tsjoenking de beste gelegenheid,
Duitschers behalen rijken buit.
hebbers hadden een bijeenkomst bepaald, U gevallen. Het geheele
Maleische schler- zich van Engeland en de Ver. Staten los te
n? er de voet «"kopen.
naar Domei meldt, om de bijzonderheden der
Een Duitsche legerformatie beeft,
Andere maken en mede te werken aan den opbouw
gevaren omringen ons."
naar, het D.N.B, verneemt, den Hen
voorwaarden voor de overgave te bespreken.
van Groot-Oo«t-Azi*.
Februari bolsjewistische . stellingen Ui
Om half drie 's-middags naderde een groep
een
sector aan het zuidelijk deel van
HET OUDE RECEPT
van vier Britsche officieren onder aanvoevan het Oostelijk front aangevallen. De
Naar Domei meldt, troffen de
Duitsche soldaten, die ondanks den
Britten
ring van majoor Wilde van den Britschen
te Singapore voorbereidingen om
DE FÜHRER SPREEKT JONGE
aanhoudenden dooi en het spiegelden
generalen staf met een witte vlag het hoofdwilden stormloop naar de transportschegladde terrein de bolsjewistische stelTOE
OFFICIEREN
pen, naar het voorbeeld van Duinkerken,
kwartier van het Japansche leger en verwitingen binnendrongen,
brachten den
te herhalen en om de Australische en
De Führer heeft in het Sportpalast zoojuist
vijand hooge verliezen toe en maakten
tigde de Japansche autoriteiten van de beIndische troepen in de laatste verdedi- bevorderde officieren van het leger en vlak
veel oorlogsmateriaal, waaronder vele
reidheid der Britten om zich over te geven.
gingslinie achter te laten. Hierby trad voor hun bevordering tot officier staande
machinegeweren, granaatwerpers, gede discriminatie van het gele ras door vaandrigs van de marine en de luchtmacht
De Japanners overhandigden namens hun
weren, paarden en groote hoeveelheden
de Britten opnieuw aan den "dag. Den alsmede jonkers der Watten-H
toegeopperbevelhebber op Malakka, lt.gen. Jamasmunitie, buit Als gevolg van hun hardChineezen werd het nl. niet toegestaan sproken. Rjjksmaarschalk Göring meldde den
nekkiger tegenstand hadden de bolsjejita, deze voorwaarden. De delegatie verliet
Führer 9.883 aangetreden jonge officieren
de ten doode opgeschreven stad te verlawisten hooge verliezen aan menschen.
het Japansche hoofdkwartier om kwart over
ten. De Chineescht consulgeneraal te en vandrigs. .
Op het bij den aanval gewonnen terDe Führer gaf den jongen soldaten de
Singapore heeft daarop aan Tsjang Kai
rein werden eenige honderden gevallen
vier, nadat men de bespreking van de aanparolen mede voor hun toekomstige plichten
Sjek het volgende telegram gezonden
bolsjewisten geteld.
als officier en leider van de nationaal-sociavoerders der belde legers omtrent de voor„Met het oog op het nuttelooze van verlistische weermacht.
waarden van overgave had bepaald op half
°

Gewesten en

Losse nummers 6 cent.

ationleN Dagbld

:

:

<5c JAARGANG No. 88

klein aantal van slechts drie millioen zielen
in het vaderland en nog drie millioen in de
wereld, een belangrijke hoeksteen zal vormen.
De houding der Noorsche bevolking tegenDe telefoonafdeelingen aan het Oostfront
over
Engeland is op het oogenblik volkomen
hebben een verantwoordelijke taak te vervullen. Snel wordt de kabel voor een nieuwe negatief. Terwijl Duitschland In dit conflict
de neutraliteit van Noorwegen wenschte, was
verbinding afgerold.
(Transatlantc-Recla-P. K. Paul) het vooral Engeland, dat ernaar streefde,
Noorwegen met alle geweld brj den oorlog
te betrekken.
LEIDER SPREEKT VOOR STAF.
Ten aanzien van de godsdienstkwestie zelVAN N.A.D.
de Quisling, dat zijn land vor bijna 100 pCt.
tot het protestantisme behoort, waaraan hU
Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal
toevoegde, dat hij en zijn beweging uitsluide Leider Woensdag 18 Febr. om 14 uur een
tend politieke doeleinden nastreven, een
rede houden voor den staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst in Pulchri Studio te nieuwe sociale ordening tot stand willen
brengen en daarom weigeren, dat in hun geDen Haag.
lederen godsdienstige twistpunten besproken
NAMEN VAN STRATEN EN
worden.

PARKEN IN AMSTERDAM
GEWIJZIGD
Op grond van het besluit van den commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie van
3 Januari j.l. heeft de burgemeester van
Am.

sterdam bepaald, dat de namen Wilhelminastraat, Julianapark, Julianaplein, Prins Bernhardplen en Beatrixpark worden gewijzigd
in resp.: Wester-Gasthuisstraat, Pauwenpark,
Amstelstationsplein, Frankendaelpark, Gooi-*
plein en Diepenbrock>park.
Verder heeft de burgemeester bepaald, dat
de naam Wibautstraat zal worden vervangen
door Weesperpoortstraat.

De Noorsche samenwerking, zoo betoogde
Quisling, is een illusie gebleken, want terwijl
op het oogenblik een der Noordsche volkeren verschrikkelijk bloedt, is onder de anderen helaas geen een bereid geweest dit volk
te helpen. Daarom hebben wij ons verplaatst
op rechtstreekschen Germaanschen grondslag en wenschen w(j een samenwerking met
Duitschland. waarvan wij een sterk en vrj]
Noorwegen verwachten.
Rijksmaarsehalk Göring heeft den Noorschen minister-president
Vidkun Quljlin?
in tegenwoordigheid van RUkscommissar;»
Terboven ontvangen.

KAMERADEN VOOR DE RADIO CARMONA ONTVANGT SALAZAR
„De taak van het Nederlandsche volk”
Op Dinsdag 17 Februari van 18.45—19,00
uur zal over den zender Hilversum II kam
Ernst Voorhoeve, propagandaleider van de
N.S.B, en raadsadviseur aan het departement
van Volksvoorlichting en Kunsten, een belangrijke bespreking geven over het zevende
punt van Musserts programma, in de serie
uitzendingen: ~De taak van het Nederlandsche volk."

Japan, eerst toen is Japan terug gaan
slaan. Men verlieze dat vooral niet uit het
oog bij de beoordeeling van den toestand in
Oost-Azië.
De schuld voor de catastrofe met Indië ligt
alleen en uitsluitend bij hen, die zich met
handen en voeten aan de Britsch-Amerikaansche kapitalistische belangen hebben
overgeleverd, bij hen, die zich ten voeten uit
aan Wallstreet hebben verkocht, waartoe Colijn en Verschuur indertijd reeds de basis
hebben gelegd, waaraan Tjarda en Van Mook
verder hebben gearbeid. Zij ,en niemand anders, hebben Indië in den oorlog gestort, zij
en niemand anders zijn er verantwoordelijk
voor, dat Indië thans voor Nederland verloren gaat. Zü hadden anders gekund, doch zij
hebben niet gewild. Ook zij hebben gedroomd
van een brandend Tokio en een verslagen
Japansohe vloot, zooals de politieke blinden
in Europa droomden van een vernietiging
der Duitsche weermacht voor Berlijn of
Weenen.
Maar ook Indische droomen zijn bedrog.

De president der Portugeesche republiek,
generaal Carmona, heeft Zaterdag den premier, dr. Salazar, ontvangen voor de eerste
gedachtenwisseling na de bijeenkomst van

Sevilla.

BENOEMINGEN BIJ HET
PERSGILDE

Max Blokzijl gildeleider

gen

REKENING

houdende met den snellen
der Japanners, moeten wij
vandaag of morgen verwachten een invasie in
Nederlandsch-Indië met name op Sumatra en
Java. Met groote smart denken wij aan het
lot van de soldaten en van de burgerbevolking in Insulinde. Maar de heeren, die het
zoover wisten te krijgen, zitten, precies als
op 14 Mei 1940, elders, in veiligheid. Eens
zullen zij echter rekenschap moeten afleggen
voor het Nederlandsche volk, dat langzaam
maar zeker de werkelijkheid gaat zien, nu de
geschiedenis van de Meidagen zich herhaalt,
de historie van een bedrogen volk. dat in een
oorlog wordt gedreven, aan zijn lot overgela.
ten, en uit den vreemde dan nog wordt opgehitst tot lijdelijk verzet en sabotage.
De Britsche propaganda slooft zich uit om
de wereld kond te doen, dat binnenkort Engeland en Amerika alles, wat Japan nu bezet
heeft, terug zullen veroveren. Indië incluis.
Datzelfde hebben de Poolsche, Yoegoslavische, Tsjechoslowaaksche en Noorsche „regeeringen" in Londen al jaar en dag verkondigd, met de „vrije Franschen" onder den
verrader De Gaulle voorop. Niemand gelooft
het meer, uitgezonderd dan de hoera-roepers
zie boven. Zoo zal er ook van terug veroveren
van Indië geen sprake zijn.
Hoe smartelijk het ook zij, wij moeten er
rekening mee houden, Nederland's rol als
koloniale mogendheid is uitgespeeld. Wie
daaraan schuld dragen, weten wy thans. Hun
namen zullen niet worden vergeten, zoomin
als het Engelsche volk den naam Churchill
vergeten zal, en de Amerikanen den naam
Roosevelt. Het Nederlandsche volk zal nieuwe
wegen dienen in te slaan, om zijn toekomst
veilig te stellen. Daarover morgen.
Rr.

Naar het dep- van Volksvoorlichting en
Kunsten bekend maakt zijn bü het persgilde
van de Nederlandsche Kultuurkamer benoemd:
Met Ingang van 28 Januari 1942 tot tildeleider Max Blokzijl te Wassenaar.
Met in/ranff van 5 Februari 1942 tot plv.
gildelelder mr. J. Huyts Rotterdam, tot leider van den vakgroep der Nederlandsche
Dagbladpers C. E. VV. Krediet te 's-Gravenhage; tot leider van de vakgroep de Provinciale en Periodieke pers H. J Kerkmeester
te Bussum, tot bestuurder van de vakgroep
de Nederlandsche Dagbladpers A. J. van Dijk
te Amsterdam en tot bestuurder van den
vakgroep de Provinciale en periodieke pers
J. van Nes te Utrecht.
Als leider, resp.
bestuurder van de
vakgroep het Verbond van Nederlandsche
Journalisten treden op P. J. Megchelen,
algemeen voorzitter en J. Learbuch, zakelijk
leider van dat Verbond, beiden te 's-Gravenhage.
(Zie

voor de uitvoerige levensloop van
bovenstaande nieuwe functionarissen blz. 4.)

opmarsch

MAX BLOKZIJL SPREEKT OVER:

„HET WOORD IS AAN ZIJNE

EXCELLENTIE”
Hedenavond van 19.45—20.00 uur spreekt
Blokzijl via Hilversum II in zijn politiek
weekpraatje over het onderwerp: „Het woorj
is aan zijne excellentie".
Max

UTRECHTSCHE JA RBEURS GAAT NIET DO R
In aansluiting aan de beslissing, welke is
genomen tot het doen vervallen van de In
1942 in het Duitsche rijk te houden jaarbeurzen, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied
gewenscht
geoordeeld, dat ook de Nederlandsche jaarbeurs, welke van 14 tot 23 April a.s. zou
worden gehouden, niet zal plaats vinden.
Mitsdien zal de a.s. voorjaarsbeurs niet
worden gehouden-

BON 196 ALGEMEEN KAN
VERNIETIGD WORDEN
De secretaris-generaal van het departement
van Landbouw en Visschery maakt bekend,
dat bon 196 van de thans in gebruik zijnde
bonkaart algemeen niet voor het koopen
van distributiegoedcren zal worden aangewezen en derhalve kan worden vernietigd.

MAANDAG 16 FEBRUARI (SPROKKELMAAND)

HET NATIONALE DAGBLAD

Het Kanaal is Duitsch
voor

GROOTSTE BRITSCHE
VERNEDERING SEDERT
CHATTAM
„Wij weten thans, dat onze
kustwateren niet onkwetsbaar

strijdt

voor Europa
DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA

ZWARE SOVJETVERLIEZEN BIJ MISLUKTE A NVAL EN

STRIJD IN HET OOSTEN

nieuwe taken

meldt, dat de Brltsche minister-president In

de eerstvolgende bijeenkomst van het Lagerhuis een verklaring zal afleggen over de omstandigheden, waaronder de Duitsche oorlogsschepen door het Kanaal naar Duitschland konden terugkeeren. Van den aard en
de strekking der regeering zal
afhangen, of
er een debat zal volgen.
In ieder geval zal er gelegenheid genoeg
voor een discussie zijn. Van officieele zijde
heeft men geen belangstelling voor voorstellen tot het houden van een geheime vergadering,
omdat men van meening is, dat men het
Nu vice-admiraal Ciliax rapport over het
land rekening en verantwoording moet afgevecht heeft uitgebracht en de rapporten leggen, voorzoover dat met de eisenen van JAPANSCHE TWEEMANS-ONDERZEEëR.
geweldige sueees, dat de Japansche
van de deelnemende commandanten zijn veiligheid in overeenstemming is te brengen. Het
marine reeds gedurende de eerste oorlogsdagen in Pearl Habor kon behalen,
ontvangen, kan over de succesvolle operaHore Belisha, die uit zijn partij is getreheeft
den en zich aan de zijde der onafhankelijIn de geheeie wereld groot opzien gebaard
ties van de Duitsche zeestrijdkrachten het
en werd door de vijandelijke pers direct in
ken heeft geschaard, was de eerste polivolgende gezegd worden:
tieke leider, die een officieele verklaring verband gebracht met het gebruik van het
over het gebeurde eischte. Hij zeide: „Dat nieuwe Japansche wapen, de tweemans-dulkDe slagschepen Scharnhorst en Gneisede Scharnhorst de Gneisenau en de Prinz boot Een foto van deze duikboot uit een
nau, de kruiser Prinz Eugen en de hierbij
Eugen onder de klippen van Dover zijn Londensch blad. Aan de punt van het 13
ingedeelde bewakiiifisstrijdkrachten vermeter lange schip ziet men de lanceerbuizen
doorgevaren, is de belangrijkste gebeurtenis van den oorlog- Wij weten thans, dat voor twee torpedo's, in het midden den comlieten kort na oen in de avonduren onderonze eigen kustwateren niet onkwestbaar mandotoren en verder naar achteren de
nomen luchtaanval op 11 Februari onbezijn en dat onze traditioneele macht ter machinekamer. De bemanning bestaat uit een
merkt een haven aan de kuat van den
zee ernstig getart is".
officier en een machinist De kleine foto
rechts toont een moederschlp voor duikbooAtlantischen Oceaan met de opdracht het
„ZIJN WIJ NIET VERDOOFD”
ten, dat de kleine schepen, die natuurlijk
ÏS'auw van Calais door te varen om voor
In de Engelsche bladen van Zaterdag een kleine actieradius hebben, in de nabijheid
andere belangrijke operaties ter beschik- komt de groote teleurstelling en verontwaarvan den vijand brengt.
der Engelsche openbare meenlng tot
(Scherl Verlag)
king te staan. Met Oostdijken koers werd diging
uiting ten aanzien van den succesvollen doorde tocht door Het Kanaal begonnen. Zij tocht der Duitsche slagschepen door het Kabereikten onbemerkt het Nauw van Calais naal.
CHILI VERSTERKT ZIJN
De Times schrijft over het echec in Het
op 12 Februari des middags, brachten den Kanaal o.a. het volgende:
Sinds de zevenPARAATHEID
tiende eeuw is er in de wateren rondom ons
vijand, die thans de tocht trachtte te bevaderland niets gebeurd, dat voor den trots,
lemmeren, zware verliezen toe en voerden de zeeën te
Ingrijpende militaire maatregelen
beheerschen, schokkender is gehun taak volgens de plannen uit. Behalweest dan dit. (Hier zinspeelt het blad op
De nationale Chileensche verdedigingsraad
den beroemden tocht van den Nederlandheeft in een zitting een reeks besluiten genove, dat een patrouillevaartuig
verloren schen zeeheld Michiel de
men. Voor de vloot werd bepaald : l. Onmidnaar Chatging en een torpedoboot schade bekwam, tam aan de Theems, waarRuyter
hij Albions beste dellijke versterking van de havens, waardoor
de export van de voor de vastelandsdefenleden de Duitsche eenheden geen verlie- oorlogsschepen vernietigde. Red.)
Dat wij dezen slag moeten incasseeren op sie belangrijke producten geschiedt, 2. De
zen
of schade. De vijand daarentegen een
tijdstip, waarop onze hulpmiddelen ter aanvulling van deze versterkingswerken door
toonde zich niet opgewassen tegen den zee gebruikt worden als nooit tevoren, is beschermingsmaatregelen van luchtwapen en
toestand, noch wat betreft de bevel voering dubbel treurig. Aan de slagschepen schijnt luchtafweer, 3. Reorganisatie van de zeevoordat zij de veilige haven bereikten, geen strydkrachten in overeenstemming met de
noch van een tactisch standpunt. Toen de noemenswaardige schade toegebracht te
zijn. hierboven genoemde maatregelen teneinde
De Britsche luchtmacht betreurde na afloop
een beweeglijke verdedigingsmacht aan de
tegenstander tegen den middag het Duiteen ontstellend lange lijst van dappere pilokusten van Chili te krygen, 4. Den vice-presche eskader aanviel met zijn vloot- en ten en
sident van de republiek wordt voorgesteld
manschappen, die om het leven waluchtstrijdkrachten, gingen de Duitsche ren gekomen en ziet zich geplaatst voor een het huidige actieve contingent by marine en
tot nader order in dienst te
escorteerende eenheden tot den tegenaan- aantal pijnlijke vragen, welke door de open- kustverdeiging
houden en reservetroepen op te roepen tot
bare meenlng worden gesteld.
val over en slaagden er in twee vijandelijke
een sterkte als noodig zal ïyken.
De News Chronicle schrijft: De doorbraak
Voor het leger werd bepaald 1. Het ontmotortorpedohooten tot zinken te brenslag van de thans in dienst zijnde troepenslagschepen uit Brest beteekent een crider
gen, waarna zij den jacht op de vijandecontingenten wordt tot nader order uitgelijke schepen voortzetten tot ongeveer de sis in dezen oorlof. Zijn wij door Churchills steld, ongeacht het oproepen van de lichting,
Goodwin Sands. De kruiser Prinz Eugen persoonlijkheid, door de kracht van zijn die dit jaar zou moeten opkomen, 2. Uitbreiding der oproepingen voor dit jaar tot een
bracht een vijandelijken torpedobootjager woorden en zi|n invloed op het Lagerhuis door den chef-commandant van het leger
wellicht gehypnotiseerd, zoodat wij het eens noodig geachte
sterkte. Voor het luchtwatot zinken en schoot een tweeden
in zijn met zijn onvoldoende oorlogsvoering T pen werd bepaald, dat ontslag van het thans
brand, Escorteerende jagers en
luchtaf- Zijn wij niet door holle woorden verdoofd en In dienst zijnde contingent zal worden uitgesteld.
weereenheden der Duitsche vloot neutra- door telkens herhaalde
verzekeringen er toe
Het Argentynsche ministerie van buitenliseerden iederen vijandelijken aanval ge- gebracht
de feiten niet meer duidelijk te landsche zaken bevestigt officieel, dat de
heel en brachten den tegenstander zeer
plaatsvervangende minister van buitenlandkunnen onderscheiden T
sche zaken, Rothe, den nieuwen Chileenschen
«ware verliezen toe. Tegen
het vallen van
president, Rios, zal ontmoeten.
Thans
moet
ChurchiU
beslisl
het
roode
den «vond trok de vijand zich terug en
stoplicht zien. Zijn regeeringsmethoden moede Duitsche oorlogsbodems konden
rustig ten snel veranderd worden. Wij moeten voor
JAPANSCHE RIJKSDAG TOT
hun nieuwe bases bereiken. De Duitsche alles zekerheid hebben- De gevaarlijkste en
vernederendste toestand, waarin wij ons tot
25 MAART VERDAAGD
oorlogsschepen zijn thans gereed voor nu toe hebben bevonden, moet weer worden
Belde
huizen van den Japanschen Rijksdag
nieuwe taken.
goedgemaakt.
zijn, na voltooiing van het arbeidsprogram, op
De correspondent van Nya Dagligt AlleVan boord van den rwaren
handa te Londen schrijft, dat de woede en reces gegaan tot 25 Maart, om op dien dag
Dultschen kruiser Prinz Eugen, die in Het
Kanaal zeven het gevoel van vernedering in deze dagen formeel de 79e zitting van den Keizerlijken
uur lang de aanvallen der
Rijksdag te sluiten. Het Lager- en HoogerBritsche vloot- op de Britsche eilanden grooter dan ooit teen luchtstrijdkrachten heeft afgeweerd
huis zal tevoren alleen nog in een korte vervoren
is.
Officieuze verklain dezen oorlog
verneemt D.N.B, nog de volgende
bijzonder- ringen kunnen de stemming niet kalmeeren. gadering bijeenkomen, zoodra de officieele
publicatie over den definitieven val van SinDe Daily Mirror plaatst een teekening van
een
ontwaakten
John
plotseling
Buil naast gapore geschied Is. Slechts in geval van onTusschen 18 en 15 uur, toen de twee
een reusachtige wekker. De bel heeft reeds voorziene gebeurtenissen zal de Rijksdag in
Duitsche slagschepen en de kruiser de verscheidene keeren
geklonken, de laatste een extrazitting worden bijeengeroepen.
nauwste plaats van Het Kanaal
maal
voor
en
het
Verre Oosten. Thans
Libye
passeerden,
op
staat
de
wekker
Scharnhorst
en Gneisemoesten de matrozen en de escorteerende
nau. Onder de teekening staan de woorden:
Italiaansche koning ontvangt Kwaternik.
vliegers zich van minuut tot minuut tot het WU slapen weer in'
De Itallaansche koning en keizer heeft hedenochtend den chef der Kroatische weermacht, geuiterste inspannen. Terwijl
Duitsche geEEN HEREENIGDE DUITSCHE neraal Kwaternlk, In audiëntie ontvangen.
SLAGVLOOT.
vechtsvliegtuigen en Stuka's een grooten
Uit
New
York
wordt gemeld: Het ont■anval op Dover ondernamen en de Engelkomen van de Duitsche slagschepen neemt
•ehe kustbattertjen ronder succes
het Duit- een eerste plaats in in de hoofdartikelen der
sche eskader beschoten, lieten Britsche torAmerikaansche dagbladen.
Verscheidene bladen wijzen op de gewelpedovliegtuigen zich uit de wolken vallen.
Het afweergeschut van den Prinz
dige kracht van de hereenlgde Duitsche slagEugen
haalde in korten tijd drie vliegtuigen neer. vloot. De Philadelphia Record vreest, dat de
Tegelijkertijd verstrooiden Duitsche jagers hereenigde Duitsche slagvloot mogelijk grooKtUtKIKSPLEIN 7. AMSTtKÜAIW
nieuwe Britsche formaties en schoten zij in ter is dan alles, wat de Britsche en AmeriFERNRÜF 34192
kaansche vloot in afzienbaren tijd kunnen
hevige gevechten het eene Britsche vliegtuig na het andere neer. Toen tegen 15 uur bijeenbrengen.
Ungez mecM 113 6
regen en mist kwamen opzetten,
zoodat de
bewakingstaak der jagers zeer werd bemoeilijkt, was het uur van het afweergeschut
van den kruiser gekomen. Met een
razende
vuursnelheid weerde de bemanning de ononderbroken aanvallen de Britsche vliegers af. Bliksemsnel werden de warmgeschoten kanonloopen vervangen en alle nieuwe
aanvallen
waarbij de Engelschen soms tot
Een nieuwe cerichynino, zoowel in de penschreef berustte op inlichtingen en waar deze
300 m. daalden
verijdeld.
wereld alt aan het front is de P.K.-man.
ontbraken
op fantasie.
Wat later meldde de uitkijk vijandelijke
Wel waren er tijdens den wereldoorlog
Nu is fantasie voor iederen reporter een
1914 'IS, tijdens den Trantvaalschen en onmisbaar iets, maar voor
torpedojagers achteruit, terwijl aan bakboord
een oorlogscorden Krimoorlog correspondenten aan deze respondent
kan zij noodlottig zijn. Het heeft
Tijandelijke duikbooten gezien werden- In
fronten, doch hun wijze van werken verin de Jaren 1914—'18 dan ook in de dagbladen
•en kort vuurgevecht weid een der Britsche
schilde hemelsbreed met die van den
n.iet aan canards ontbroken! Bovendien was
P.K.-man. Het was de categorie oorlogsJagers tot zinken gebracht en een ander In
er geen enkele controle op wat geschreven
correspondenten, kersversch van de redacbrand geschoten. Een Duitsche torpedojager
werd.
tiebureaux, militair vaak volkomen onflehad zich inmiddels belast met de bestrijding
De huidige Duitsche legerleiding, het beichoold, phyjiek
kortom
ongetraind,
lang
van een volkomen betrouwbare en eermannen
die
niet
opgewassen waren tegen
der duikbooten. De Duitsche formatie bomlijke berichtgeving inziende, heeft ook aan
vermoeienissen welke de oetrainde solbardeerde Dover zonder verliezen te lijden.
deze kwestie haar aandacht geschonken.
daat gemakkelijk kan overwinnen.
Eerst toen het boven Het Kanaal volkomen
Met dezelfde „gründlichkeit" waarmede zij
onder leiding van Adolf Hitler het meest voldonker werd staakten de Engelschen hun
De oorlogscorrespondent maakte het zich maakte oorlogswapen smeedde in
slech's
aanvallen, die zij bekochten met het verlies zoo gemakkelijk mogelijk. Zijn standplaats
luttele Jaren, nam zij den oorlogscorresponwas eenige tientallen, soms eenige honderden dent onder de loupe.
van waarschijnlijk 62 vliegtuigen. 2 torpedokilometers
achter het front. Daar verzamel.le
jagers en 2 motortorpedobooten. In zijn oude
De schrrjver in burger, die eens, al fantahij zijn gegevens, aan de hand waarvan hij
formatie zette het Duitsche eskader zijn reis
seerende, achter het front zwierf, is sedertzijn berichten en artikeen samenstelde. Vrijvoort.
wel nooit was hij in staat de waarheid van dien verdwenen. Voor hem in de plaats Is de
P.K.-man gekomen, de soldaat-Journalist
ER GAAT EEN SCHOK DOOR de aldus verzamelde gegevens te controleeENGELAND
ren, daar hy zich als burger vanzelfsprekenu Door radio, pers en niet het minste door de
film, Is het woord P.K.-man een begrip geNaar Reuter uit Londen meldt, wordt niet vrü temidden van de strijdende eenheworden, waaromtrent ook ten onzent geen
door de bevoegde instanties een onderzoek den kon bewegen.
misvatting
meer bestaat.
Ingesteld inzake den slag in Het Kanaal. Het
Moest du» een dergelijke berichtgeving wel
Het was de Dultsche weermacht, die het
Britsche agentschap meldt voorts, dat het zeer aan
betrouwbaarheid Inboeten, teven» eerst haar propagandakompanieën vormde,
rapport van deze instantie „indien noodig miste zij het
Juist voor deze berichtgeving zoo wier leden al spoedig den popuiairen naam
door hoogere instanties
gecontroleerd zal noodzakelijk element, het weergeven van P.K.-man gekregen hebben.
morden."
eigen Impressie»
belevenij»en temidden
Bij de
kregen zij den naam
Da politlah» »inamiiiiié»ial rmn Reuter van da . ttrildenda enfornwHea,
Alle» wat hit JKrieenberiehter. terwill de eerste Nederland-

zijn”

:

Engelschen bombardeeren
kinderziekenhuis
Duitsch weermachtsbericht

van

Van oorlogscorrespondent achter het front
tot strijdend journalist aan het front

—

—

HOOFDKWARTIER
14 Febr.

—

VAN DEN

FÜIIRER.

D.N.8.).

In verscheidene sectoren van het Oostelijk
front zette de vijand zijn aanvallen zonder
succes voort. Zij mislukten onder bijzonder
zware vijandelijke verliezen. In den sector
van een legercorps verloor de vijand rond
3.000 dooden. In talrijke eigen aanvalsactles
werden vijandelijke strijdkrachten teruggeworpen, verscheidene ingesloten vijandelijke
groepen verder opeengedrongen en van hun
verbindingen afgesneden troepen
van den
vüand vernietigd of gevangen genomen.
Sterke formaties der luchtmacht dreven
vijandelijke concentraties en ravitailleerlngscolonnes uiteen en bestookten met goed
gevolg veldstellingen der bolsjewisten alsmede spoorwegdoelen. Aan het front van Moermansk vernietigden jachtformaties een vijandelijk kamp te velde. De verliezen der
bolsjewistische luchtstrijdkrachten bedroegen gisteren 39 vliegtuigen.

BU het zeegevecht aan den oostelijken
uitgang van het kanaal op 12 Februari vielen
Duitsche torpedojagrs
en
motortorpedoaan,
booten Britsche motor,torpedobooten
waarvan er twee tot zinken werden gebracht.
Een mijnenveger redde 35 overlevenden van
het gezonken patrouillevaartuig,
dat het
eenige by deze gevechten verloren gegane
Duitsche schip is.
Duikbooten brachten bij aanvallen op convooien op den Atlantischen Oceaan een korvet en drie vijandelijke koopvaardijschepen
van 26 500 brt. in totaal tot zinken, waaronder een groot motortankschip. Vier andere schepen werden
zwaar beschadigd.
In het zeegebied ten Noorden van Tobroek
plaatsten Duitsene gevechtsvliegtuigen tieffers op twee oorlogs- en twee koopvaardijschepen van een krachtig beschermd
convooi. Aangenomen kan worden, dat een torpedojager en een transportschip van 10.0ÓÖ
brt. ten onder zijn gegaan. Bovendien werd
in de haven van Tobroek een klein vrachtschip zwaar beschadigd.
In het Westen der Marmarica vernietigden gevechtsvliegtuigen verscheidene Britsche pantserwagens en vrachtauto's. Begeleidende jagers schoten vijf
vijandelijke
jachtvliegtuigen neer.
Op het eiland Malta wierpen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers materiaal- en benzine-opslagplaatsen
van
de
haven La Valetta in brand.
Britsche bommenwerpers deden in den afgeloopen nacht aanvallen op enkele plaatsen
in West-Duitschland, waarby o.a. een kinderziekenhuis te Essen getroffen werd. De
burgerbevolking had eenige verliezen aan
dooden en gewonden. Bij
deze aanvallen
werden twee vijandelijke bommenwerpers
•neergeschoten, drie andere vliegtuigen verloor de vyaad door afweer van jachtvliegtuigen en luchtdoelgeschut aan de kust der
bezette gebieden In het Westen.

153 SOVJETMACHINES
IN EEN WEEK VERNIETIGD

nog

twee vrachtbooten van 15.000,tan

In totaal zoo zwaar, dat ook deze schepen vernietigd geacht kunnen worden.
Bovendien werden twee lichte kruisers

Britsche koopvaardijvloot
slinkt
DUITSCH WEERMACHTS EKICHT VAN ZONDAG
Hoofdkwartier van den Führer,
15 Februari (D.N.8.) Het Opperbevel van de weemiarht maakt bekend:
In het Oosten zijn ook gigde aanvallen
van
den vijand
mislukt; die op enkele plaatsen
het front steeds weer weraanvalsden
herhaald.
Eigen
Dndernemingen verliepen succesvol.
aan

Formaties gevechtsvliegtuigen en
Stuka's van de luchtmacht deden
ondanks ongunstige weersomstandigheden doeltreffende aanvallen op
vijandelijke troepenbewegingen, vernietigden verscheiden marcbcerende
kolonnes van den vijand volledig en
vernielden een groote hoeveelheid
ravitailleeringsmateriaal.
In
het
hooge Noorden werden installaties
van den spoorweg Moennansk verwoest.

In Noord-Afrik» hebben
Stuk»"»
van de Duitsche luchtmacht gemotoriseerde afdeelingen van den vijand
in de omgeving van Ain El Oazala gebombardeerd. In dé wateren
ten Noorden van Benghazl beschadigden Duitsche gevechtsvliegtuigen van
twee geëscorteerde Britsche convoolen

twee torpedojagers en 'n groote koopvaarder door bommen getroffen.
Ten Oosten vin Malta Is een patrouillevaartuig door een luchtaanval vernietigd. Een duikboot bracht aan de
van
A/rikaansche kust ter hoogte
Mersa Matroe Tan een convooi twee
schepen tot zinken.
Britsche bommenwerpers hebben In
den afgeloopen nacht op enkele plaatsen In Zuidwest-Duitschland stortngsaanvallen gedaan,, die militair zonder
succes bleven.
De verliezen der Britsche luchtmacht
btj den strijd ter xee en in de lucht,
die 12 dezer in Het Kanaal werd geleverd, zijn tot 49 vliegtuigen gestegen.
Venvacht mag worden,
dat In deze
nog
luchtgevechten
IS andere vijanzijn neergeschoten.
delijke toestellen
Bij deze gevechten onderscheidden zich
de formaties onder het opperbevel van

generaal-veldmaarschalk Sperrler, aangevoerd door generaal-vlleger Coeler
en kolonel Galland,
De Sovjetluchtmacht heeft in de periode van 7 tot en met 14 Februari 153
vliegtuigen verloren. Daarvan werden er
88 in luchtgevechten en sn door luchtdoelartillerie neergeschoten, de rest op
den grond vernield. In hetzelfde tijdsverloop gingen aan het oostelijk front
25 eigen toestellen verloren.
Bij de gevechten in den noordelijken
sector van het oosielljk front heeft
wachtmeester Kirchner, stukleider bij
een stormbatterU, zich bijzonder onderscheiden door in den loop van drie dagen 11 aanvallende vijandelijke tanks
stuk te schieten, waaronder verscheiden bijzonder zware.
».

Italiaansch weermachtsbericht

EVACUATIE IN NOORDAUSTRALIE
De radiozender van Canberra heeft het baricht uitgezonden, dat de Australische regeering een aanvang heeft gemaakt met het
evacueeren van vrouwen, kinderen en noncombattanten uit de kustplaatsen in het Noorden en Noordoosten en het zenden van troepenversterkingen naar het Noordehjke kustgebied van Australië.

van Zaterdag

TOBROEK EN MERSA MATROE

GEBOMBARDEERD
8 Britsche vliegtuigen neergeschoten
(Stefani)- Het 623
ROME, 14 Febr.
Italiaansche weermachtshericht luidt :
—

Beperkte wederzijdsche verkenningsactie
In het gebied van Mechili. In herhaalde, aanvallen van formaties bommenwerpers der asmogendheden werden depots eri opslagplaatsen van den vijand tusschen Tobroek en
Mersa Matroe getroffen en in brand gestoken.
de
Eenheden van de Italiaansche en
Duitsche luchtmacht beschoten strategische
Installaties op het eiland Malta. Duitsche
Jagers vernielden in luchtgevechten acht
Engelsche vliegtuigen, waarvan vijf In
Libye en drie boven Malta.
De stad Argos In Griekenland was het
doel van een vijandelijk en luchtaanval. Er
zijn geen slachtoffers te betreuren. Enkele
woonhuizen werden licht beschadigd.
Vijandelijke vliegtuigen vlogen in den afgeloopen nacht over de omgeving van Catania en wierpen brisant- en brandbommenTe Blancavilla en Santa Maria di Licodia zijn
zet dooden en acht gewonden onder de bevolking te betreuren. Aan enkele woonhuizen
werd zware schade aangericht/ In de omgeving van Agrigent, een gemeente van
Santo Stefano Quisqulna, werd een vijandelijk vliegtuig gevonden, dat vernield was.

Italiaansch weermachtsbericht

van

Naar het oppercommando der weermacht mededeelt, werden In den loop
Januari door de Dultsche en Italiaansche troepen In Cyrenaïca 3500 gevangenen
gemaakt en 370 pantserwagens en 192 stukken geschut veroverd of vernietigd. Wat
er van eenige Britsche tanks overbleef. (Atlanttc-Holland-P.K. Valtingojer)

sche P.K.-mannen den naam „Frontberichter" gekregen hebben. Zij zijn brj de weermacht, de
en het Ned. Legioen
herkenbaar aan een smallen zwarten band
om hun linkerarm waarop met zilveren letters
respectievelijk staat: „Propaganda Kompan'e", „Llf Kriegsberichter" of „Frontberichter". Voor de eerste maal kwamen onze Duitsche collega's tijdens den Poolschen veldtocht
In September 1939 in actie.

DE OPLEIDING VAN DEN P.K.-MAN

—
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Britten verloren 62 vliegtuigen
boven Het Kanaal

Zaterdag

Neonleuchtröhren

P.K.-MAN: JOURNALIST EN SOLDAAT
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De P.K.-man wordt in de eersle plaats gekozen uit de rijen der beroepsjournalisten.
Het zijn vrijwilligers en het is een bijzondere onderscheiding tot een FrontberichtgeverKompagnie toegelaten te worden. De animo
hiervoor is buitengewoon groot en mij zijn
bij het Duitsche leger gevallen bekend, waarin actieve officieren aangevraagd hebben bij
een Propaganda- of
een Kriegsberich'terKompanie ingedeeld te mogen worden als
gewoon soldaat
Zoo'n Kompanie omvat behalve schrijvers,
tevens radiosprekers met een radiowagen,
teekenaars, cameramannen, fotografen en
technisch personeel als electro-technici,
chauffeurs en monteurs.
Sedert het moment waarop ook Nederlandsche vrijwilligers aan den strijd voor
een nieuw en gelukkiger Europa deelnemen,
staan ook nederlandsche Frontberichters, die
zijn opgeleid en binnen enkele weken naar
het Oostfront vertrekken zullen, aangetreden.
Tijdens de opleiding, die in de eerste plaats
een zuiver militaire Is, groeit de onderlinge
kameraadschap.
Zoo'n compagnie is een
kleine gesloten gemeenschap, waarin werkers van hoofden handjamenwfrrken^Sarnen

van Zondag

BRITTEN IN LIBYE TERUGGESLAGEN

maken zij de oefeningen mee, samen deelen
Malta dag en nacht gebombardeerd
hun
zij de slaapzalen, samen deelen zij
laatste stukje brood, tezamen deelen zij het
(Stefani). Het ItaliROME, IS Febr.
lief en leed van het soldatenleven.
aansche weermaehtsberlcht van heden luidt
Het ligt voor de hand, dat «vooral de eente als volgt:.
maanden van de militaire opleiding naar lwt
Gemotoriseerde en gepantserde elementen
beproefde recept van den Pruisischen dril, die ten Oosten van Mechilt detachementen en
voor de meesten van ons, vooral voor de patrouilles van den tegenstander hebben ontmoet, hebben hen gedwongen xlch na een
ouderen, een zware dobber geweest Is. Enkort
gevecht terug te trekken.
kele zyn afgevallen, bij gebrek aan volDe Italiaansche en Duitsche luchtwapens
doende geestelijken of physieken weerstand. zijn voortgegaan
met intensieve en succesZoo'n opleiding is tevens een zuiveringsvolle aanvallen op het achterland van den
proces, waarbij zij die niet volkomen gevijand. Haveninstallaties te Tobroek werden
schikt zijn, vanzelf afvallen. Aan het front gebombardeerd, troepenconcentraties en gekunnen slechts geharde mannen hun werk motoriseerde strijdmiddelen werden uiteenvoor de gedreven. Duitsche Jagers vernielden In
doen. Dit geldt in het bijzonder
Frqntberichters,
die In tweeërlei functies luchtgevechten vUf Cnrtissmachlne»
werkzaam zijn, n.l. én als soldaat én als
Dultsche formaties hebben zonder opontFrontberichter.
Hier ligt het kardinale verschil met den houd dag en nacht de vloot- en luchtbasis
van Malta gebombardeerd. Talrijke zware
voormaligen oorlogscorrespondent. De P.K.branden werden waargenomen.
man van thans gaat als gewoon so'daat met
Vijandelijke vlootconvoolen werden herden troep mee, tot in de voorste linies. HrJ haalde malen aangevallen door de luchtbehoeft niet meer af te gaar op verhalen strijdkrachten In het Oosten van de Middeldie min of meer gekleurd of vcidicht zijn. landsche Zee. Italiaansche torpedovllegtulgen hebben een grooten vtjandelijken koopUit eigen ervaringen en onder directen indruk van wat hij met zijn troep beleeft, kan vaarder doen zinken en een anderen knophij schrijven. Zyn taak is het de schakel te vaarder zwaar beschadigd. Duitsche vliegtuivormen tusschen de mannen aan het front en gen hebben talrijke schepen met groote en
gemiddelde tonnage aangevallen. Zij werden
de bloedverwanten, de kameraden en kennisgetroffen met bommen van zwaar kaliber.
sen die in het vaderland achterbleven.
Drie schepen zijn met zekerheid in den grond
Doch niet alleen de gevechtshandelingen, geboord. Ook escorteerende vaartuigen werook het cultureele leven, de maatschappeden doeltreffend geraakt. Een van onze verlijke verhoudingen, de sociale structuur, bet kenningsvliegtuigen, dat zwaar werd aangevallen door vier Engelsche jagers, schoot er
zijn even zoovele punten welke den Frontberichter op zijn tochten door bezette gebieeen van neer en keerd? terug na zün taak U
den belang Inboezemen en waarover hij zijn hebben volbrachtOok vannacht zijn eenlge bommen door
lezers heeft voor te lichten.
vijandelijke toestellen geworpen op Catanla,
Een vliegtuig, dat aan den aanval deelnam
C. v. d. HEYDEN,
en getroffen werd door afweervuur, s,.ortte
brandt in
—
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UNIFORM EN INSIGNE DER
BEWEGING
Mogen in overheidsdienst gedragen

EXTRA-TOEWIJZING VOOR
A.S. MOEDERS

Watmi week. w&ufttosti

worden

Levensmiddelen, textiel, zeep en brandstoffen

Van bevoegde zijde deelt men het volgende
mede:
Nu de N.S.B, de eenige politieke partij is,
die in het bezette Nederlandsche gebied bestaat, kan het verbod tot het, in dienst of bij
gekleed gaan in uniform, dragen van insignes
van de N.5.8., van haar neven-organisaties
en van de door den Rijkscommissaris erkende
lichamen, niet gehandhaafd worden. Ook het
in dienst dragen van de uniformen van de
NS.B., van haar neven-organisaties en van
de door den Rijkscommissaris erkende lichamen dient te worden toegestaan, tenzij voor 'c
verrichten van den dienst (b. v. bij P. T. T.
of Spoorwegen), bepaalde uniformkleeding
voorgeschreven is.
In verband hiermede hebben de secretarissen-generaal van het dep. van Binnenlandsche Zaken en van Opvoeding, Wetenschap
en Cultuurbescherming, in opdracht van den
commissaris-generaal voor bestuur en justitie, beschikkingen uitgevaardigd, waarbij in
het vervolg insignes en uniformen van de
N.5.8., van haar neven-organisaties en van
de door den Rijkscommissaris erkende lichamen door ambtenaren, hoogleeraren, onderwijzers, enz. in dienst mogen worden gedragen.
Voorts is door den secr.-gen. van het dep.
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming bevorderd, dat het aan studenten
van universiteiten en hoogescholen, zoomede
aan leerlingen van onderwijsinrichtingen in
den uitgebreidsten zin des woords is toegestaan de evenbedoelde insignes en uniformen
.

Den laatsten tijd zijn eenige veranderingen
aangebracht In de vérstrekkingen aan aanstaande en jonge moeders, waardoor op den
duur misschien eenig misverstand kan ontstaan, vooral wanneer, zooals vaak gebeurt,
a.s. moeders te rade gaan bij haar, die de
blijde gebeurtenis al eenigen tjjd achter den
rug hebben. Ter vermijding daarvan leek
het ons nuttig den heer De Hoo van het
centraal distributiekantoor een overzicht te
vragen van de extra-verstrekkingen voor deze bijzondere categorie. Uit dit overzicht kan
men tevens zien voor welke aanvragen een
attest moet worden overgelegd, zoodat medicus of vroedvrouw hiervoor slechts eenmaal
behoeven te worden lastig gevallen.
Hieronder volgt bedoeld overzicht:

Levensmiddelen.
Ingevolge de nieuwe regeling dd. 17 Jan.
a.s. en jonge moeders, gedurende
26 weken, n.l. 20 weken vóór den vermoedelijken datum van bevalling en 6 weken daarna bonnen verkrijgen voor een extra hoeveelheid van 2Yi liter melk per week bene-

J.l. kunnen

vens, naar keuze,

1000 gram havermout per week óf
1000 gram gort per week óf
1000 gram brood per week óf
750 gram brood + 125 gram boter per week.
De uitreiking van deze erttra-bonnen geschiedt door den plaatselijken distributiedienst voor de geheete periode van 26 weken
tegelijk op aanvraag van belanghebbende.
Bi) d* aanvraag moet een attest van een medicus of vroedvrouw worden overgelegd. De
•anvraagster kan bU de aanvraag opgeven
hoeveel weken zij, met inachtneming van het
totaal van 26 weken één van bovengenoemde keuze-artikelen wenschrt te ontvangen.
Industriaele artikelen.
a. Toiletzeep: aan a.s. moeders, die op 'n
attest van een
medicus of vroedvrouw
extra-rantsoenbonnen voor melk, havermout
enz. hebben ontvangen, kan één bon „één
rantsoen toiletzeep" worden verstrekt, wanneer de bevalling thuis zal plaats hebben.
b. Vaate brandstoffen: bij bevallingen
kunnen sedert 27 October vorig jaar, extravertoon
brandstoffen worden verstrekt op
van de distributiestamkaart van de(n) jonggeborene. De extra-verstrekking kan ook
plaats hebben indien het kind levensloos ter
wereld komt of wel kort daarna o verlij dit.
Inplaats van vaste brandstoffen kan ook
een extra-raütsoen gas of electriciteit worden toegestaan, waarvoor door den distributiedienst een verklaring wordt afgegeven.
c. Textiel: voor de baby-uitzat kan tegen
overlegging van een schriftelijke verklaring
van een geneeskundige of vroedvrouw aan
de a.s. moeder een baby-textielkaart worden
uitgereikt. Voor het benoodigde beddegoed
voor een wieg of kinderledikantje kunnen
speciale punten worden verstrekt, terwijl

voor bekleeding van de wieg eveneens punten worden afgegeven.

Indien de bevalling thuis plaats heeft,
kunnen ten behoeve van de moeder speciale
punten voor beddegoed worden verstrekt.
Voor een positie-japon worden in het algemeen geen speciale puniten verstrekt. Alleen
indien de a.s. moeder op haar textielkaart
geen voldoende aantal punten meer beschikbaar heeft kunnen haar het ontbrekende aantal punten worden afgegeven.
A.s. moeders kunnen voorts 3 a. 4 maanden
voor de bevalling een speciale vergunning
en speciale punten verkrijgen voor een
positie-wintermantel, een positie-zomermantel en bustehouders.
Op een desbetreffende vraag deelde de heer
De Hoo ons nog mede, dat geringe stagnatie
in de aflevering van kindermeel en havermout veroorzaakt werd door de vervoersmoeilükheden der afgeloopen periode. Te
dien aanzien stelde hij ons echter gerust. De
aflevering daarvan zal geleidelijk weer normaal worden.
Wat de aflevering van wol op punten betreft, kan niet worden gegarandeerd, dat
deze in iedere zaak, doch wel dat deze hier
en daar verkrijgbaar is.

PAS OP VOOR BONNEN-

TEKORTEN OP BEDRIJVEN

Boterhandelaar krijgt ƒ 10.000
boete
Ondanks herhaaldelijk gegeven waarschuwingen blijkt by controle op bedreven o.a.
van boter- en kaasproducenten en bij de
betreffende handelaren, dat deze niet voldoende
distributtebonnen, respectievelijk
toewijzingen kunnen overleggen over de
door hen afgeleverde producten.
Met nadruk wordt er van de zijde van
het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd .nogmaals op gewezen, dat de
'bonmenadministratie steeds nauwkeurig en
volledig dient te worden bygehouden er. dat
steeds het juiste aantal bonnen en toewijzingen op het bedryf aanwezig dient te zijn,
evenals de voorraad producten, zooals deze
volgens de administratie moet bedragen.
In dit verband verdient het de aandacht,
dat een boterhandelaar in het Westen des
lands onlangs door den tuchtrechter tot een
boete van f 10.000 is veroordeeld wegens
een tekort aan distributiebescheiden.
Dit
vonnis zy een ieder nogmaals een waarschuwing om bonnentekorten te voorkomen.

OPLICHTSTER
TE

TRACHTTE

KOOPEN

HOED

Met waardelooze Marken
De marechaussee te Winschoten heeft aan8., echtgenoote van W.W. te
Onstweddé. Zij kocht in verschillende winkels
goederen, en probeerde te betalen met waardelooze Duitsche marken.
Te Winschoten
kocht zy een mantel voor f 42.50, ze betaalde
met een waardeloos biljet van 100 Mark, en
ontving goede marken terug. Voorts kocht
zij dekens en trachtte ze te betalen met een
valsch briefje van 100 mark, doch dit gelukte
haar niet. De chef toonde het biljet aan een
bankinstelling, alwaar bleek, dat het waardeloos was. Ten slotte kwam zy in een hoedenmagazijn, alwaar niet voldoend wisselgeld
aanwezig was, en men haar verzocht om
terug te komen. Intusschen was de politie
gewaarschuwd, die de vrouw heeft gearresteerd. Zy is in de marechausseekazerne opgesloten.
gehouden J. de

DISTRIBUTIE VAN VASTE
BRANDSTOFFEN

Alleen veenproducten voortaan onder
distributiebepalingen
De secr.-gen. van het dep. van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend,
dat in den vervolge dariekluiten, veonbonken, limmerturf en andere soortgelijke veenproducten, hoe deze ook worden genoemd,
niet meer zonder bon mogen worden verkocht. Slechts aanmaakturf en bolsterturf
mogen zonder bon worden verkocht.
Op bonnen of toewijzingen mag per eenheid van deze producten ten hogste 200 kg.
(luchtdroog) worden afgeleverd.
De maximumprijs van één eenheid is gelijk aan die van één eenheid baggerturf derde soort. Indien het product niet luchtdroog
wordt afgeleverd, mag in geen geval deze
maximumprijs worden gevraagd.
Voor het vervoer van deze veenproducten
gelden dezelfde voorschriften als voor andere turfsoorten, d.w.z., dat het vervoer (ook
voor eigen verbruik) slechts mag plaats hebben, na/'at daarvoor vergunning is verleend
door o/ vanwege het Verkoopkantoor Fabrieksturf N.V. te Assen.
Voor bijzonderheden betreffende de inschrijving van producenten
van bovengenoemde veenproducten wordt verwezen naar
de elders in dit blad opgenomen officieele

Onder auspiciën van den Nederlandschen Volksdienst is Zaterdag een aantal kinderen
voor zes weken vacantie naar Duitschland vertrokken.
Het afscheid aan
het Centraal Station te Amsterdam.
(Pax Holland-De Haan m)
—

Wachtmeester Hendrik Koot
herdacht
INDRUKWEKKENDE PLECHTIGHEID
TE AMSTERDAM
„Wij zullen Uw

offer waardig zijn!”

Van onzen Amsterdamschen verslaggever)
„Plichtsgetrouw, eerlijk en ijverig:. Moedig: en beheerscht in optreden", zoo luidde,
kort maar krachtig de beoordeeling van wachtmeester Hendrik Evert Koot, toen
hij op 31 Louwmaand 1941 werd voorgedragen voor bevordering tot opperwachtmeester. Dat deze karakteriseering geen holle phrase was, bewees kam. Koot luttele
dagen later toen hij in den strijd voor Leider, Volk en Vaderland door het Joodsche
gepeupel uit Amsterdam dermate beestachtig mishandeld werd, dat hU kort daarop
aan de gevolgen overleed.
Zondag 15 Februari Is de sterfdag van wachtmeester Koot op eenvoudige en
plechtige wijze herdacht en aan zijn graf klonk uit den mond van den wnd. Commandant der W.A., opperheerbanleider H. C. van t Hof, het parool voor lederen
weerman: „Wij zullen uw offer waardig zijn!"

Vanaf het Vendelkwartier „Hendrik Koot",

Singel 400, vertrok om 12.30 uur een indruk-

wekkende stoet, bestaande uit tamboers en
vaandels, het vendel „Hendrik Koot", gevolgd door andere
W.A.-formaties, den Jeugdstorm, de Nederlandsche
en de bereden W.A.
Aangekomen op het Waterlooplein werd
een minuut stilte in acht genomen. Een
krans, waarbij twee weermannen stram de
wacht hielden, duidde de plaats aan, waar
wachtmeester Koot gevallen was.
In volmaakte orde marcheerde de stoet
naar de begraafplaats „Zorgvlied", waar het
vendel „Hendrik Koot", de W.A.-kapel en
de genoodigden zich om het graf van wachtmeester Koot schaarden.
pijpers, de W.A.-kapel, de

„HENDRIK KOOT VIEL NIET
VERGEEFS”
Nadat de weermannen „Laatste groet" gehaddpn, trad opperheerbanleider H.
C. van 't Hof naar voren en sprak en korte
rede uit, waarin hij o.m. zeide:
Een jaar van strijd offers en geloof is rverstreken sedert wij Hendrik Koot naar zijn
zongen

%

te dragen in de gebouwen en op de terrei-

nen der universiteiten en hoogescholen en inrichtingen van onderwijs.
(Reeds geplaatst in een deel der vorige oplaag)

GROOTE PARTIJ CACAO IN
BESLAG GENOMEN TE

VLAGTWEDDE
Rijksambtenaren te Vlagtwedde
(Gr.)
hebben aangehouden, H. A., die een groote
partij cacao trachtte te vervoeren. De cacao
welke een waarde had van vele honderden
guldens werd in beslag genomen, proces verbaal is opgemaakt.

en daartoe moeten wij het eerst bij onszelf
beginnen, want de deugden, die wij noodig

achten voor ons volk, dienen wij eerst zelf
te bezitten.
Hendrik Koot en andere bloedoffers der
Beweging, alsmede kameraden, die aan het
Oostfront gevallen zijn, zijn ons voorgegaan.
Zy zijn de dragers van het nationaal-socialisme geworden en verplichten ons- hen te
laatste rustplaats brachten, en vandaag zijn
volgen met dezelfde kracht, offervaardigheid
de weermannen tesamen aan zijn graf om
en geloof. Wij missen hen, maar hebben iets
zyn nagedachtenis te eeren. Zijn bloed bevan
hen meegekregen.
Wanneer wij deze
zegelde de trouw aan de nationaal-socialistidan zullen hun offers
boodschap
verstaan,
sche idee. Wij namen verleden jaar afscheii
onzen strijd sterken.
van hem in het besef, dat deze kam. zijn leZij waren de dragers van den nationaalven heeft geofferd in den strijd tegen het
geest. Daarom bevestigen wij
Jodendom. Even fier als hij voor zijn ideaal socialistischen
de verklaring,
verleden jaar aan zijn graf
wist te leven is hij ervoor gestorven en gaf
afgelegd:
„Hendrik
Koot, wij zullen uw offer
daarmee het hoogste, wat hij bezat. Zijn offer
waardig zijn!"
•
verplicht
zijn
niet
en
heeft
ons
vergeefs
was
plechtig:
de
„Ik had
Terwijl
W.A.-kapel
fakkel over te nemen en den strijd onvereen wapenbroeder" inzette, legde de wnd.
moeid voort te zetten.
commandant der W.A. een krans op het graf,
Daarin ligt de groote beteekenis voor W.A., waarna eveneens kranzen gelegd werden door
Beweging en volk.
kam.ske Koot, namens den Hoofdcommissaris
Hendrik Koot viel als weerman en vandaag van Amsterdam,
kam. kolonel S. Tulp,
bevestigen wij onze trouw aan
hem. Wij namens het dep. van Volksvoorlichting en
moeten ons bewust zijn van het feit, dat wij Kunsten, namens het Rechtsfront, namens het
dragers zijn van zijn nalatenschap, want wij
vendel Hendrik Koot en namens kring 3.
taak, het gemeenhebben tot algemeene
Senator dr. Böhmcker, gevolmachtigde van
den Rijkscommissaris voor de stad Amsterschapsbesef te dragen.
dam gaf aan het graf van zijn belangstelling
Daarom moet men In ons niet xlen de
blijk.
Na de plechtigheid op de begraafplaats
„zwarte moordenaars", maar kinderen van
„Zorgvlied" marcheerde de stoet terug naar
ons volk, die hun volk vurig liefhebben.
Daarvan moeten wij het volk overtuigen
Singel 400, waar zü werd ontbonden.
-
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publicatie.

ZORG VOOR HET INLEGVEL BIJ
UW STAMKAART

In Maart nieuwe bonkaarten
De secr.-gen. van het dep. van Landbouw
en Visscherij vestigt er met nadruk de aandacht op, dat ieder ex in zijn eigen belang
voor zorg dient te dragen, dat hij op de daartoe door de plaatselijke distributiediensten
bekend gemaakte tijdstippen het inlegvel
voor de distributiestamkaart afhaalt of doet
afhalen. Bij de uireiking van
bonkaarten
voor voedingsmiddelen zal nJI.
voortaan
zoowel de distributiestamkaart als het btfbehoorende inlegvel dienen te worden medegebracht.

.

_,-

Daar de eeratvolgende uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen reeds in de
maand Maart 1942 zal plaats vinden, is het
noodzakelijk, dat ieder er voor zorg draagt
In de maand Februari in het bezit te zijn van
het vereischte inlegvel.
Indien men zich
hieraan niet houdt, loopt men de kans de
In Maart uit te reiken bonkaarten niet of te
laat te zullen ontvangen.
Personen, die verzuimd hebben op de door
den plaatselijken distributiedienst
bekend
gemaakte tijdstippen hun inlegvel af te halen
dienen zich zoo spoedig mogelijk alsnog met
den distributiedienst in verbinding te stellen. Zooals bekend dient de distributiestamkaart en de bon reserve „13a", reserve „13b"
reserve „13c" of reserve „13d" bij het afhalen der inlegvellen te worden medegebracht.
Naar aanleiding van de in de pers verschenen mededeeling dat wie verhinderd is
het inlegvel af te halen, de stamkaart met
bon 13 van de bonkaart „reserve" aangeteekend kan opzenden naar het distributiekantoor, wordt er nog op gewezen, dat dit
uitsluitend geldt voor het geval het den belanghebbende ten «enenmale onmogelijk is in
zijn woonplaats het hem toekomende inlegvel af te halen of te doen afhalen. Dit zal dut
cleebta bij hooge uttjoaderlng yoorfccimen.

de kleinen gebeden hadden, kon de aanval
op de borden dampende bruine boonensoep
In het kader van den dag van de Duitmet vleesch beginnen. Dat er stemming was
sche politie heeft Zaterdagmorgen in de Riin de vroolijk versierde zaal, behoeft nauwevièra-hal in de Diergaarde Blijdorp te Rotlijks gezegd.
terdam, een eenpansmaaltyd plaats gehad,
De Duitsche politiemannen hadden afstand
waarbij 1200 arme Rotterdamsche kinderen
gedaan van hun eigen rantsoenen. Zij wilden
aangezeten
van
de
hebben
als gasten
Duitdezen dag gaarne hun warm maal missen, om
sche politie. Het feest werd georganiseerd
wat vreugde te kunnen brengen onder de
door de Feuerschutzpolizei te Rotterdam in
arme kinderen. Zij waren niet karig geweest,
met
samenwerking
den Nederlandschen en
ruim vierduizend liter soep kon worden
Volksdienst, die de kaarten heeft uitgereikt. verdeeld.
maaltyd
De organisatie was voortreffelijk. Alles
op eigen tekst en rtjm gestelde voordrachten Aan de kinderen is een voedzame
uit erwtensoep, terwül
•verstrekt,
bestaande
de verschillende nummers in.
ging van een leien dakje en de Duitsche
Na de pauze zorgde de Reichstheaterzug, als „toetje" versnaperingen werden uitgepolitiemannen, geassisteerd door een groot
afgewisseld door een politiekoortje en den deeld.
aantal meisjes van den Jeugdstorm, bediensnelteekenaar F. v. d. Molen, voor een bont
Leden van de Duitsche politie, de marine den zoo uitstekend, dat het onmogelijk was
dat de kinderen iets te kort kwamen.
programma met zang en dans, humoristische en vrouwelijk personeel van de VerschillenTegen drie uur werden de laatste wacharcrobatiek, komische wielrjjders en korte de Duitsche instanties bedienden aan de
tenden, die geen kaarten hadden, en op het
schetsen.
lange tafels en zorgden dat de kindermaalgoede hart van de politiemannen vertrouwZondagmorgen
is de dag der Duitsche tijd een vlot verloop had.
binnengelaten.
Een muziekcorps .van het luchtwapen den,
politie door het in Den Haag gelegerde onderDe kinderen kregen aan het eind van den
deel der Ordnungspolizei om 7 uur ingezet zorgde voor passende tafelmuziek, welke
middag de potjes bloemen, welke als tafeldoor de kinderen uit volle borst werd meegemet een vlaggenparade in het kamp Waalsversiering hadden gediend, mee naar huis.
dorp. Daarna begaven een muziekcorps en zongen.
een kompagnie van het bataillon zich voor
ERWTENSOEP MET VLEESCH
een zgn. wek-marsch naar de woningen van
TE ARNHEM.
3000 KINDEREN SMULDEN TE
den Höheren
und Polizeiführer en van
den bevelhebber der Ordnungspolizei.
Bijna 700 Arnhemsche kinderen zijn ZonAMSTERDAM.
door de Duitsche politie resp. in
dagmiddag
Het hoogtepunt van den dag bestond in
offeren om te helpen", zoo luidde Saksen Weimar- en de Coehoornkazerne ont„Wij
de verstrekking van een erwtensoepmaaltijd
het parool te Amsterdam, en wie de blijde haald op een warmen maaltijd. De politieaan circa 4000 kinderen in den Dierentuin.
gezichtjes zag der duizenden kinderen, die mannen stonden hiervoor een dagrantsoen
De kinaeren, Duitsche en voor het meerenZondag in Krasnapolsky genooten van den af en de mannen van de
deden
deel Nederlandsche, waaronder 2000 uit Den
overvloedigen maaltijd, welke de Duitsche afstand van hun vleesch-rantsoen voor een
Haag en 1000 uit Delft, Wassenaar, Vooreen offer, dat over het geheele land in
politiemannen hun hadden ivoorgezet, was
burg en Rijswijk die door den N.VJD. uit er ten volle van
dat het offer op verschillende plaatsen door deze manschapovertuigd,
de armste en grootste gezinnen waren uitpen gebracht werd.
de schoonste wijze beloond werd.
gezocht, werden in vier groepen toegelaten.
Het was 'n drukte van belang in (Je SaksenDe Duitsche politie wil vriend en helper Weimar-kazerne waar de glundere kinderHet muziekcorps „Klein maar Dapper" had
zijn, en op'den „dag der Duitsche politie", snuitjes alle gebogen waren over het bord
de ploeg uit Delft van het station gehaald.
Het was een oorverdoovend rumoer in de welke ook in Amsterdam reeds als een uiting met de heerlijke erwtensoep met vleesch, dat
groote zaal, waar de kleinen zich tegoed van voorbeeldig socialisme wordt erkend, ze .telkens weer gevuld zagen en de lepels
deden en niat uitgekeken kwamen op de doen de politiemannen zich als echte kinderkletterden, dat het een lieve lust was om
mooie versiering en de muziekkapel, die vrienden kennen. Verjeden jaar noodigden te hooren.
zij de kinderen in het Koloniaal Instituut, nu
0.1.v. kapelmeester Lemberg vroolyke marDe baten, welke uit de verschillende ~Verazij de Amsterdammertjes uit alle stadssenen te gehoore bracht. Met een glunder lieten
nstaltungen" voortvloeiden kwamen ten
deelen aanzitten aan de keurig gedekte tagezicht likten zij aan de lepels, terwijl meisgoede aan de Duitsche Winterhulp.
fels in Krasnapolsky. Driemaal werden
van
De „Veranstaltungen" culmineeren in een
jes
den Nationalen Jeugdstorm en polialle benedenzalen gevuld met duizend kinbonten avond in Musis Sacrum Zaterdagtiemannen ketels en borden af en aan droederen, en toen die drieduizend kleinen veravond, waar
de manschappen gegen: 4000 liter soep, waarvoor de politiezadigd waren, bleken er nog honderden buiop succesvolle wijze volksvormd
kwintet
mannen al een maand op hun rantsoen hadten te wachten voor wie een stevig warm
den bespaard, verdwenen in de kindermagen. maal geen overdaad was. Zij verdrongen zich liederen ten gehoore bracht, waar een van
hen als conferencier optrad en zulks met
Vier veldkeukens hadden aan de bereiding voor de deuren en wierpen begeerige blikechte
Duitsche humor, waar het Waffenhanden vol werk.
ken naar de groote ketels, die, werden aanorkest
vlotte en populaire marschen speelde
Naar wij vernamen heeft de opbrengst gedragen. „Laat ze binnenkomen", zoo beval en waar
voorts een variété-gezelschap, bevan de actie der politiemannen voor het Hauptmann Schreyer, die met oberlnspektor langeloos
ter beschikking gesteld door de
Wiirterhilfswerk die van vorig jaar met 60 Keiie deze prachtig geslaagde kinderbijeendirectie van het Rembrandt-Theater, de vele
pCt. overtroffen. Ter gelegenheid van dezen komst had georganiseerd. En ze kwamen aanwezigen vermaakte.
dag der Duitsche politie bracht een der in binnen en deelden volop mede van de goede
Zoo is de dag der Duitsche politie in Arngaven der Duitsche politiemannen, die onDen Haag gelegerde compagnieën niet minhem op uitnemende wijze gevierd en werd
der dan 1500 gulden op of tien gulden per uitputtelijk schenen.
het parool: „Wij offeren om te helpen'' door
man.
Om elf uur begon de eeifte maaltijd. Toen de verschillende gebeurtenissen bewaarheid.

Dag der Duitsche politie overal
een groot succes
„VU OFFEREN OM TE HELPEN”
Door het geheele land is tot groote vreugde
van de tallooze kleine kinderen, die aan de
maaltijden deel namen en met groot succes
de Dag der Duitsche politie gevierd. Voor
de in Den Haag gelegerde afdeeling der
Ordnungspolizei begon de Dag reeds Zaterdagmorgen vroeg om 10 uur. Ingezet met een
eerbetoon aan de gesneuvelden op de Algemeene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
Een detachement trad daar aan en nadat de
geweren waren gepresenteerd, werd een kort
woord gewijd aan de nagedachtenis van hen,
die vielen ais slachtoffer van hun plicht.
Vervolgens werd op de graven der overleden politiemannen een aantal kransen van
dennegroen, versierd met tulpen, narcissen
eu het roode lint met het Hakenkruis, neergelegd.

Zaterdagavond werd in de groote zaal van
den Dierentuin door het in Den Haag gelegerde res. bataillon der Ordnungspolizei een
bonte avond gegeven, welke tevens een afscheidsavond was voor dit onderdeel. De
baten daarvan kwamen ten goede aan het
Kriegswinterhilfswerk.
Niet minder dan 2500 personen woonden
bij, waaronder talrijke vertegenwoordigers van staat, Weermacht, politie en
party en ook Nederlandsche autoriteiten.
De zaal, welke een feestelUken aanblik
bood met vlaggen en ornamenten, door de
politiemannen zelf vervaardigd, was omgetooverd in een gezellige ruimte, waarin men
aan lange met bloemen versierde tafels van
een buitengewoon programma heeft genoten.
Het gedeelte voor de pauze werd in hoofdzaak verzorgd door de mannen van het bataillon, het tweede gedeelte door den Reichstheaterzug der D.A.F., Ns-Gemeinschaft
„Kraft durch Freude".
Na een martiale entree van den Stabsmusikzug der Ordnungspolizei, welke voor
't eerst haar parade-uniform droeg met witte
bandeliers en den bekende Schupo-helm met
rooden pluim en onder leiding van kapelmeester Lemberg twee marsenen ten gehoore
bracht, leidde wachtmeester Schlaghecke met
den avond
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Onder de Luifel
LAATSTE KWARTIER
Groote genade
wat is het leven toch
ingewikkeld geworden.
Pas hebben we ons uitgesloofd met dozijnen Prins-Bernhardstraten; we hebben
Julianaboomen en Beatrixlantaampalen
geplant, om maar te zwijgen van de Ireneramen, -banken, -plantsoenen, -prieelen,
-deurknoppen en wat dies meer zij en dan
komen de Duitschers, altijd maar weer die
Duitschers, en we mogen alles gaan overschilderen. Alsof het geen verf kost.
Ik kan me begrijpen, dat de burgemeesters geen haast maken met dat werk, behalve dan burgemeester Jansen Maneschijn van Zwijndrecht, die is er al klaar
mee.
Toch niet dezelfde?
Ja, ja
dezelfde burgemeester Jansen
Maneschijn.
Dezelfde, die als handelsreiziger in antirevolutionaire partijpolitiek met den Bijbel in de eene hand en de statuten van de
Shell in de andere, stad en land placht af
t« reizen. En als er dan vergadering was
van de kiesvereeniging In Pieregat kwam
na het psalmzingen en het inleidende
woord van den voorzitter de ons allen bekende redenaar, burgemeester Jansen
Maneschijn, op de proppen om de zieltjes
bij elkaar te houden. En waar scheen dit
maanlicht helderder, dan op de 8.V.L.vergaderingen, waar in de pauze de liefde
tot volk en vaderland klokkend zijn weg
vond door de dorstige keelgaten?
Zoo bezien is het niet eens zoo wonderlijk,
dat deze bezige burgemeester de van hem
bekende energie aan den dag heeft gelegd
bij het omdoopen van de Wilhelminastraat, de Julianastraat en de Prins Bernhardstraat. En zie
de oude antivos moge
zijn haren verloren hebben: de streken zitten er nog in.
Bij burgemeesterlijk besluit hebben dezs
straten onderscheidenlijk de namen ontvangen van Van Hogendorpstraat, Van der
Duyn van Maasdamstraat en Van Limburg
Stirumstraat Is 'ie goed of niet? De Duitschers snappen het natuurlijk niet: die lezen geen Nederlandsche geschiedenis. En
de ennesbeejers zijn altijd al te stom geweest om voor den duvel te dansen. Nee
dit is een hapje voor de fijnproevers
van oaverdachten ozo-huize. Een troostend knipoog;», een sterkend klopje op den
schouder van de zieltjes, die nu verdoold
ronddwalen in de woestenij v«e den nieuwen tyd.
Het licht moge niet meer stralen als in da
dagen van Olim: een klein glansje verlicht
toch nog het duistere pad.
Maar ja
het is geen volle maan meer.
Eigenlijk is het maar een bedroefd, klein,
afnemend maantje. In het laatste, het allerlaatste kwartier.
En reken maar, dat het spoedig nieuwe
maan is.
—
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KAMERAADSCHAPPELIJK FEEST
VAN POLITIE EN JEUGD

's Morgens storm en regen
weinig kans op opklaring.
Doornat en koud begint U
Uw dagelijksch werk.Gevolg:
een stevige verkoudheid.
Neem '$ avonds 2 Aspirintabletten en den volgenden
ochtend bent U weer een
A
stuk opgeknapt.
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OPHELDERING VAN DIEFSTAL
TE HELMOND
Talrijke arrestaties
De opheldering van een inbraak, welke
dezer dagen werd gepleegd in een school
aan de Heistraat te Helmond, en waarbij uit
een kastje een bedrag van 55 gulden werd
ontvreemd, heeft er toe geleid, dat de Helmondsche recherche een groot aantal diefstallen van de laatste weken tot klaarheid
kon brengen.
Als verdacht van de Inbraak in de school
arresteerde de recherche een drietal Jongelui, nJ. A. J. van S. A. W. C. en G. S. Ztf
legden een bekentenis af en verklaarden den
buit te hebben gedeeld met drie andere Jongemannen, t.w. de gebroeders A. S. en H.
M. S. en een zekeren M. van S. Uit het verdere onderzoek kwam vast te staan, dat de
reeds genoemde A. J- van S. en A. W. C. nog
tal van andere ongerechtigheden op hun geweten hadden, als diefstal van handschoenen,
geld. een bakfiets, garen, jam, bessenwijn.
wel blijkt, dat alles van hun gading was.
Tegen het zestal is proces verbaal opgemaakt, waarna zij voorloopig op vrije voeten werden gesteld.
Voorts zijn nog aangehouden T. P. C. van
den B. en V. M. van der E., wegens diefstal
van pluche van de N.V- J. A. Raymakers textielfabriek. Ook tegen hen is proces verbaal
opgemaakt
(

FAILLISEMENTEN
Opgegeven door afd. Handelsinformaties
v.d. Graaf en Co. N.V., Amsterdam
UITGESPROKEN:
12 Fobr. A. van der Kramer, te Den Ha&g, van
Alkemadelaan 26, handelende onder den naam
Woningbureau Waalsdorp. Cur, mr. A. J. M. van
Moorael, Den Haag.
12 Febr. Do N.V. Hollandache Onderhoudavar-

zekering Maatschappij ta I>en Haag, Johan de
Wltlaan 24. Cur. mr. L. J. E. van Meeverden,

Haag.
12 Febr. J. van Dalen, grondstoomer, te Loos-,
duinen. Burg. de Hovyiaan 37. Cur. mr. P. J

Den

#

Mackcnhach, Den Haag.

12 Febr. Jan Mol, winkelier, Boyï. Cur,

H. van den Brinfc. ta Bfrlveg*,
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Met Jozef Pipter Cornelissen is den 25sten
Januari een bekend Vlaamsen folklorist en
strocktaalkenner heengegaan.
Afkomstig uit onderwijskringen en zelf ook
daarin werkzaam heeft hij al vroeg in 1889
met zijn vriend Vervliet een tijdschrift „Ons
volksleven opgericht. Toen dit blad in 1900
moest worden opgeheven, was juist zijn „Antwerpsen idioticon" gereed. Nadien heeft hij
nog vele werken op folkloristisch gebied gepubliceerd. Ook was hij adviseur voor het
folklore-museum te Antwerpen. Als medewerker aan verschillende tijdschriften en in
verscheidene commissies is hij tot kort voor
zijn duod nog zeer actief werkzaam geweest
Hij werd ruim 75 jaar oud.
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MEDEDEELINGENBLAD DER
HOOFDGROEP INDUSTRIE

Voorziening in de behoefte
voorlichting

aan

De hoofdgroep Industrie heeft het voornemen begin Maart een mededeelingenblad
uit te geven met het doel . aan alle bij de
hoofdgroep industrie aangesloten industrieele
ondernemingen voorlichting te geven omtrent
alle economische aangelegenheden, waarmede
zij zich dagelijks hebben bezig te houden.
De hoofdgroep industrie beoogt door middel
van haar mededeelingenblad in de behoefte
van het bedrijfsleven
aan voorlichting te
voorzien. Door een systematische behandeling
der verschillende onderwerpen in een aantal
vaste rubrieken word-t er naar gestreefd de
uitgebreide
stof een meer overzichtelijk
karakter te geven, terwijl het terugzoeken
van een bepaalde mededeeling op deze wijze

vergemakkelijkt.
Door een systeem van „inlegvellen" zal
tevens aan de bedrijfsorganisaties de gelegenheid worden geboden haar vakgenooten op
een doelmatige wijze voor te lichten over hun
specifieke vakaangelegenheden en vakwerkzaamheden.
wordt

folklorist en streektaalkenner

Vlaamsch

LEVENSLOOP LEDEN VAN HET

Kuaerud Max BloktUl. geb. 1084 te Leeuwarden, al* zoon van een beroepsofficier van
het Nederlandsche leger, doorliep de lagere
school te Utrecht en de H.B.S. met 5-jarigen
cursus te 's-Gravenhage, richtte in 1901 het
maandblad „Iris" op, waarvan hij de hoofdredactie op zich nam. Werd 1 Augustus 1903
benoemd tot redacteur bij het Alg. Handelsblad, aan welk blad hij verbonden bleef tot
25 November 1940. Van October 1911 tot
AMSTERDAM
November 1940 was hij Berlijnsch corresponHEERENGRACHT 499
I dent van het Alg. Handelsblad en tevens van
een reeks provinciale bladen in Nederland en
in NederL Oost-Indië, voorts oprichter en
voorzitter van den „Nederlandschen bond in
Duitschland", voorzitter van de „Verein der
ausl&ndischen Presse zu Berlin", oprichter
van het blad „De post van Holland" te Ber!;!
SPECIALE AFDFEUN6 VOOR
lijn, Berlynscn vertegenwoordiger van de
IUrrDiLAHtóCHE fOKDSEN
vereeniging „Nederland in den vreemde" en
van het „Alg. Nederl. Verbond", bestuurslid
KLUISINRICHTING
van de „Deutsch-Niederlandische Gesell||
STAD4III4-INTIRL.4I2I» 6 LIJNT»
M
schaft", van den „Club der Deutschen Presse"
en van beide Nederlandsche vereenigingen
te Berlijn- Hij hield lezingen over de publiciteitsleer aan de Berlijnsche universiteit en
(Adv.) 163 89 voordrachten over Nederland en Ned. Indië
in vele Duitsche steden.
Max Blokzijl vertegenwoordigde den Nederlandschen Journalistenkring en de „Verein
der auslandischen Presse" op congressen
ARBEIDSDIENST-TENTOONSTELLING IN UTRECHT
van de „Fédération internationale des journalistes" te Berlijn, Parijs en Boedapest.
Van zijn hand verschenen vele artikelen
in de Duitsche dagbladpers en in Duitscho,
Zaterdagmorgen geopend
Nederlandsche en Nederl.-Indische week- en
In samenwerking met oen Heichiarbeits- maandbladen.
dienst heeft de Nederlandsche arbeidsdienst
In 1940 trad hij eenige maanden op als adin het Jaarbeursgebouw te.Utrecht een tenviseur van de directie en de hoofdredactie
toonstelling georganiseerd, welke Zaterdagvan het dagblad „De Standaard" te Amstermorgen in aanwezigheid
van vele Nederdam om daarna benoemd te worden tot adlandsche en Duitsche autoriteiten is geopend. ministrateur, hoofd der afd. Perswezen van
Na een inleidend woord van den Kreishet departement van Volksvoorlichting en
inspector der N.S.D.A.P., prof. dr. Nieschulz, Kunsten, tot voorzitter van de Commissie
waarin hij den trots van het Duitsche volk voor Persreorganisatie en tot leider der dageop zijn Arbeidsdienst tot uiting bracht, en lijksche persconferenties.
de hoop uitsprak, dat ook Nederland trotsch
Kam- Blokzijl is tot 1933 nooit bij eenige
zou worden op zijn arbeidsdienst, sprak politieke partij aangesloten
geweest In dat
Oberst-Arbeitsfiihrer Eichmann de openingsjaar nam hij de verbinding op met den Leirede uit. Arbeidsdienst is eeredienst aan het der. Sedert 1935 Is
lid der N.5.8., sedert
volk. Daarom hebben wij waardeering voor 1940 hoofd der afd. hü
Perszaken in het Hoofdeiken arbeid in dienst van het volk.
kwartier der N.S.B te Utrecht, Als reiscorDe Arbeidsdienst legt de grondslagen voor respondent van het Handelsblad bezocht hy
den politieken soldaat van den arbeid. On•Ue Europeesche landen, het Heilige Land,
der politiek
dit woord staat bij velen in Egypte, Ned.
Ooit-Indié, China, Japan en
een slechten reuk
verstaan wij de natioSiberië.
naal-socialistische wereldbeschouwing, dit is
dienst aan het volk. De Nederlandsche arMr. J. Huiju. in 1897 te Rotterdam geboren,
beidsdienst zal de schcol van de natie worwerd in 1918, nadat
hü 't jaar te voren in zijn
den. Welk beroep men later zal gaan uit- geboortestad
het gymnasium Erasmianum
oefenen; in zijn jeugd zal men zelf, door
had afgeloopen, als corrector bij de Nieuwe
het verrichten van handarbeid, de waarde
Rotterdamsche Courant aangesteld. Na I-irtusvan den arbeid leeren verstaan.
schen het candidaats-examen rechten te hebDan zal men ook beseffen, dat niet goud ben afgelegd, werd hij
enkele jaren laier in
maar arbeid de wereld zal leiden, dan zal de redactie opgenomen, waar hij
aanvankelijk
men begrijpen, dat het nationaal-socialisme aan d« afdeeling binnenland en
vervolgens,
zal
moeten
winnen.
Door
den
dezen oorlog
na ook aan de eischen van het doctoraal exaarbeidsdienst zal de jeugd zich tot den nieu- men rechten te hebben
voldaan, aan de afwen tijd bekennen zich scharen onder de deeling buitenland
werkzaam waa.
vanen van de nationaal-socialistische reNa in verscheidene tijdschriften vereen en
volutie.
critische proza te hebben gepubliceerd, liet
sprak namens den commandant mr. Huijts in 1927 een
Daarna
verzenbundel „Aan den
van den N.A.D. de Hoofdarbeidsleider J. F. ondergang" verschijnen, in latere jaren
zagen
de
opvoedkundige van zijn hand een aantal
C. B. Cleton. Hij wess op
historische
en sociowaarde van den arbeidsdienst, welke innergrafische studies het licht. Als voorzitter
lijk verbonden is met het nationaal-socialisvan de filmliga Rotterdam en later tevens van
me. Het idealistisch streven van de leiding de Nederlandsen*
Filmliga heeft hij den strijd
van den Arbeidsdienst is gericht op een der z.g. avant-garde voor de
erkenning van
betere samenleving en is een voorbereiding de film als kunst
In aansluimeegestreden.
voor een nieuw toekomst in een herboren ting daarop heeft hij ook
eenige jaren de ruNederland.
briek van de N.R.C, geleid.
In den loop van 1940 werd mr. Huijts beHierna volgde een rondgang over de tentoonstelling.
last met de waarneming van de hoofdredactie
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. In het
begin van 1941 volgde na het overlijden van
FINANCIEN EN ECONOMIE
mr. P. C. Swart, zijn benoeming tot hoofdredacteur van dat blad.

CORNELISSEN OVERLEDEN

JOZEF
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(Vervol( van blz. 1)

KOSTWINNERSVERGOEDING
Indien tot aanstelling van gehuwden en
kostwinners wordt overgegaan wordt kostwinnersvergoeding verleend.
De Nederlandsche Politie heeft „mannen"
noodig! Waar kunnen deze „mannen" beter
gevonden worden dan juist in onze rijen!

van

Een nauwkeurig gewicht is zoowel het belang
den
klantals van den winkelier.
Veoral sinds het in werking treden van de nieuwe (Jkwet gaan vele winkelier* er
toe over hun weegschalen nauwkeurig- te laten schoonmaken en revlseeren.
(Fax Holland-De Haan m)

Kameraad C. E. W. KredUt, leider van den

vakgroep Nederlandsche dagbladpers, werd

in 1890 te Breda geboren. Opleiding: H.B.S.
5-jarige cursus, militaire academie te Breda.
Verliet reeds vrij spoedig den dienst om zich
in de journalistiek te begeven. Na enkele
Jaren als redacteur binnenland bij het Rotterdamsch Nieuwsblad werkzaam te zrjn geweest, vertrok hij in 1915 naar
Oost-Indië
en aanvaardde een betrekking als planter
bij de Holl. Amer. plantage Mij
in Assahan.
Bekleedde tevens de neven-functie van
Kapitein der Assahan-compagnie
bü het vrijwilligerscorps Oostkust Sumatra en organiseerde in die kwaliteit twee patrouilletochten
dwars door Sumatra met groepen ter sterkte
van twee secties. Zün optreden als leider van
de eerste salarisactie van
Europeesche employé's ter Oostkust had ontslag brj zün Mij
tengevolge, welke daad door de leden van
de vakvereeniging voor assitenten in Deli
vier dagen later, werd beantwoord met zijn
benoeming bij acclamatie tot bezoldigd voorzitter dier vereeniging
Eind 1920, teruggekeerd naar Nederland,
werd hrj benoemd tot leeraar in de wiskunde
aan de H.B.S. met 5 j. c. te Schiedam, welke
door bezuinigingsmaatregelen
betrekking
der regeering tot zoo weinig uren arbeid»
■werd teruggebracht, dat zij geen bestaan
meer opleverde. In 1924 trad hü opnieuw
in dienst bij het Rotterdamsch Nieuwsblad,
ditmaal als verslaggever-vertegenwoordiger
van dit blad te Schiedam In 1929 werd hrj
overgeplaatst naar Rotterdam als redacteur
ter zerterij, welke functie hij 6 jaren vervulde Daarop volgde
rrjti benoeming tot
directeur van het Dordrechtsch Nieuwsblad,
een kopblad van het Rotterdamsch Nieuwsblad. In Juli 1940 trad hrj toe als Md der
Beweging. Na nog van Februari 1941 tot en
met Juli van dat jaar als Berlrjmsch correspondent van het Rotterdamsch Nieuwsblad
te ztjn werkzaam geweest, volgde per 1 Auguctus 1941 zijn benoeming door den Leider
tot directeur vsm ons blad en de Nat. Soc.
Uitgeverij „Nenasu" destijds te Leiden.
Kameraad H. J. Kerkmeester werd op
81 Juli 1893 in Utrecht geboren. Na het afloopen van de handelsschool genoot hij een
verdere opleiding In enkele bedrijven. TUdens de mobilisatie (1914—1918) vervulde
hU djn plicht jegens het vaderland. Bij demobilisatie trad de heer Kerkmeester in
dienst van een der grootste Nederlandsche
handelsfirma's, waarvoor hij tot midden 1931
werkzaam was in onze overzeesche gewesten. Hy repatrieerde op eigen verzoek, vestigde zich hier te lande en bewoog zich sindsdien uitsluitend op het gebied der grafische
Industrie en vanaf 1039 meer in het bijzonder op het gebied der uitgeverij van periodieken.
In 1938 werd de thans benoemde vak'groepleider door den Leider belast met het beheer
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Het werk van den Nederlandschen Vnlksb.v. van de armenwet van de sociale wetdienst en van de Wiuterhulp geschiedt geving enz. moet toch wel van deze mede„voor liet volk door het volk" en het vraagt werkers worden gevorderd.
van zijn medewerkers in de allereerste
In het algemeen wordt bij
alle sociale
plaats bezieling voor hun taak. Daarna hulpverleening een
degelijk onderzoek naar
komt de geschiktheid In den regel van zelf. de
oorzaak van de moeilijkheden verlangd.
Hoe die bezieling, dat enthousiasme voor
Men wil voor ieder gezin, dat hulp noodig
den socialen arbeid wordt gekweekt, daarheeft, zooveel mogelijk saneerend optreden,
van heeft de landelijke scholingsleider van
zoodat een van de eerste vragen, die de soW.H.N,
aan een A.N.P.-redacN.V.D. en
ciale werker stelt, in den regel is: „waar zitteur
het een en ander verteld aan de
ten de lekken."
hand van de ervaringen, die hij met zijn
De gedachtenwisseling op den cursus te
honderden cursisten heeft opgedaan in den
eersten scholingsburcht te Kortehemmen Kortehemmen heeft het bewijs geleverd, dat
de deelnemers over het algemeen vol bein Friesland.
langstelling voor dit werk waren en vooral
Kortchemmen is een gehucht, dat een half dat zij vol enthousiasme huiswaarts keerden
uur gaans van Beetsterzwaag ligt doch dat om hun sociale taak in de praktijk op zich
beschikt over een practisch ingericht tehuis, te nemenwaar wekelijks 100 tot 120 menschen uit allerlei kringen kunnen samenkomen om een
twee- of driedaagschen cursus in socialen
arbeid, te volgen: burgemeesters buurtschapsOORZAKEN VAN VERTRAGING
wijk- en blokhoofden, collectanten en andere vrijwillige medewerkers, in hoofdzaak
BIJ DEN WEDEROPBOUW
uit de drie Noordelijke provinciën.
Deze cursussen zijn daar bij wijze van
Voornamelijk van
proefneming begonnen en zij nebben in alle
ook van organisatorischen aard
opzichten aan de verwachtingen beantwoord,
zoodat thans ook voor de andere deelen des
De Stichting tot behartiging van door oorlands dergelijke scholingscursussen worden
voorbereid. Zoo wordt thans voor dit doel log getroffen bedrijven schrijf' ons:
het kasteel ..Eschede" te Tubbergen ingeReeds vroeger hebben wij aangegeven, dat
richt ten behoeve van de scholing der sociale- de voornaamste oorzaak van den tragen wemedewerkers in het Oosten van ons land, deropbouw
moet worden gezocht in de oorterwijl te Zeist een dergelijk tehuis voor het logsschade-regeling voor het onroerend goed.
centrum zal worden geopend.
Thans zullen wij nog enkele andere oorzaken,
die den wederopbouw belemmeren, de
In de toekomst dienen alle medewerkers
Tan Volksdienst en Winterhulp
en dat «Un revue laten passeeren.
in de gelegenheid
er wel honderdduizend
Daar zijn dan in de eerste plaats de techte xijn, eenmaal per winter en eenmaal per nische oorzaken, waarbij de huidige matezomer zulk een twee- of driedaagschen curriaalschaarste een zeer voorname plaats insus te voleen. Het is de bedoeling bet maxineemt. De beschikbare voorraden hout, cemum aantal deelnemers per keer op 50 te ment, en betonijzer zijn uitermate gering.
stellen, een getal- dat niet te (root Is om den
Toewijzingen voor den wederopbouw kunnen
geest van kameraadschap tot lijn recht te daarom slechts bij uitzondering worden gedoen komen en niet te klein om een stevig geven. Getracht zal worden den nog in het
cursusverband mogelijk te maken.
land aanwezigen voorraad bij voorrang naar
te trekken, het is echter de vraag
De vorming van den socialen geest staat Rotterdam
of
een daadwerkelijke herbouw
daarmede
Daarbij deze scholing op den voorgrond.
mogelijk
zijn.
zal
Thans Is de voorraadpositie
aan
de
de
aandacht
noodige
naast wordt
technische problemen besteed, voorzoover dermate slecht, dat gevreesd moet worden,
die de sociale zorg betreffen. Eenige kennis dat de herbouw grootendeels zal moeten worden uitgesteld tot na het sluiten van den
vrede.
Een andere technische moeilijkheid is, dat
door de herkaveling grootere perceelen zulDE
len worden uitgegeven dan de getroffenen
eertijds bezaten. De kleine eigenaren van
Naar ons van officieele zijde wordt medegedeeld bestaat bij de Nederlandsche Politie vast goed, die uit hoofde van hun geringe
de gelegenheid tot aanstelling van personen, bezit niet zoo gemakkelijk kunnen combidia aan de daarvoor algemeen bekende eisenen neeren, zullen daardoor leelijk in het gsdrnng
voldoen, die vooral bereid zijn, mede te werkomen. Het zou toch wel hoogst ongewenscht
ken aan den opbouw van den Nederlandschen zijn, indien deze lieden om een of andere
Staat en een loyale houding tegenover de reden zouden moeten worden uitgestooten.
bezettende macht betrachten.
Het uitkeeren van hun schade-bedragen
Het behoeft wel geen betoog, dat zich hier in den vorm van obligaties zou o.i. niet juist
voor vele kameraden uit onze rijen een zijn, waar zij toch aanvankelijk
hebben geprachtig perspectief opent om daadwerkelijk meend hun geld te moeten beleggen in
in een eervolle positie mede te werken aan „Sachwerte". Indien zy dus obligaties zouden
den opbouw van den Nederlandschen Staa'. ontvangen, zouden juist
de minder financieel
De eerste opleiding der gegadigden vindt draagkrachtigen bij gestegen
herbouwkosten,
plaats in een Politieopleidingsbataljon. In een niet onbelangrtjken achterstand
tegenen
huisvesting
de
de
kleedir.g,
de voeding,
over de herbouwende beter gesitueerde gede geneeskundige verzorging van de leerlintroffenen verkrijgen.
gen van het Politieopleidingsbataljon, wordt
Dan is er nog een laatste groep van remvan Rijkswege voorzien. Zij ontvangen bovendien een zakgeld van drie gulden per mingen met betrekking tot den wederopbouw. Zij vinden hun oorzaken voornamelijk
week. De aanstelling tot adspirant-polHieambtenaar geschiedt voor een proeftijd van in organisatorischen aard.
een jaar. Deze proeftijd vangt aan op den dag
Uit besprekingen met vele getroffen huisvan indiensttreding bij het Politieopleidingseigenaren is ons gebleken dat de verdeeling
bataljon. De aangestelden moeten zich vour der werkzaamheden van de diverse bureaux
«en minste vyf jaar bij de Nederlandsche te ingewikkeld en te gescheiden is, reden
Politie verbinden. Zij, die hun diensttijd bij waarom vele getroffenen het vraagstuk van
den Nederlandschen Arbeidsdienst hebben den wederopbouw als onoplosbaar terzijde
volbracht, genieten zoowel voor het In aanleggen. Het is niet onze bedoeling een blaam
merking komen voor Adspirant-Officier als te willen werpen op het
belangrijkste werk
voor gewoon Politieman de voorkeur.
van bureaux als het A.5.R.0., de Gemeentelijke Technische Dienst, de „Diwero" en
DE EISCHEN TOT TOELATING het A.F.0., maar het is nu eenmaal een feit,
Hoewel aangenomen wordt, dat de eisenen dat de verdeeling der werkzaamheden van
tot aanstelling algemeen bekend zijn, herindeze bureaux verwarrend werkt, daardoor
onnoodige teleurstelling by getroffenen in
neren wij er aan, dat het bezit van de Nederlandsche nationaliteit (personen van iooc- het leven roept en hen van plannen tot weschen blosde zijn uitgesloten) een allereerste deropbouw voorloopig doet afzien.
vtreischte is Gegadigden voor adspira-UWij achten het daarom gewenscht dat er
Officier moeten in het beati zijn van het een samenwerking
tusschen alle officieele inoiploma eindexamen H.B.S. 5-jarige cursus
stanties, de getroffenen en de bij den wedertot
de
01 Gymnasium, terwijl voor toelating
opbouw betrokken bedrijfsgroepen tot stand
Manschappen zes klassen lager onderwijs,
zooals de Centrale Voorziening voor
kome,
met vrucht doorloopen, voldoen. Voorts fcc- de
goederen. Dan kan den getroffenen een
m»n s.ochts zij in aanmerking, die den leefadres
aangeboden worden, waar in eersten
tijd van 18 jaar hebben bereikt en de gre'
aanleg de gewenschte adviezen kunnen worvan 32 nog niet zyn gepasseerd. Gehuwden
den verstrekt.
kunnen onder bepaalde omstandigheden
worden toegelaten.
De getroffen huiseigenaren zullen door de
SOLLICITATIE adviezen van zulk een onpartijdig bureau
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven min of meer tegen zichzelf kunnen worden
beschermd. Men moet het bureau dus zien
met bijlegging van foto, levensloop, een afals een instantie, welke het vertrouwen van
schrift van het Inspecteurs- of Politiediploma, zoo men dit bezit, met puntenlijst, een alle met den wederopbouw belaste organen
geniet, doordat zij het als een schepping van
ingevuld formulier betreffende de afstamwaaruit zichzelf zien. doch waarop de getroffenen
ming, een ingevulde vragenlijst,
verschillende bü zonderheden van den solli- zooveel mogelijk beroep kunnen doen.
citant moeten b'\jken (de laatste twee formulieren zijn aan het Gemeentehuis verkrijgbaar), moeten worden gezonden aan het
Bureau van den Gevolmachtigde voor ile
Reorganisatie van de Nederlandsche Politie.
Postbus 215 te 's-Gravenhage. met vermelding bovenaan de enveloppe „sollicitatie".
—

DAGBLAD

*

—

■-.■■■■■

' im»

*

■■i'i

»

i|n

ai i n *sjKsse&.i

inf

*

■I

i!

Ter voorkoming van misverstand en onnoodige correspondentie wordt in verband met
de inwisseling der radio-luistervergunningen,
de aandacht gevestigd op het volgende:
Bij verordening van den Rijkscommissaris
d.d. 19 December 1940, houdende maatregelen op het gebied van den Ned. Omroep, gingen de technische zendinrichtingen en goedgekeurde radio-distributiecentrales in eigendom over naar het rijk en werd het P.T.T.bedrijf belast met de oprichting en het in
standhouden daarvan. Tevens werd het recht
om radio-uitzendingen te ontvangen verbonden aan het bezit van een
Het P.T.T.-bedrij f, c.q. de betrokken dienstafdeelingen, werd belast met de heffing en
administratie der luisterbijdrage, het verleenen van ontheffingen en vrijstellingen, en de
controle op de naleving der voorschriften,
tegen overtreding waarvan hechtenis van ten
hoogste zes maanden of een geldboete van
maximaal duizend gulden kan worden gevorderd. Den directeur-generaal der P.T.T.
werd de uitvoering dezer verordening opgedragen. In een uitvoeringsbesluit d.d. 27 December 1940 vaardigde deze hierop betrekking hebbende voorschriften uit.
De luisterbijdrage kan men voldoen door
het plakken van maandzegels voor den vijftienden van iedere maand, of door storting of
overschrijving op postrekening no. 400200 van
het staatsbedrijf der P.T.T., per kwartaal, half
jaar of heel jaar, voor den vijftienden dag
van eiken termijn. De luisterbijdrage der aangeslotenen op een radio-distributiecentrale
wordt automatisch verrekend bij inning der
abonnementskosten. Door de aansluiting zelve
worden deze geacht in het bezit te zijn eencr
luister vergunning.
De gelegenheid tot inwisseling der luistervergunningen staat voor hen, die hun bijdrage
voldoen door het plakken van zegels, op voor
ieder bepaalde dagen open aan de postkantoren tot 12 Maart. Wie voor dien datum daartoe geen gelegenheid heeft gehad, moet de
volgeplakte kaart opzenden naar de derde afdeeling hoofdbestuur P.T.T. .afdeeling administratie luistervergunning, te 's-Gravenhage.
Hij is feitelijk in overtreding.
Degenen, die hun luisterbijdrage voldoen
door giro-s-torting krijgen hun nieuwe luistervergunning toegezonden.
Wie een luistervergunning had, behoeft dun
niet opnieuw aangifte te doen van het bezit van een radio-toestel. Evenmin dienen
aangeslotenen van een radio-distributiecentrale aangifte te doen aan bovengenoemd
adres.
Slechts in geval van aan- cf afschaffing van een toestel dient aangifte .ie
worden gedaan met gebruikmaking van een
van de Nenasu, Het Nationale Dagblad sn
de daarbij behoorende drukkerij.
In 1940 werd de leiding van de „Arbeidspers" in zijn handen gelegd, een bedrijf dat,
naast dagbladen, vele periodieken en boeken uitgeeft. Hij was sinds midden 1940
werkzaam a'.s lid ivan den Raad van Voorlichting der Nederlandsche pers, is secretaris
van den raad van beheer van het A.N.P. en
Ie plaatsvervangend voorzitter van de bedrijfsgroep Grafische Industrie.
Sinds den aanvang van 1933 is kam. Kerkmeester lid van de N.5.8., stamboeknummer
2798. Hij vervulde in dienst der beweging
steeds verschillende functies op het terrein
der financiën, was laatstelijk districtsadministrateur en is thans sectieleider in het Economisch Front grafische industrie.

ten postkantore

verkrijgbaar

formulier en

voorts op dezelfde wijze by verhuizing uiterlijk 7 dagen daarna.

Voor het indienen van verzoeken tot ontheffing of vrijstelling dieivt een eveneens ten
postkantore verkrijgbaar formulier te worden
ingevuld, dat na volledige en duidelijke invulling en onderteekening In de daarbij verstrekte enveloppe rechtstreeks kan worden
doorgezonden - naar het gemeentebe-

stuur.

Voor verdere inlichtingen wende men zich

tot de postkantoren, voor de verzorging der
radioprogramma's uitsluitend tot den Ned.
Omroep te Hilversum.

MANNEN, DIE EEN KLEIN VOLK
GROOT MAAKTEN
Vondel, Rem'brandt, Willem de Zwijger,
De Ruyter, Johan de Witt, wie kent hun namen niet. De kleinste schooljongen zal u
reeds iets van hen vertellen. De Ruyter, onze
nationale zeeheld, onze Bestevaer met zijn
beroemde zeeslagen en zijn grootschen tocht
naar Chattam. Willem de Zwijger, de Vade'r
des Vaderlands, die goeden bloed over had
voor zijn vaderland. Vondel, onze nationale
dichter, Johan de Witt, een staatsman bij uitnemendheid en ten slotte Rembrandt, wiens
schilderijen den naam van Holland in alle
werelddeelen hebben gedragen. Het is een
goed idee geweest van Winterhulp om ditmaal eens uit te komen met een serie speldjes van deze groote mannen. De liefde voor
land en volk heeft het immers dezen hiitorischen figuren mogelijk gemaakt alle moeilijkheden te dragen. Zij putten daaruit da
kracht om goed en bloed, zelfs hun leven in
te zetten voor het eene groote doel: de redding van hun volk.
En is het niet deze zelfde liefde en trouw
waarmede Winterhulp haar werkzaamheden
verricht en die ook straks weer de vele collectanten met de roode bussen doet rondgaan; die hen weer de kracht zal geven om
in weer en wind, de kou trotseerend, op de
hoeken der straten in onze steden en dorpen
te gaan staan?
Zy tellen slechts één ding, niet zlchzelve,
maar hun volk, dat zi] liefhebben. Dit volk,
waarvan een deel ontbeering ltfdt en dit
slechts door het gemeenschappelijk offer van
allen geholpen kan worden. Daarom leeft
het voorbeeld van Willem d<j Zwijger, De
Ruvter en Johan de Witt voort bU al diegenen, die bereid ztjn de volksgemeenschap te

dienen.

Mogen op 27 en 28 Februari a.». velen hun
gave schenken in het besef dat zU daarmede
een daad van gemeenschapszin hebben gedaan en de sociale rechtvaardigheid hebben
gediend.

HELDEN DER ZEE GEEERD
Het vergaan der „Herta Engeline
Fritzen”

Zaterdag heeft ten. kantore van Nievelt
en Goudriaan te Rotterdam de huldiging
plaats gehad van de bemanningen van de
zeereddingbooten „President Jan Leis" en
„President J. R. Wierdsma" te Hoek van
Holland, die zich op 26 October van het
Kameraad I'. J. Van Megchelen werd in
vorige jaar zeer verdienstelijk hebben ge1889 geboren te Maassluis. Aan de kweekmaakt bij
het vergaan van het Duitsche
school voor onderwijzers te Haarlem kreeg vrachtschip „Herta Engeline
Fritzen", dat
hij zijn opleiding. In 1909 werd hij benoemd
voor Hoek van Holland in tweeën brak en
tot onderwijzer te Rotterdam. Hij was daar
verging.
eerst werkzaam bü het gewoon lager onderDe „President Jan Leis" heeft onder comwijs, daarna bij het uitgebreid lager ondervan schipper J. Slis 19 opvarenden,
mando
wijs. In 1920 volgde de benoeming tot redacteur buitenland aan de Nieuwe Courant te die zich op het voorschip bevonden, gered.
's-Gravenhage. Met dit blad ging hij in 1924 De „Wierdsma" onder commando van schipover naar het Vaderland, waar hij werkzaam per J. van Dam, bracht de overige vijf van
bleef tot einde Mei 1940. Toen werd kam. het achterschip in veiligheid.
Van Megchelen betioemd tot hoofdredacteur
In tegenwoordigheid van alle bestuursleden
van het Algemeen Nederlandsch Persbureau. van de „Zuidhollandsche Maatschappij tof
In zijn courant en in verschillende tijd- het redden van schipbreukelingen" heeft da
schriften en weekbladen, schreef kam. Van voorzitter de heer J. Rypperda Wierdsma de
Megchelen artikelen over de buitenlandsche dappere bemanning
tregesproken en den
politiek, waarin hij trachtte begrip te wekken mannen het eeremetaal, dat bij dergelijke
voor de nieuwe stroomingen in Europa. Ook gelegenheden wordt uitgereikt, op de borst
op binnenlandsch politiek gebied was hij
i
gespeld.
werkzaam. Zoo nam hij b.v. levendig deel
Schipper Slia ontving de zilveren gesp, beaan de bestrijding van het Belgische verdrag. hoorende bij de
zilveren medaille van d«
De poging tot nationale herleving, welke de maatschappij, welke hem
reeds bij een vorig»
actie tegen dit verdrag leven had ingeblazen, gelegenheid was
de eerste machiuitgereikt,
werd o.a. voortgezet in het Nederlandsen nist H. Benard de zilveren gesp
bij de zilweekblad van dr. J. Th. de Visser,, van welk veren medaille en de overige bemanning,
was.
orgaan kam. Van Megchelen redacteur
bestaande uit tweede machinist F. de Weerg,
Jarenlang (1922 —1937) was deze ook secrede stuurman G. Bijl en de matrozen J. Voois,
taris van het Nederlandsen comité tot onderJ. Termijn en C. van Oosten, de zilveren
zoek van de oorzaken van den wereldoorlog, medaille.
welk comité, onder voorzitterschap van dr.
Schipper Van Dam van de „Wierdsma"
N. Japikse, verschillende werken publiceerontving de groote zilveren medaille, eerste
de over het ontstaan van den wereldoorlog.
Na de opheffing van het Nederlandsen machinist A. van der Sier de zilveren gesp
Weekblad had hij de leiding van het orgaan bU de zilveren medaille en de tweede machinist en de matrozen C. J. de Voogd, M. Slis,
van den nationalen bond tegen de revolutie
J. van Dam en Joh. van Dam de zilveren
F.
„Ik zal handhaven", zoolang dit blad zich
medaille van de maatschappij.
tegen het communisme richtte. Toen de bond
Na de officieele plechtigheid bleef men
na 1933 zich ook tegen het nationaal-soclalisme en fascisme ging keeren, nam hij all nog eenlgen UJd in lntiemen kring bijeen.
redacteur van het orgaan ontslag. Van
Augustus 1939 tot begin 1941 werkte hij als
HUISVLIJT VOOR DE JEUGD
buitenlandsche overzichtschrijver mee aan
het weekblad De Waag.
De persdienst van het N.V.V. schrijft ons:
Als lid van den Raad van Voorlichting der
Op verzoek van de Commissie HuisvhjtNederlandsche pers kreeg kam. Van Megcheactle te Amsterdam heeft het Comité voor
len in Augustus 1940 de opdracht, tegenover Sociale Jeugdzorg een aantal werkteekenlnde toen bestaande journalistenverenigingen gen doen vervaardigen, die bestemd
zijn voor
het nieuwe Verbond van Nederlandsche hen, die gaarne mede willen doen aan
deze
Journalisten op te richten. Onder zijn leiactie, doch daarbij een leidraad behoeven.
1940
ding werden In het najaar van
de oude Er zUn werkteekeningen vervaardigd voor
de
vereenigingen in het Verbond opgenomen, navolgende groepen: teekenen, schilderen,
dat bij het jouralistenbesluit van Mei 1941 llnoleumsnljden, hout- of metaalbewerking,
erkend werd als de publiekrechtelijke orgaleerarbeid en kartonnagewerk, terwijl teeke.
nisatie van alle journalisten in Nederland.
ningen voor houtbewerking nog in bewerking
Een benoeming van den secr.-gen. van het zijn. Deze teekenlngen omvatten verschillende
dep. van Volksvoorlichting en Kunsten beobjecten, zooals boekensteunen, pressepavestigde hem in het voorzitterschap van hét prers, vloeMrukkers, bureaulampen, gchrtffVerbond.
mappen, vllegtuigmodellen, terwijl voor de
groep teekenen en schilderen speciaal de vlsschershaven, het havengezicht en de molen

Het Hoofdagentschap van
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geschikt zijn.

Bovendien Is er een werkteekening van het
Waaggebouw op de Nieuwmarkt te Amsterdam, dat men aan de hand van deze teekenlng van hout, papier, gips of board kan vervaardigen.

De teekenlngen zijn tegen een gering bedrag verkrijgbaar bij het diitrictsbureau van
het N.V.V., P. H. kade 49, bij het bureau van
de HuiavUJtactie, Leidichéplein en bij bet
Comité voor Sociale Jeugdzorg, Wetteind* 13,

MAANDAG 16 FEBRUARI (SPROKKELMAAND)
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Nederland Film

NIEUWE ZUIDERZEEFILM
Wat kunt u ons omtrent de naaste toekomstplannen van de Nederland-film mededeelen?
Twee groote documentaire* staan op
stapel.
Van de eerste, Zutderzeefilm 'zijn
reeds 5.000 meter opgenomen, de rest konft
in den loop van het jaar gereed waarna uit
dit materiaal een film van normale lengte
zal worden gemonteerd. De Zuiderzee is hief
niet alleen als weergaloos technische ingenieursschepping der droogligging
gezien,
doch vooral ook als het levend hart van
Holland, uit wier steden de reizen der Hanzevaarders zoowel als eeuwen later de tochten naar Oost en West werden ondernomen.
Door een groot verleden heen wijst de weg
naar een even groote toekomst. De zuiderree
als voorraadschuur voor het 2ichzelf voedend Nederland. De tweede groote film,
„De Gouden Eeuw" li een epoa van het Ie»
ven onzer voorvaderen, zonder dat hiervoor
een „verkleedpartij" noodig zal zijn. Immers
het uitsluitende materiaal
evenals dit in
anderen zin b.v. Oertel's Michel Angelo
het geval was
leveren de onvergankelijke
werken onzer 17e eeuwsche meesters, die
immers de fotografische en filmische kroniekschrijvers van hun tyd waren. Als
grondslag voor deze film zijn reeds onder
deskundige leiding een vierhonderdtal schilderweken uitgezocht en op hun documentaire waaide ontleed.
—

—

—

—

—

—

—

Ik ben zoo blij, dat 'k jou in hem kan zien.
Hij heeft jouw oQgen en jouw haren, blond
en ook jouw lieve sterke trotsche mond.
Die schreit nog veel, vanaf de eerste stond,
maar als jij thuis komt, lacht hij al, misschien,

Vroeger waren deze beide fraaie gebouwen
dicht omringd doqr een aantal tamelijk on-

ooglijke behuizingen, die echter ook in vlammen opgingen en niet meer op dezelfde plaats
zullen herrijzen.
Het beeld der beide gebouwen zal uitwendig niet zoo heel veel afwijken van het oorspronkelijke. Alleen het dak van de Koorkerk zal hooger worden, waardoor men o.m.
bereikt, dat de lange eentonige noklijn van
het geheels gebouwencomplex gebroken
wordt.
Ook zullen de beide kerken, die eens aan
elkaar verbonden waren, door een middenkoor thans worden gescheiden. Men bouwt in
elke kerk een eigen consistoriekamer en kamer voor den predikant.
De Nieuwe Kerk zal door de Ned. Herv.
Gemeente in gebruik worden genomen, terwijl men aan de Koorkerk nog geen bepaalde
bestemming heeft verleend. Het middénkoor,
vroeger dienstdoend als auditorium, word',
de z.g.n. trouwkerk.
Door opening van een dichtgemetseld hoog
venster, zal het middenkoor één geheel gaan
vormen met de hooge ruimte onder den
Abdrjtoren. Hierdoor zal de archltectonischa
harmonie' verhoogd worden, terwijl dit tevens den historisch en zin ten goede komt. Het
middenkoor is n.l. na 1575 van de Nieuwe
Kerk gescheiden. De trouwkerk zal na de
restauratie voorts van de kloostergang der
—

Ambacht en sierkunst in beeld en bedrijf. Onder dezen titel wordt in „De Bijenkorf”
te Amsterdam een interessante tentoonstelling georganiseerd, waarvan de
voorbereidingen in vollen gang zijn.
Een Staphorster interieur wordt ingericht.
(Pax Holland-De Haan m)
—

BOEKBESPREKING

is meer historica dan schrijfster van een psy- .
chologischen roman. De lezer kan er echter |
De drie bronnen van het Nationa lSocialisme.—Radiotoespraken Ernst Vo rhoeve.Uitgave Nenasu. van overtuigd zijn, dat de feiten nauw- .V
'keurig "werden nagespeurd en er niets aan do g
verbeelding is overgelaten.
Ik moge dus dit boekje over den keizer- . ■]
In klare taal, zooals wij dat van hem gelijken avonturier, die, ondanks zijn domheden ;]
wend zijn, heeft onze propagandaleider, kam.
en zijn zwakheid, toch onze genegenheid met
Ernst Voorhoeve, in een aantal radiotoespramedelijden gemengd weet te winnen, den
ken de beteekenis uiteengezet, in de eerste
lezer aanbevelen. Het zal hem enkele uren S§
plaats van de drie bronnen van het Natiobazig houden, al leven we nu wel In een j
naal-Socialisme, zooals die ons door den anderen tijd.
Leider zijn gegeven. Van het GodsvertrouA. F. Mlrande. ;i
wen als eerste bron, uitgaande van het geloof
in God als Eeuwigen Schepper en Hoeder
van al wat leeft, van het leven zelf. Van de
liefde' voor Volk en Vaderland. Van den eernaar...
bied voor den arbeid als de voorwaarde en
de motor van den wil tot sociale rechtvaarDINSDAG 17 FEBRUARI 1942.

van

Wij luisteren

digheid.

\

De termijn, waarboven de gunning zal
worden beslist werd bepaald op drie weken.

..

COMPONIST HELMUT BRäUTIGAM
GEVALLEN
.

Bij nachten, die ik niét meer eenzaam vind,
hoor ik zijn kleinen zoeten adem stroomen.
En als ik inslaap, zie ik in mijn droomen
ons
en 't is vrede
van de velden komen.
Wij, met z'n tweeën, liefste, met ons kind.
—

—

(Vertaling
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■

Sampimon

HET HARDE GESLACHT
bij

—

enorm zwaar geteisterd.
Het kerkbestuur heeft in overleg met
de Rijksmonumentenzorg de res'auratie opgedragen aan de architecten Herman van
der Kloot-Meyburg te Voorburg en ir. A.
Rothulzen te Middelburg.
Spoedig zal met de aanbesteding van
metsel en steen werken worden begonnen,
waarna direct tot bet herstelwerk zal worden overgegaan.

noemd.

WILLvanVESPER
Frits

rechten

—

De Nieuwe Kerk en de Koorkerk te
Middelburg behooren wel tot de meest
monumentale Godshuizen, welke in de oorlogsdagen werden verwoest. Door het vuur,
dat er naast woedde, aangetast, brandden
zij ongeveer geheel af. Ook het Inwendige
dezer oude en schoone gebouwen werd

EEN VELDPOSTBRIEF

„DOCUMENTEN”

(Alle

En wanneer zouden wij de eerste film
van Nederland Film tegemoet kunnen zien?
Onze eerste kleine film hebben wij verleden week reeds afgeleverd. Het was een
filmische samenvatting van het werk aan een
hoorspel, onder den titel „Scherven brengen
geluk" voor den Nederlandschen
omroep
vervaardigd. Een tweede, kleine
speelsche
fantasie op een étalage van bewegende
beesten en de reactie daarvan op de kleine
en vooral de groote kinderen, komt o:nder
den titel „Alles voor het kind"
volgende
week gereed. Zij Is een productie van den
begaafden filmer Rudolf Hornecker,
die
eveneens in onzen dienst is. Deze week begonnen wij aan de opnamen voor een documentaire „In Holland staat een huis", waarin
op het motief van het bekende kinderliedje
waarvan Jan Koetsier de filmmuziek zal
schrijven, een filmische samenvatting gegeven zal worden van „hoe wij wonen", de
schoonheid van interieurs van
omstreeks
1580, de overlading langzamerhand omstreeks
1680 en 1780, ontstaan door barok en rococo,
de totale verwording van ons binnenhuis in
den loop van de negentiende eeuw en de
eerste voorteekenen van het herstel daarvan
in onzen tijd.
Ik zou u, aldus besloot mr. Scholte met een
handgebaar, naar de mappen, die zijn tafel
bedekten, nog van tal van andere films kunnen Vertellen, waarvan de voorbereidingen
voor een groot deel reeds zijn afgesloten
een klein filmgedicht over het wonder
van het „Delft»ch blauw" met de oude stad
Delft als „Leitmotlv". Verschillende films,"
die de muslceervreugde en de liefde voor.
het lid van ons Nederlandsche volk op filmisch dankbare wijze tot uiting brengen
doch.... wat heeft het publiek aan plannen,
welke hét vroeger al zoo dikwijls voorgezet
gekregen heeft, zonder dat er iets van kwam?
Laten wij thans, met een kleine kern en ondanks de vele , moeilijkheden, bezield van
idealen en werkkracht en voor een groot
deel gesteund door de ervaring der vorige
jaren, onder leiding van een idealistischen
en tegelijkertijd bij uitstek terzake kundigen
leider, als Egbert' van Putten die films'
maken, welke althans Nederlandsch zullen
worden in hart en nieren. Opbouwend werk
te verrichten in benarde omstandigheden Is
iets, waardoor een Nederlander zich zeker
niet zal laten afschrikken.
(A.N.P.)

onzen Zeeuwschen berichtgever)

En in de tweede plaats van het NationaAbdy uit toegang verkrijgen.
lisme der N.5.8., het Nationalisme, dat de
In den Westhoek van de Nieuwe Kerk erkenning behelst van het Nederlahdsohe
bevindt zich thans het praalgraf der gebroevolk, van zijn geschiedenis en zrjn taak, dat
dere Evertsen. Dit is gelukkig in Mei 1940 den wil behelst dit Nederlandsche
volk
gespaard gebleven. Het graf zal echter naar
groot, sterk, bloeiend en vruchtbaar te doen
de trouwkerk worden overgebracht, 't
zijn.
De Koorkerk zal een ingang vinden op het
Van het Socialisme der N.5.8., uitgaande
Abdijplein. Tot.heden toegemetselde ramen van dé zekerheid, dat volk en staat slech;s
zullen worden open gemaakt, zoodat een duurzaam kunnen bloeien en
bestaan, wanbreede ontplooiing van het koor «al ontslaan. neer er politieke en sociale orde heerscht,
De gewelven worden herstel en doorgegericht op de geestelijke en materieele weltrokken tot in de trouwkerk. Men zal bij de
vaart van het geheele volk en van eiken
restauratie oude steenén gebruiken, die thans volksgenoot afzonderlijk.
voldoende aanwezig zijn.
Niet ieder heeft gelegenheid gehad deze
De duur der restauratie wordt op drie jaren radiotoespraken
te hooren. Zelfs niet ieder
berekend.
■van onze
kameraden, maar vooral niet
iedere buitenstaander. Daarom zijn ze thans
TENTOONSTELLING „SPEELGOED
DE ABDIJTOREN TE MIDDELBURG gedrukt en gebundeld in een bijzonder fraai
VOOR HET KIND” VERLENGD
uitgevoerde brochure, welke dezer dagen bij
AANBESTEED.
Nenasu
is verschenen.
De tentoonstelling v»n speelgoed voor het
Deze
brochure
behoort In ieders handen, In
Dezer
dagen
heeft,
van
in aanwezigheid
door de Duitschè politie werd geDeze film zal Ik kleuren worden opgeno- kind, die
handen van iederen kameraad en van iedede
loco-burgemeester
wethouder
Paul
te
Donderdag
is
tot
19
organiseerd,
verlengd
men over het geheel zal ons land door de Februari 18.00 uur.
Middelburg de aanbesteding plaats gehad ren volksgenoot. Zeker wanneer hij de
radiotoespraken niet heeft gehoord, maar
van de herstelling van den steenen onderook wanneer hij er wel naar heeft kunnen
bouw van de Abdijtoren.
Het betreft hier het inwendig deel van het luisteren. Want de uiteenzettingen van kam.
bouwwerk, dat na de ramp van 17 Mei 1940 Vrorhoeve zijn zoo klaar en duidelijk, zoo
nog intact gebleven is.
zeer geschikt om een goed inzicht te kraMen moest derhalve de lhschrijvlngssom gen In het wezen van het nationaal-socialisin totaal ook een bedrag opgeven, waarmee me, dat het nuttig is, het gehoorde nog eens
door Anne-Maria Jürgens
de inschrijvingssom zal verlaagd worden of rustig na te lezen.
verhoogd, naarmate de te vervangen steenen
E. SMITH.
Ja! liefste! ja! nu is de kleine er dan
minder of meer zullen omvatten dan 55 m3.
Er waren 8 geldige biljetten ingeleverd.
Het was wel zwaar, maar nu is het geleden.
Het keizerlijk feest. Napoleon en
De beramingen liepen sterk uiteen, wanneer
Eugénie. Door G. Brugmans.
En tosn dé pijnen vlijmend mij doorsneden
men bedenkt, dat de hoogste
Uitgegeven door J. M. Meulenhoff ts
inschrijver
/ 61.500 en
dacht ik aan jou, die dapper al het leed en
de laagste ƒ 24.100 bedroeg, een
Amsterdam.
verschil, dat onbegrijpelijk kan worden ge't verschrildijkste doorstond en 's was dicht bij je, man.
Uit de reeks: Historie en Memoiren.

'

Vertaling

J

stindigheden bepalen wij on* voorloopig tot
artistiek verantwoorde „documentaires", die
in den meest wezenlijken zin „documenten"
kunnen zijn van wat er in ons altijd sterk
„optisch" denkend en reageerend volk leeft,
en waarvan ook het vrijwel
voortdurend
hooge niveau onzer schilderkunst getuige aflegt. Indien dan ook oorlogsomstandigheden
een noodzakelijk geboden bescheidenheid van
een aanvankelijk nog kleine kern medewerkers en niet in de laatste plaats de materiaalschaarste ons eveneens in de eerste plaats tot
de documentaire drijven dan is dit niet alleen
van den nood een deugd maken, doch tevens
afgaan op oer-Nederlandsche eigenschappen
als gevoel voor plastiek en kleur welke opwegen tegen een hier zooveel geringer gevoelde behoefte aan fantasie en dramatische
illusie én in dezen tijd hebben wij dan ook
ons voorloopig productie schema opgesteld

Gut u bU uw productie van eiren Idealen
of van het publiek uit T
Het publiek is de onmisbare voorwaarde
voor een gezonde filmkunst. „Onbegrepen"
films moeren elrenlijk kortweg niet vervaardigd worden en «bn onsoelaal. Maar films
van elfen bodem en op elfen bodem maken,
die eenenUds het Nederlandsche publiek besef en revoel bijbrenren voor de nationale
waarden fetulfen, is nóg lets andera dan het
naar het buitenland toe voor dete cultuurwaarden fetulfen, is nor elts andera dan het
bioscooppubliek slaafs navol*en door als het
ware den grootsten remeenen deeler als
maatstaf te nemen.
Schakelt u derhalve de z.g. speelfilms uit?
In principe niet, doch In de huidige om-

KLEINE FILMS

heeft deze een aantal

belangwekkende mededtelingen gedaan
over de productieplannen dier jonge firma.

(Van

de Amsterdamsche Keurkamer)
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Kolbeln en Ref stuurden om de beurt. Niet allen bekwam de
tocht góéd. Velen vofcren voor den eersten keer in open zee en
hadden geweldig met zeeziekte te kampen, zoodat zU er uit zagen
als dooden. Het ergste was Gaut, de Jongste der Grimszonen, er
aan toe. Ref.echter voelde zich op het stampende schip als een
ruiter op zijn paard. De „Kraanvogel" hield zich goed en joeg met
uitgespreide vleugels over de beukende golven. Kolbein leerde Ref,
hoe men de'golven moet doorklieven, zóó dat zij 't schip zacht
wiegen en op hun rug dragen en het niet tegenhouden en over
boord springen en alles wegvegen in hun woede. Des nachts, als
het noorderlicht aan den hemel vlamde, wees hU hém dé sterren,
die in gouden kringen om den mast heen fonkelden en toonde hem,
hoe de wegen van den zeeman daar boven opgeteekend zijn met
gouden runen en hoe alles zich draait om de poolster, waar doorheen de as van de wereld gaat en waaromheen ook de goden in
hemelsche wagens rijden.

„Eenvoudig is de weg naar Groenland," zei hij, „en vooral bU
een wind als deze. Altijd de poolster aan Je rechterhand en des
middags de zon aan je linkerhand. Dan komen we aan de kust uit
waar de nederzettingen beginnen. Noordelijk daarvan woont
niemand meer, of misschien alleen maar SkrtUnger, dl* in Ushutten

wonen, een dwergenvolk, goedmoedig en dom. Noormannen wonen
daar niet én wij moeten van daar ai koers naar het Zuiden houden
om diegenen te vinden, die jé daar zoekt, zooals ik vermoed. Her»
Jolftspjt»bjettB_de_e«ff«te van, da nederzettingen, toen f\ den
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laatsten keer daar was. Zij is slechts klein en er wonen welrfig
menschen. Aan dezen kant van de Schwindklip, het zuidelijke einde
van 't land, liggen niet veel gunstige plaatsen. In het Westen is het
beter land en de winters zijn er zachter en daarom bevinden zich
daar de meeste nederzettingen. Daar ben ik ook geweest met Erich
den Rooden, op Zijn eersten tocht, toen wij dat land verkenden.
Ik zou weleens graag willen weten, of hij nog leeft, de oude.
Misschien zijn zij echter ook nog verder getrokken, degenen, die
Jij zoekt, naar de Mereneilanden of naar Vinland. Eindeloos is daar
de wereld."
Ref antwoordde niet, maar hU dacht: „Ook aan het einde der
wereld zal ik de moordenaars van mijn moeder vinden."
De gunstige wind hield aan, totdat zij land voor zich zagen. Tusschen de bergen hing een machtige iJswand, blauw en schitterend,
tot in de zee. Toen Kolbein dit zag, huppelde hij vroohjk op het
schip rond en wees met zijn kruk naar den gletscher. „Kijk, kijk,
dat is de BlauwmanteL Nu is het ergste voorbij. Niet ver hier vandaan, in het Zuiden, beginnen de nederzettingen."
i
Allen waren in opgeruimde stemming, omdat zij zulk een voorspoedige reis hadden gehad. „Nu zullen we toch nog voor den
winter weer onder menschen zijn," zeiden zij. Maar het liep anders,
dan zU dachten. Terwijl zij nog allen vol verbazing keken hoe blauw
en schitterend het ijs Was, hoe grootsch het schouwspel en zich
verwonderden over die zwermen eiderganzen, die over het strand
vlogen, kwam er plotseling uit het Zuiden een nevel opzetten, die
als een reusachtige hand over de zee streek en alles bedekte De
zon verdween. Het land voor hen verzonk. De wind ging liggen.
De zeilen hingen slap. Het leek wel nacht te worden op klaarlichten
dag en het was nauwelijks mogelijk van het eene einde van het
•chip naar het andere te zien. Björn, Bochel's kleine hond, Jankte
luid en ook den mannen sloeg de schrik om het hart. Ref gaf het
bevel de roeispanen te nemen en zoo te probeeren aan land te
komen. Maar Kolbein waarschuwde hiertegen en zei: „Hier buiten
is het toch nog het beste. Het is gevaarlijk tusschen de klippen. Nog
weten wy immers, waar het Zuiden is. Houdt daar op aan."
.at, hét licht dit zit Vin meenln, V^MT.:
M*

1

Aan het Oostfront is de componist Helmut
Br&utigam gevallen. De 27-jarige componist had zich niet alleen een goeden naam
verworven op de bijeenkomsten,
die het
Rijk organiseerde voor de muziek, hij behoorde allang tot die talenten, van wie men
de grootste verwachtingen had en die voortkwamen uit de Jeugd-organisaties. Onder
de Hitler-Jugend waren zijn cantate's en Instrumentale' werken dan ook zeer geliefd.
Hij heeft een krachtige stoot gegeven tot de
herleving van de jeugdmuziek. Laatstelijk
was hij werkzaam san de „Muziekschool
voor Jeugd en volk" te Lelptlg.

Mejuffrouw Brugmans voelde zich aangetrokken tot het schrijven van een boekje over
Napoleon 111, den keizer dien Victor Hugo
noemde „Napoléon Ie petit" in tegenstelling
met zyn grooten voorzaat. Achterin het boek
blijkt, dat doctoranda Brugmans aardig wat
gelezen heeft, voor zij zich aan haar taak
zette. Ze noemt een dertigtal
bestudeerde
werken op. Zoo is er een prettig leesbaar
boek ontstaan, dat ons verhaalt van den wonderlijken avonturier-keizer, wiens oogmerken
wü eigenlijk maar half begrijpen. Opvallend
is de overeenkomst tusschen de leiders van
toen en die nu in deze jaren 't Fransche volk
naar den afgrond joegen. Aan den anderen
kant, hoe groot is weer het verschil tusschen
Lodewijk XIV en zijn vrouwen en dezen
v apoleon met de zijne.
Diep indringen in het karakter van NapoJeon en Eugénie doet de schrijfster niet.. Ztf

den omtrent de richting. In de vochtige duisternis viel een natte
sneeuwregen en hoewel er geen wind was, stonden er hooge golven.
Na een poosje moesten zjj bekennen, dat zij niet meer wisten,
waarheen zij voeren. Toen lieten zij het schip maar drijven en
luisterden angstig naar het geluld van de branding. Vaak loeide
deze vlak bij en griezelige stemmen schreeuwden boven hun hoofd,
van vogels of booze geesten. Dan roeiden zij uit alle macht naar de
zee. Zoo verstreek de dag en een verschrikkelijke nacht. Zij streken
de zeilen en dansten in hun notedopje op de zee in de diepe duisternis. Steeds meer stak de wind op en hoewel het niet ophield met
sneeuwen en regenen, stak een storm op, waartegen zij geheel
machteloos waren. Hy joeg hen voor zich uit door den nacht. Ref
en Thorhall Weldmann hielden tezamen het roer, opdat het schip
voor den wind bleef en niet door de golven werd overspoeld. Thorhall was een reusachtige kerel, zwart en behaard als een beer en
ook even sterk. Toch wierp het roer hen beiden heen en weer, maar
zij lieten niet los. De anderen schepten het water uit het schip.
Toch scheen het steeds maar te stijgen.
Tegen den morgen werd het wat lichter en zij zagen nu, dat zij
naar het Noorden dreven, waarheen zU niet wilden. Tot hun schrik
doken nu op de zee ook reusachtige ijsbergen op. Of waren het
eilanden? Maar tenslotte zagen zij, dat een heel breede, hooge muur
van ijs uit het Zuiden kwam aandrijven en hen insloot. Slechts vlak
voor het land bleef de zee vrij en het Ijs drong niet sneller op dan
zij zelf voeren.
„Dat ii nog een geluk bij een ongeluk," zei Kolbein. „Maar hoe
moeten we hier weer uitkomen? We moeten zien, dat we een baai
vinden, waar wi) ons kunnen redden. WU zijn. te laat vertrokken.
De zomer ia spoedig afgeloopen dit Jaar."
Vier dagen en vier nachten 'dreven zU zoo voort, gejaagd door
den storm. De zee was niet meer zoo woest, sinds de Ijsbergen hen
Insloten, maar toch altijd nog woest genoeg. In den vierden nacht
zagen zij weer sterren. Als gonden flitsen schenen zij heen en weer
te vliegen om de zwaaiende mast. Maar zij gaven toch weer hoop.
Dt storm zakte af en het ergste weer was voorbij. De mannen

Hilversum I, 415.S m.
7,15 Gramofoonmuziek, 7,45 Ochtendgymnastiek*
7.55 Gramofoonmuziek, 8,00 Politiek weekpraatja Hg
(opri.l. 8,15 Gramofoonmuziek. 8,20 Ochtendgym-|H
nastiek. 8,30 8.N.0.: Nieuwsberichten. 8.45 Otii\!j
mofoonmuziek. 9,15 Voor de huisvrouw. 9,20 :j
Gramofoonmuziek. 11,00 Voor de vrouw. 11,20 :; |
Orkest Gerard Lebon. 12,00 Ensemble Franeis "|
Keth. 12,40 Almanak. 12,45 8.N.0.: Nieuws- ea
economische berichten,
13,00 Voor de rijper* 1
jeugd van het platteland. 13,15 Otto Hendriks en ']
14,00
z(jn orkest.
Groninger orkestvereenigtng, 9
solist en gramofoonmuziek. 16.00 Ziekentroost. |
16,20 Gramofoonmuziek, 18,45 Sport en spel veer r
jeugd.
17.00 Gramofoonmuziek. 17,15 8.N.0.:
Nieuws-, economische- en beursberichten. 17,30 'i'j
Ramblers. 18,00 Voor de werkende vrouw. 18,15 '•"):
Omroeporkest. 19,00 Actueel halfuur. 19,30 Het 9
A.B.C, in de lichte muziek. Vanaf 20.15
§
voor de radio-centrales die over een lynverbin- jl
ding met de studio besohlkken. 20.15 Roemeensch
orkest Gregor Serban, en pianospel, 21,10 Melodlsten en solist. 21,45 8.N.0.: Nieuwsberichten. .'
22,00 Gramofoonmuziek. 23,30—24,00 Daasmuzle!:
B

alleen.

(gr.pl.).

Hilversum II, 301,5 m.
7,15 —8.00 Zie Hilversum I. 8,00 Gramofoonmuzielc.
8,15—8,45 Zie Hilversum I. 8,45 Gramofoonmus*
10,00 Morgenwijding. 10,15 Concertgebouworkest
(opn.l. 10,40 Vroeger en nu. 11,00 Viool
met pianobegeleiding. 11,30 Orgelconcert. 12,00 Melodlaten.
12.43 B.N.O.: Nieuw»- en economische berichten,
13,00 Zang met pianobegeleiding en gramofoonv'
muziek. 14,00 Zweden zingt (Gramofoonmuzielc
met toelichting). 14,30 De Lichte Toets.
15,30
Voor de zieken. 16,00 Cyclus: „Het
Volkslied"
VII. 16.45 Planovoordracht. 17,15 B.N.O.: Nieuws,
economische en beursberichten. 17,30 Romancen
en solist. 18,15 Boekbespreking. 18,30 Roemeensch
orkest Gregor Serban.
18,45 Cyclus: In een
nieuw licht bezien. (Voorbereid door de N.S.B.).
18,00 B.N.O.: Praatje ia Zeeuwsoh dialect, 19,10
B.N.O.: Nieuwsberichten.
19,20 Dirk Schiferherdenking (gr.pl.). 19,30 Gramofoonmuziek, 19,40
Reportage, 20,00 Gramofoonmuziek. Vanaf 20,1$
alleen voor de radio-centrales die over een Itjnverblnding met de studio beschikken. 20,15 Viool
21,00 Amusementsorkest en solUtè
en plano.
(opn.l.
21,45 B.N.O.: Nieuwsberichten.
22,00
B.N.O.: Toelichting op het weermachtsbericht."
22,10—22,15 Avondwyding.
.

In ons land ontstond door wisselwerking
een tweederangsproduetie van buitenlanders,
die aan het niveau van de Nederlandsche film
weinig of niets toevoegden. De artistieke
vooruitzichten, die In 1933 door de Duitsche
overheid geopend werden en b.v. in het tijdschrift der Filmliga grooten weerklank vonden, waren voor mijn directeur Van Putten
aanleiding om Juist In het kader van deze
industrie te gaan werken- Bezield met dezelfde Idealen, waarmede hij acht jaar geleden wegging, kwam hij eenige maanden
geleden in ons land terug, waar hij thans uit
ejgen middelen de Nederland.Film oprichtte.
Het is dan ook geen wonder, dat een beroep
op verschillende van zijn oude medestanders
niet zonder uitwerking bleef en dat wt) hier
thans reeds een groep filmers hebben, die,
aangevuld met jonge krachten als Walt Verwey en Arsa Visser, gereed staan om een
Nèderlaridsche filmnroduetie binnen de grenzen van het mogelijke te verwezenlijken. ;
Zijn de vooruitzichten voor een Nederlandsche filmproductie dan thans zooveel
gunstiger?
Zonder twijfel, antwoordde mr. Scholte
ons. Er bestaat nu een actieve overheidszorg
ook ten opzichte van de Nederlandsche film.
De a.s. oprichting van een Filmgilde, gelijkwaardig aan dat der overige gilden,'is voor
ons een even positief bewijs voor gunstiger
levensvoorwaarden der Nederlandsche filmkunst, als negatief het thans eindelijk wegvallen der remmende en neerdrukkende factoren eener slechts „toevallige" Nederlandsche productie op al te kortzichtig commercieelen grondslag.

teem natuurlijk gebruikt.

In een onderhout, dat U)(j hadden met
ien pat btnoemden pertchef van de

MIDDELBt'RGSCHE ABDIJ.
KERKEN WORDEN SPOEDIG
GERESTAUREERD
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volkomen bil onzen

r

zullen aan puzen volksaard aangepaste films worden vervaardigd.

—

100

luidsfilm tijdelijk verloren ging. Nederland
Film heeft te dien einde reeds een belangrijk
contract afgesloten met de I. G. Farben voor
het Agfa Color systeem. Ook voor een onderhanden zijnde eerste teekenfilm, welke In
een aparte studio wordt opgenomen en waar
een uitgebreide staf van medewerkers reeds
maandenlang bezig is aan het vervaardigen
der circa 30.000 teekeningen, wordt dit sys-

Bouwende op vroegere ervaringen

<•

die

eigen aard past 'n deel van dat Internationale
terrein kunnen terugwinnen dat door de ge-

■

kleurenfilm,

.

WERK EN PLANNEN DER
NEDERLAND FILM

De slechte stand van zaken in de zelfstandige Nederlandsche filmkunst in de afgeloopen tien jaren, zoo begon de perschef,
moeten voor het grootste deel geweten worden aan het zich in onze Industrie binnendringen van buitenlandsche filmers, die juist
om hun ongeschiktheid In hun eigen land
geen emplooi konden vinden. Er ztfn echter
nog andere en dieper gaande oorzaken.
Toen wy in 1927 de Nederlandsche Filmliga
oprichtten, met 't dubbele doel, een oordeelkundige en noodzakelijke reactie te wekken
onder het betere bioscooppubliek en om'een
eigen Nederlandsche filmkunst van hoe geringen omvang ook, te stimuleeren, werden
deze pogingen in weinige jaren tijds met
grooter succes bekroond dan ik zelf als stichter had durven droomen. In alle steden des
land vond 't appèl voornamelijk by de jeugd
weerklank, de. filmliga Idee sloeg onder meer
door mannen van groot artistiek gezag als
de zoo Juist gstorven Duitsche filmkunstenaar Walter Ruttmann naar het buitenland
en niet in de laatste plaats naar Duitschland
over. De oprichting van vaste theaters,' het
eerst in Amsterdam (waar Egbert van Putten met Mannus Franken In 1930 „De Uitkijk" stichtten), in Rotterdam, Den Haag.
Brussel, Parijs en Bsrlljn (o.a, „Der Kurbell")
werd een gebiedende, noodzakelijkheid om
ons leekenwerk op .hechtere basis te stellenDaarnaast bereikten wij een levendige Nederlandsche productie, welke zoowel nationaal als internationaal erkenning vond en die
gesteund werd door het nog altijd te goeder
naam en faam bekend gebleven tijdschrift
„Filmliga".
GELUIDSFILM
i In de Jaren '33 tot '36 «vranderden de
vooruitzichten voor een Nederlandsche
filmproductie totaal. De komst van de geluidsfilm
hoe onontbeerlijk en zelfs welkom als aanwinst der filmkunst ook
maakte onze nationale productie niet alleen
internationaal onverkoopbaar, maar de ontzaglijk veel duurder'productiekosten, terwijl de film toch reeds de duurste aller
kunsten Is, maakte 't den zelfstandigen filmer onmogelijk verder te werken. Sommige Nederlandsche filmers volgden den roep
naar het buitenland, zoo volkomen, dat zij
voor ons land voor goed verloren gingen.
Anderen bekwaamden zich slechts tijdelijk
in buitenlandsche studio's.
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ERNSTIGE MUZIEK. De Groninger Orkest j
Vereenlging speelt in het eerste deel van haar f
programma, dat van 14.00—10.00 uur over Htlr. I. '

wordt uitgezonden, een suite uit opera'* van
Lully, terwijl de solist van dit programma Bram
Hemerik, de „Pièce en concert" met strijkorkest
van Couperain ten gehoore zal brengen.

!

;J

ujjf

LiICHTE MUZE. Van 21.00—21.45 uur kunt
een reprise beluisteren van de uitzending „Vitt
troubadour tot radio-zanger", waarin de luisteraar kennis maakt met het oude Intieme lied en %
.'•'.
de moderne vorm daarvan.
VOOR DE JEUGD. Van 13.00—13.15 uur hoort
u over den zender Hilv. I In de serie „Voor da
rijpere Jeugd van het platteland" een luisterspel
van P. Minderhout, „het verhaal van de sneeuw-

klok"

,

REPORTAGE. In het zweet uwg
Een groote reportage gewUd aan het Museum
van den Arbeid, welke werd samengesteld door
den reportagestaf (Hilv. II 19,30—20.00 uur).
SPORT. Voetbal beroemdheden uit vroeger Jaren
is een sportpraatje door Ci J. Groothoff, dat te
beluisteren valt over Hilv. II van 16.45—17 00 uur

Tegen den

middag zagen zij een groote baai en zetten koers in dia
richting. Toen zij dicht bij land kwamen, ging de wind liggen ea
zij moesten roeien. Bij den ingang van de baai gingen zy tegen den
avond voor anker. Het scheen hun plotseling warm en mooi hier.
De stralen van de ondergaande zon brandden. Maar duidelijk zagen
zij buiten de baai den ijsmuur, die steeds naderbij kwam en hén
insloot.
„Vlak langs de kust," zei Kolbein, „kunnen wij altijd nog hopen
op open water. Maar het zou nu toch een waagstuk blijven verder
te varen, nu het weer eenmaal onbestendig is gewordenrOök is da
Kraanvogel te groot, om tusschen de scheren door te varen. Maar
het schip heeft zich voortreffelijk gehouden."
Zij hadden ook zieken aan boord, die jammerden, dat zij hier aar*
land wilden gaan en hier blijven. „Al moesten we hier ook krepeeren," zeiden zi).
Ref lachte hen uit en zei: „*k dacht, dat ge mannen waart. Maar
misschien is het ook* wel goed, hier te overwinteren en den volgenden zomer af te wachten."
„Op zee," zei Kolbein, „wordt menigeen een oud-wijf, die aan
den vasten wal een heel flink man is."
Ref roeide meteen in een kleine boot aan land en beklom de
bergen om de omgeving eens te verkennen. Hij zag, dat de fjord,
waarvoor zij lagen, diep het land inging. Breed en machtig leek
hij tot twee steile bergen te stroomen. Daar was misschien een
beschutte haven. Hij zag ook de sporen van vele dieren. Aan voedsel
zou hier geen gebrek zijn. Twee witte vossen begluurden hem uit
de verte. Ook sneeuwhazen sprongen op en gingen op de echterpooten zitten. Zeeotters zag hij en de veelvraat en iporen van,
rendieren. Ref keerde tevreden naar het schip terug.
(Wordt yerroJ|<U
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SPORT EN SPEL

SCHULTE EN BOEIJEN HEBBEN
EEN GOEDEN START
Spannende ritten in den
Antwerpschen Driedaagsche
(Van een specialen verslaggever)

rr^nf'" r
m? ~7 om verschillende redenen tevreden
men

ege r
W hM,t Anlwerpen b « he ' "«««eren van
den vastentijd wederom een
!
Wle,erev eme t W
h«t verleden jaar de

Vierdaagsche, dit jaar heeft
moeten stellen met een driedaagsche.
Het onderscheid zit hem niet alleen In het
tUdverschll. doch meer nog In de forC I e wedstr «d De
"le»™ formule, puntenrlt, achtervolging en 50 km.
\
?„"„ ??.
koppelrit. Is In de wlelerwereld met gemengde
gevoelens ontvangen. Er zijn vrijwel
evenveel voor- als tegenstanders, zoodat de resultaten gedurende
dezen dag verkrem eten ltmaken ot de organisator het dezen keer bij het goede
einde heeft
gehad. Kon men de Vlerdaagsche
evenals de zesdaagsche nog rekenen tot een monsterrit een rit waarin de sterkste koppelrUder
alleen een kans had op een overwinning, deze driedaagsche heeft een geheel
ander en meer veelzüdig karakter en geeft
de beste kansen aan dien rijder,
die zich veelvuldig heeft weten te ontwikkelen.
«
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Reeds den eersten dag kwam dit terstond
tot uiting. Wat is er tenslotte van den aiouden

Zesdaagsche in dezen Driedaagsche overge-

bleven. Niets anders dan een korte flits, een
kleine opleving van die oude bekende sfeer,
doch slechts niet langer dan voor een uur

per dag. Doch dat uur is dan ook

formidabel.

Het is een uur van jachten en strijden, om
er dol van te worden. Het is een uur, waarin
de oudere en meer geroutineerde rijders zich
gesteld zien tegen het jeugdige
enthousiasme
der jongeren, die thans weten dat het slechts
een kwestie is van even doorzetten, even op
de tanden bijten, want langer dan 50 km.
duurt déze koppel wedstrijd immers niet.
Daarbij komen dan nog de fraaie en aanlokkelijke premies, die eveneens in een kort
tijdsbestek moeten worden verreden, zoodat
men er zich gemakkelijk meester van kan
maken. Hoe het er warm toegaat in dat sportpaleis, de eerste dag heeft dat trouwens al
bewezen en nog weten de oudere koppels
niet hoe zij het moeten aanleggen om meester
te blijven van hun terrein.
Zoo ook onze landgenooten Schulte en
Boeijen. Boven verwachting hielden zij zich
uitstekend tegenover het Belgische koppel
Aerts-Daneels, zoowel in den puntenrit als
in de achtervolging.
Zoowel Schulte als
Boegen wisten in de puntenrit, nadat Daneels
hem de eerste maal te vlug af geweest was.
aan de bewaking te ontsnappen en op fraaie'
wUze een rit te winnen en daarmede de
puntenrit. Volkomen regelmatig
legden zij
ook beslag op de overwinning in de achter-"
volging en plaatsten zich daarmede in beide
categorieën by de eerste acht koppels.
GOEDE VERWACHTINGEN
Minder succes hadden onze landgenooten In
den koppelwedstrjjd. Zü eindigden op drie
ronden van de leiders op de negende plaats,
hetgeen oogenschijnlijk teleurstellend, doch
voor dezen eersten dag niet slecht genoemd
kan worden. Zoowel Schulte als Boeijen reden
uitstekend, doch het geheele veld had hen
onder minder prominente koppels handig gebruikt om zich aan den kop te stellen. De
goede vorm van onze landgenooten geeft ons
evenwel de verzekering, dat zij op den tweeden dag alles in het werk zullen stellen om
hun positie te verbeteren, hetgeen tenslotte
moet kunnen.
Ook de favorieten der Belgen, het koppel
Kaers-Bruneel, stelden zich op dezen eersten
dag tevreden met een plaats op twee ronden
van het leidende koppel. Dit als gevolg van
de aandacht welke zy in samenwerking van
andere Belgische koppels hebben besteed aan
de verrichtingen van onze landgenooten.
Met dat al belooft het bij het naderen van
het slot van dezen Driedaagschen bijzonder
spannend te worden. Prachtige wedstrijden
«taan te verwachten bij de finale van den
puntenrit en de achtervolging, doch niet
minder, indien blijkt, dat uiteindelijk de koppelwedstrijd de beslissing voor de uiteindelijke
overwinning zal moeten brengen.
Zal het onze landgenooten gelukken als de
beste renners uit dezen strijd te komen? Wij
weten het niet, want er zijn te veel factoren
aanwezig om zich nu reeds aan een voorspelling te wagen. Op dezen eersten dag hebben
zij ongetwijfeld ten aanzien van den puntenrit en de achtervolging bewezen niet tot de
zwakste te behooren. In den koppelwedstrijd
zien zij zich voor een bijzonder zware taak
gesteld, doch zwaar werk is hen wel toevertrouwd. Alleen, het had geen 50 km., doch 100
km. per dag moeten zijn, dan zouden de papieren van onze landgenooten ongetwijfeld
veel hooger aangeslagen kunnen worden.
Thans kunnen de jongeren hen veel kwaad
berokkenen en daarmede de oude rivalen onzer landgenooten een grooten dienst bewijzen.

ie

leiding afstaan
Schulte. Het eerste klassement werd
gewonnen door Daneels. Het tweede
ïvenwel door Schulte, die tijdig aan de
bewaking .van Daaeels wist te ontsnappen
en zonder bedreiging dit klassement wist te winnen.
Het laatste klassement was voor Boeyen, die in een onbewaakt
oogenblik
met succes tot den
Schnlte
aanval overging. Wel
trachtte Daneels hem nog In te halen, doch
was,
de tijd, welke hiervoor beschikbaar
bleek te kort. Schulte zorgde hierbij voor
de derde plaats. Zij legden 12 ronden, 3 km,
af in 4 min. 52.4 sec.
In de achtervolging had het koppel Schulte
—Boeyen al evenmin in Aerts—Daneels een
sterken tegenstander. Schulte slaagde erin
na twee km. 130 meter op Daneels in -te loopen, in den tijd van 3 min. 8. sec.
Fraai was inderdaad bjj de achtervolging
de prestatie van Cools, die er vrij spoedig
alleen in slaagde op de Baker in te loopen na
2 km. 85 meter in 2 min. 25.15 sec.
Bij de eerste acht koppels in de achtervolging plaatsten zich: de gebr. Maes, Buysse—
Billiet, Scherens—Visscher, Kaers—Bruneel,
Cools-Clautier, Schulte—Boeijen, Somers—v.
d. Broek en de Kuysscher—De Bruycker.
De groote belangstelling van het publiek
gmg natuurlijk uit naar den 50 km. koppelrit. Deze had vandaag op den eersten dag
het volgende verloop:
Verschillende premies zorgden voor een
aangename afwisseling en een goede stimulan
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De Baker-v. Eenaeme was er inmiddels
in geslaagd op een
ronde achter de leiders te komen. In
het eerste half uur
werd een afstand afgelegd van 24 km.
Boe U en
195 meter. Naye-Van
Sumaeys kwamen eveneens op een ronde van
de leiders. Daarop waren het de Antwerpsche
sprinters, die de helft van hun achterstand
wisten in te halen. Toen daarop onze landgenooten eveneens tot den aanval overgingen
gaf dit aanleiding tot veel jachten.
De resultaten van den koppelwedstrijd van
den eersten dag zijn als volgt:
1. De Kuysscher-De Bruycker 1 uur 2 min.
8.4 sec.
Op 1 ronde: 2. Thysse-v. d. Meerschaut.
Op 2 ronden: 3. Cools-Clatier; 4. BuysseBilliet; 5. De Baker-Van Eenaeme; 6. NayeVan Sumaeys; 7. Kaers-Bruneel.
Op 3 ronden: 8. Scherens-Visser; 9. Schulte-Boeijen; 10. Romain en Sylver Maes; 11.
v.d. Broek-Somers; 12. Janzsen-Van Mierloo.
Op 4 ronden: 13. Aerts-Daneels; 14. JacobFrancken.
•

Op 6 ronden: 15. v. Dongerloo-Wuytapk.
Op

7 ronden: 16. Buylen-B. Francken.

Boksen

Athletiek

WEDSTRIJDEN TE LEIDEN
In de Stadsgehoorzaal te Lelden zijn Zondagmiddag voor een talrijk publiek wedstrijden gehouden tusschen boksers uit Rotterdam en Amsterdam, terwijl Luc. van Dam
en Jo de Groot teve»is een boksles gaven. De
stijlprijs werd toegewezen aan A, v. d. Dood
(Rotterdam)-

volledige uitslagen zijn:
Weltergewicht: E. B-iehre (Amsterdam) wint
De

op punten van Rovers (Rotterdam); lichtgewicht: J. de Bruin (Rotterdam)—A. Wolfs-

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
TE EINDHOVEN
Wedstrijden voor dames en heeren
gelijktijdig op 26 Juli

winkel (Amsterdam) na de eerste ronde, na
De nationale technische commissie van de 23 Aug. Amsterdam, AJax
interventie van den scheidsrechter, onbeslist N.A.U. belegde Zaterdagmiddag onder leiAJax-athletiek-tournooi 1942.
verklaard.
Middengewicht: A. v. d. Dood ding van den heer G. A. Burger een korte 30 Aug. alle districten
(Rotterdam) wint op punten van T. Brugsamenkomst met belanghebbenden ter zake
distrtcts-kampioenschappen.
geman (Amsterdam)- N. C. Hol (Rotterdam) de vaststelling der aangevraagde nationale 5 Sept. Rijswijk, Trekvogels
wint op punten van W. de Graaf (Amsterwedstrijden. Na ampele bespreking werd het
te Werve-recordwedstrijden.
dam). Smit (Rotterdam)—J. H. Postma (Amprogramma vastgesteld.
6 Sept. Rüswijk, Trekvogels
sterdam) onbeslist. Halfzwaargewicht: G.
te Werve-recordwedstrtfden.
De organisatie der Ncderlandsche kamBouwman (Amsterdam) wint door k. o. in
voor dames en heeren, aange13 Sept
pioenschappen
(RotterDoes
de tweede ronde van N. v. d.
vraagd door Deventer, Rotterdam en Eindjunioresclubkampioenschap van Nederland
dam). Zwaargwicht: B- Albers (Rotterdam)
werd toegewezen aan de Philips-stad.
hoven
(Wouter
Groenensteyn-beker).
wint op punten van J. C. v. d. Lem (AmsterDeze wedstrijden zullen op 26 Juli a.s. wor20 Sept. Dordrecht, D. A. C.
dam).
den gehouden.
Waubyparkloop.
BOKSWEDSTRIJDEN IN DE
De heer G. A. Burger deed een beroep op
districten en vereenigingen
om extra
EINDHOVENSCHE SPORTSCHOOL de
wedstrijden te organiseeren voor de b. en c.
JAARVERGADERING DISTRICT
Zaterdag 28 Februari, des avonds half acht, klassers en deze niet te laten uitkomen op
organiseert promotor Huizenaar bokswedde groote wedstrijden, daar lange en uitgeZUID-HOLLAND
stryden voor amateurs in de sportschool breide programma's van nadeeligen invloed
Zaterdagmiddag hield het district ZuidEindhoven-aan den Aalsterweg te Eindho- zijn op de kwaliteit en propagandistische
ven. De partijen worden gebokst tusschen waarde.
Holland van de Nederlandsche Athletiek Unie
Maastrichtsche .Tilburgsche, Bredasche en
onder voorzitterschap van den,, heer B. J.
Het programma werd tenslotte definitief Wesseling zijn Jaarvergadering
Eindhovensche boksers.
te Dordrecht
De kampioenschappen voor Zuid-Neder- als volgt vastgesteld:
Na het openingswoord reikte de voorzitter
land worden dit jaar eveneens te Eindhoven 16 Mei
de diploma's uit aan de kampioenen van
Amsterdam, A.V. 1923
gehouden, in de sportschool van dien naam.
Zuid-Holland 1941. Na goedkeuring van de
nationale
baan-estafette.
Zondagen
op
welke
de
Voor de wedstrijden,
verschillende verslagen werd de begrooting
23 Mei Rotterdam, Minerva
15, 22 en 29 Maart, des middags 2 uur, worvoor
1942 vastgesteld.
nationale
en
jeugdjunioreswedstryden.
55
deelneden verwerkt, hebben zich reeds
De heeren A. Tooren, B. Wirtz en J. vaa
24 Mei Rotterdam, Minerva
mers laten inschrijven.
nationale wedstrijden (d. en h.).
Spoel werden als bestuursleden herkozen.
Zondag 1 Maart wordt in 's-Hertogenbosch
De technische en financieele commissies
in het Casino een boksprogramma afgewerkt 25 Mei Rotterdam, Minerva
nationale c-wedstrijden.
voor amateurs. Hieraan zullen Bossche,
werden onveranderd herbenoemd.
Eindhovensche, Tilburgsche en Bredasche 31 Mei Amsterdam, N.T.C.
15 Gedupeerden naar de Jaarvergadering
boksers hun medewerking verleenen.
3e nat. trainingswedstrijd.
werden gekozen, terwUl de agenda dezer
7 Juni Den Haag, V. en L.
N-A.U.-vergaderlmg
uitvoerig werd beV. en L.-Haarlem-Hellas.
DE NATIONALE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN
sproken.
7 Juni Eindhoven, P.S.V.
Ten slotte bepaalde de vergadering dat de
P.S.V.-Trekvogels-A.A.C. of A.V. '23.
eerstvolgende bijeenkomst van het district
14 Juni nieuwelingendag, alle districten.
De nationale . kampioenschappen tafeltente Rotterdam zal worden gehouden.
nis voor het seizoen 1941—'42 zullen op 26 14 Juni Zwolle, P.E.C.
April a.s. in de Apollohal te Amsterdam
nat. wedstrijden.
Schaken
worden gehouden.
20 Juni alle districten C.C.S.A.
*

scholieren-voor-ontmoetingen.

Mysterieuze krachten
WAT

is kracht?
De kracht is iets mysterieus.
U herinnert zich natuurlijk nog wel
uit Uw prille jaren toen U uitgeput in
een gemakkelijken stoel neerzeeg en
zuchtte van moeheid en schijnbaar
geen kracht meer had om iets te doen.
Tot op het oogenblik, waarop het
meisje Uwer droomen voorbij kwam
gesneld en U plotseling met een verrassende energie op de fiets klom en
een kracht ontplooide 'welke niemand
op dat moment
U zelf zeker niet
ooit verwacht had. Dat was één van
die mysterieuze krachten, waarover
wij eiken dag spreken en geen van
illen weten wat het eigenlijk precies
is. U kent wel, dat bekende stijlbloempje „in de kracht der jeugd",
want meestal stellen wij onze kracht
voor als gekoppeld aan jeugd. Maar de
waarheid is, dat kracht geen leeftijd
kent. Goethe schreef als jongen van

rijders-

KUNST EN LETTEREN

—

Jgr

H

dezen dag gewonnen door De Kuysscher, gevolgd door
Romein Maes, Cools
en Kaers. Het koppel

Een premie van 250
francs voor die ploeg,
die er in slaagde het
eerst een ronde uit te
loopen, ontketende
vlak na het vertrek
reeds felle jachten,
waarbij Kaers—Bruneel en Thysse—v. d.
Meerschaut het initiatief namen. Nog een
tweede premie zorgde
er voor dat van het
begin aan met een behoorlijk tempo werd
gereden. Het was een
premie van 5000 frs.,
voor die ploeg, die er
Jan Aerts
in zou slagen de 50
kilometer binnen het uur af te leggen.
De eerste premie, welke in de wacht werd

Dit „treurspel der Liefde" heeft het Residentietooneel Zaterdagavond ten tooneele
gebracht en een stampvolle zaal, voor drie
achtereenvolgende voorstellingen uitverkocht,
bracht in de pauze en aan het slot het gezelschap hulde en er werd wel tien keer
gehaald alvorens de vestiaire werd opgezocht.
Een meesterstuk van compositie, van innerlijke en uiterlijke waarde vraagt een gelijke
FRAAI SPRINTEN VAN COOLS meesterlijke vertolking en in dit opzicht, wat
deze volmaaktheid betreft, kan slechts verZaterdag, de eerste dag van den Driedaagklaard worden „dankbaar, maar niet volsche, bracht de volgende winnende koppels daan". En dit ligt niet hieraan dat het een
eerste opvoering door het Residentietooneel
in den puntenrit:
dan zijn er allicht kleinere en grooGebr. Maes, Thysen—van de Meerschaut, gold
tere fouten wijl het werk nog niet is ingeScheerens—Visser, Kaers—Bruneel, Cools
Clautier, Schulte—Boeijen. Somers—v. d. speeld, of vergissingen die bij later spel uitgesloten zijn
dat deze voorstelling niet die
Broek en de Kuysscher—de Bruycker.
innige, dramatische ontroering gaf die reeds
Da snelle Belgische sprinter Cools,
een het lezen
van Romeo en Julia verschaft, vindt
van de favorieten van het Antwerpsche puzijn oorzaak in het feit dat deel de Shakebliek, demonstreerde hierbij al heel bijzonspeare-sfeer, die eigendommelijke stemming
der
goede sprintcapaciteiten. Onze landniet werd bereikt, hetgeen op het debet komt
genooten Schulte en Boeyen kwamen in den der regie, deels ook dat de
hoofdpersonen,
puntenrit uit tegen de Belgen Aerts—Dabijzonder de Romeo van Paul Steenbergen,
neels, Aanvankelijk namen de Belgen
het ofschoon in moderne stukken een uitnemend
Initiatief, doch reeds spoedig moesten zU acteur, te veel het groote gebaar mist en ook
de suggestie niet kon geven van jeugd en
onbedorvenheid, die deze rol nu eenmaal
vereischt om niet te worden tot een, overigens
gaaf, comedie spelen$.
Ook Caro van Eijck, hoewel een uiterst
jonge tooneelspeelster en zeker, In
begaafde,
&
deze rol, belangrijk sterker dan haar partner
en soms bijzonder goed, bijv. In de cel van
Broeder Lorenzo! met haar angst en vrees
in haar kamer, alleen, voor zij den slaapdrank
inneemt, .kon toch, als geheel genomen, niet
den tragischen indruk vestigen en daardoor
tot in het diepst der zie ontroeren. Het bleef
bij haar zoowel als bij Steenbergen te zeer
aan de buitenkant.
En dit is ook, kennelijk, het euvel der
regie geweest, het was te vlak ingesteld. De
decors waren stijlvol en stemmig, de costuums één harmonische kleurenpracht, doch
waar het tenslotte om gaat de innige beleving van den geest die het genie In deze
liefdestragedie door de reinigende uitbeelding
van de smartelijke gevolgen van een heiligen
hartstocht lag, door het volkomen evenwichtig samensmelten van gebaar, houding,
Mverlnf aan nieuwe relaties la helaas onmogelijk woord en omlijsting, daartoe Is het niet gekomen, daarin schoot blijkbaar niet da wil
weren* ranUoeneerlnf ran (randstallen.
UI S maar da kracht ta kort

YAM 'T
HAAFF ZN.

gesleept door Cools, bestond uit 200 francs,
die met een aardige sprint werd gewonnen.
Terstond daarop trokken de Kuysscher—De
Bruycker en Thysse-v. d- Meerschaut er tusschen uit en slaagden erin een ronde uit te
loopen. Het eerste koppel legde daarmede
beslag op de premie van 250 francs. Na ongeveer een kwartier lagen deze beide koppels
alleen aan den kop. Er werd angstig door
het veld gewaakt dat de sterke koppels geen
voorsprong zouden kunnen verkrijgen.
Van deze gunstige factor maakten de
beide leidende koppels dankbaar gebruik om
nog een tweede ronde te nemen. De Kuysscher-De Bruycker en Thysse-v. d. Meerschaut lagen daarop met twee ronden voorsprong aan den kop.
De sprint voor een premie van 10.000
francs, te berijden in drie sprints, op eiken

6

—

—

vijftien jaar, de eerste aanteekeningen

van zijn „Faust" op. Hij voelde zich
niet rijp om er mee door te gaan en
kwam er eerst op terug toen hij
een oude man was Het tweede deel
schreef hij na zijn tachtigste jaar. De
mysterieuze kracht van den geest. Maar
hoeveel geheimzinnige krachten zijn

Het is dan ook inderdaad opmerkelijk dat
de rollen van het tweede plan er beter in
slaagden ons levende menschen voor oogen
te stellen. Op de eerste plaats van de vrouwelijke bezettin, Coba Kelling als de voed-

ster.

er In den loop der jaren nle* In de
sport gebruikt.
Weet U nog den wedstrijd tegen de
Belgen, die de glorieperiode van ons
Nederlandsch elftal inluidde? „Tien,
tien, tien!" brulde het volle stadion,
toen de stand 9—3 was. Maar wat gebeurde? De Belgische spelers zetten
alles op alles- Ze werden sterker en
het tiende doelpunt bleef uit en wij
moesten zelf hardnekkig vechten om 't
vierde Belgische doelpunt te voorkomen. Het waren verborgen Belgische
krachten
kwamen.

dé% plotseling te voorschijn

Qpn andere mysterieuze
kracht gebruikte de bekende zwemmer
Arne Borg, die in 1921 in den wedstrijd Denemarken —Zweden—Noorwegen uitkwam. Hij was de groote favoriet, maar des avonds had hij een van
zijn „dolle buien", sloeg aan de fuif,
danste en dronk. Een Zweedsche sportjournalist seinde het naar zijn blad.
Arne Borg las het bericht en beet den
journalist nijdig toe:
„Seinen! Arne
Borg heeft een wereldrecord verbeterd". Dit gebeurde vóór den wedstrijd.
En na den strijd had Arne Borg inderdaad een wereldrecord verbeterd.
Mysterieuze krachten, een eeuwige
bron van menschelijke reservekrachtF. J.

CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
Dirigent: Eduard van Beinum
Solist: Caspar Cassado, violonce

De regelmaat, waarmede thans aan NederDe praatgraage, domme maar hartelijke landsche componisten een plaats in de pro-»
gramma's van het Concertgebouw wordt inminne stond in haar scènes ver uit vooraan, geruimd,
heeft vele goede kanten. Voor zoodoor haar alleen werd dan oog en oor gever het oudere componUten betreft, wier werboeid. Zij wekte de on-wijze vroolijkheid ken terecht, of ten onreciite in de bibliotheken
rusten, geeft zij gelegenheid, onbillijkheden
en haar innig verdriet ook in ons hart. Dit
van het verleden te herstellen. Dat hierbij
was recht uit het leven gegrepen.
wel eens werken te voorschijn gehaald worNiet minder gaf Jan Apon als de vrome, den, die zonder gewetensbezwaar weer opgeecht devote monnik, die, door zijn geestelijk borgen kunnen worden, spreekt vanzelf. Aan
teven het leed
die hij liefheeft en den anderen kant blijkt uit de kennismaking
die zich aan zijn leiding toevertrouwden met verrassend goede composities uit het
met warm medelijden, maar tegelük zntt naaste, en verre verleden, dat in ons volk,
ook op muzikaal gebied veel meer scheprustig oog aanziet en zijn eigen teleurstelpende krachten aan het werk zijn geweest,
lingen met onverstoorbare kalmte en overdan waarvan wij anders dan bij overlevering,
gave verdraagt.
wisten. De winst voor de hedendaagsche
Jan Retel als Mercutio deed voor hem scheppende toonkunstenaars is tweeledig.
Daar is in de eerste plaats het element van
niet onder in zijn rol van moedigen pretmaker. Wat een schat van menschenkennis aanmoediging, dat een stimuleerende uitweren karakter-uitbeelding is er in dit machtige king heeft; in de tweede plaats de gelegenkunstwerk 1 Het beroemde verhaal over de heid tot zelfkritiek, die opbouwend werkt.
En zoo zal Anton van der Horst dan ook de
droomkoningin Queen Mab, wier koets een
uitvoering van ztjn Symphonie
allereerste
hazelnoot is, deed hij met een verve en een
geestigheid, die waarlijk onovertrefbaar zijn, door het Concertgebouworkest moeten verzonder ook maar een oogenblik in voordragen staan: een aanmoediging voor zijn compositiete vervallen of te veel op de zaal te spelen. talent; de gelegenheid tot zelfcritiek die hem,
naar verwacht kan worden, zal brengen tot
Adriaan van der Werf mag zeer zeker
de beperking, die het kenmerk is van den
niet onvermeld blijven daar hij als de apoMeester.
theker, iets zeer bijzonders gaf en hü een
Want deze, zeer uitgebreide, voor zeer
der weinigen was die er een echte Shakespeagroote bezetting geschreven Symphonie lijdt
reeaansche figuur van maakte.
aan een overdadigheid van de middelen, techOndanks deze critiek, die allerminst benisch, harmonisch, en rhythmisch, waarachter
doelt afkeurend te zijn, maar eer beoogt een wij geen innerlijke noodzakelijkheid kunnen
wenk het meesterstuk ook meesterlijk te speontdekken. Het werk maakt eerder den inlen, om den grooten stijl, die 't vordert, bij de druk van een reusachtige improvisatie voor
tooneelisten te ontwikkelen en te bestudeeren, groot orkest, dan van de organisch-gebonden
komt het Residentietooneel in den pervorm der Symphonie. Een improvisatie met
soon van den directeur, Dirk Verbeek, alle eenige gelukkige momenten: een onstuimlgen
lof toe voor de opvoering van Romeo en aanhef in Ij een tweede deel (Notturno) vol
Julia. Er is toch reeds veel veranderd of stemming; een breed gezongen melodie (XI)
liever verbeterd. Het speelplan van dit jaar en een imposant slot in IV. Het werk had een
toont al een geheel ander aspect dan dat van vriendelijk succes.
vorige seizoenen. Meer en meer schijnt men
Gaspar Cassadó heeft met het cello-concert
te gaan beseffen dat de boulevardstukken,
van Dvorak het muzikale hoogtepunt van den
de sigaretten rookende en thee drinkende middag bereikt. Zijn, in het hart dringenden
dames en heeren vertolking heeft afgedaan cello-toon, zijn voordracht, die ook by de
en dat de kunst .van het tooneel niet is een grootste expressie, voornaam blijft, de warme,
aardige ontspanning, een tijdverdrijfje maar bloelende melodiek van den Bohemer Dvorak
(het programma spreekt nog steeds van den
dat het theater dan slechts reden van bestaan heeft wanneer het ons die diepe en „Tschechnischen" componist hebben de zaal
tot een geestdriftige ovatie gebracht.
onvergetelijke ontroeringen biedt, welke deHet concert begon met Beethoven'» „Corioze kunst verheft tot een der grootste cultuuren eindigde met een met
lan"-ouverture,
goederen der menschheid.
vaart gespeelden .Carnaval Romaln" van
—
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21 Juni Rotterdam R.A.C,
nationale wedstrijden (d. en h.).
28 Juni Rotterdam, D.O.S.
nat. b-kampioenschappen en Nederl. Ju-

n ioreskampioenschappen.
Dordrecht, Hercules
nat. wedstrijden (a. en c.-kl. en damesnrs.)
27 Juni Haarlem, H.A.V.
nationale boschloop.
5 Juli Amsterdam, A.V. '23
Nederl. estafette-kampioenschappen (dames, heeren, meisjes en jongens).
11 Juli Zwolle, C.C.S.A.
finale nationale schoolontm.
12 Juli Haarlem, H.A.V.
nationale wedstrijden.
19 Juli Amsterdam, A.P.G.S.
nationale wedstrijden.
19 Juli Dordrecht, D.A.C.
nationale wedstrijden.

26 Juli Eindhoven, P.S.V.
Nederl. kampioenschappen (d. en h.).
-2 /.ïgustus Zwolle, P.E.C.
ontmoeting Oost-Noord-Utrecht-Zuid.
2 Aug. Amsterdam, Volewijckers
nationale wedstrijden.
9 Aug. Rijswijk, Trekvogels
wedstrijden om den PjH.-beker.
16 Aug. Rotterdam, Minerva
damesclubkampioenschap van Nederland

en meisjes-kampioenschap van Nederland.
16 Aug. Amsterdam, Sagitta

damesclubkampioenschap van Nederland
en meisjes-kampioenschap van Nederland.
16 Aug. waarschijnlijk V. en L. Den Haag
ontmoeting Noord-Holland—Zuid-Holland
—rest van Nederland.

ACHTKAMP TE AMERSFOORT.

De schaakvereeniging A.S.V.A. zal een zestal achtkampen houden, welke Dinsdag 17
Februari zullen aanvangen. Vervolgens zal
er gedurende de Paaschdagen een nationaal
tournooi worden gehouden, waarvoor verschillende vooraanstaande schakers zijn uitgenoodigd. De achtkampen (vorig jaar drie
in getal) zijn dit jaar verdubbeld, terwijl de
deelname is uitgebreid tot de leden van de
schaakclubs in de naaste omgeving. Het ligt
In de bedoeling van het bestuur om ieder
jaar de/e grenzen van deelname uit te breiden, zoodat de achtkampen na verloop van
tijd zullen uitgroeien tot een nationaal gebeuren. De bekende schakers W. Koomen en
mevr. Koomen-Heemskerk '(dameskampioene
van Nederland) zullen op deze achtkampen
uitkomfen. Voor deze wedstrijden zijn drie
nieuwe wisselbekeri beschikbaar gesteld.

Hockey
Na een langen «Jd Is de Spaanschö
hockeyploeg vandaag weer in een internationalen wedstrijd uitgekomen. In Lyon speelden
de Spanjaarden tegen het Fransche elftal,
waarbij de gastheeren met 3—o (rust o—o),'
een duidelijke overwinning behaalden.
—

IJshockey
De wedstrijden om het Ushockey-kampioenschap van Zwitserland zijn vandaag
beëindigd, de H.C. Davos kwam te Lausanna
in den eindwedstrijd uit tegen MentchoisL.
De H.C. Davos won dezen wedstrijd met
5—3, waardoor deze club wederom het kampioenschap behaalde.
—

van gravin Rosina
geslaagde
door goed
vrouwenlist aan het eind van een bonte reeka
bedriegelijke tafereelen ontmaskerd wordt.
Eerst daarna kan de bruiloft van Figaro en
Susanma feesteUJk gevierd worden.
Het geheele spel vindt plaats in een buitenZondagochtend heeft het Nationaal-Socialistisch Symphonie-orkest in het Gebouw gewoon luchthartige omgeving en is komisch
van dolle gecompliceerdheid, maar eigenlijk
voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Grazijn inhoud en karakter ervan zoo bedenkelijk,
venhage een concert gegeven.
Dit concert wcs georganiseerd door de dat het ons telkens weer verbaast, hoe MoNS. gemeen schap Kraft durch Freude van zart naar aanleiding daarvan zulk een heerhet Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederlijke muziek heeft kunnen scheppen. Het is
land.
dan ook alleen de bewonderenswaardige geOnder de eeregasten werden opgemerkt de nialiteit van
Mózart, die den meest vlakken
leider van het Arbeitsbereich Oberdiensttext vermocht te verdiepen en eromheen een
leiter Fritz Sohmidt en de Kreislnspektor
muziek componeerde, die een hooggeestellik
der N.S. gemeenschap te 's-Gravenhage, genot
doet beleven, ver uitgaand boven de
Schuon..

ORKEST VAN DEN FüHRER IN
ONS LAND
Concert te 's-Gravenhage

Het orkest, waarvan alle leden gekleed
waren in donkerbruin smokingcostuum, had
plaats genomen op het stemmig met hakenkruisvanen, palmen en roode en witte
tulpen versierde podium. Als eerste nummer voerde het orkest onder leiding van zijn
cirigent, Generalmusikdirector Franz Adam
„Les Preludes" van Franz Llszt uit, waarna
Erich Kloss het concert voor piano en orkest
in a moll van Edvard Grleg ten gehoore
bracht. De jonge pianist speelde de solopartij en leidde tegelijk het orkest. Alles
geheel uit het hoofd, voorwaar geen geringe
prestatie bij dit zeker niet gemakkelijke
orkest. .
Na de pauze werd de vijfde symphonie van
Ludwig von Beethoven uitgevoerd.
Het N.S. Symphonie-Orkest
het orkest
van den Führer
dat dezer dagen zijn 10jarig bestaan heeft gevierd, heeft in dit concert bewezen,'dat in deze 10 jaar iets is bereikt. Het samenspel is voortreffelijk en de
dirigent als ook de piano-dirigent weten het
een uitmuntende leiding te geven. Hierdoor
kan het orkest beantwoorden aan zijn taak
de werken van de groote Duitsche meesters,
zoowel de klassieke als de moderne, In roo
breed mogelijke lagen der bevolking bekend
t» maken. Het pleit voor het kunnen en kennen van alle leden van het orkest, dat zU bU
het voortdurende heen en weer reizen door
het rijk en thans ook door de bezette gebieden, toch in ïtaat zijn een dergelijke orkestdiscipline te handhaven en de werken op zoo
sublieme wijze als hedenochtend ten gehoore te brengen.
—

—

GEMEENTELIJKE OPERA VAN
AMSTERDAM IN DEN HAAG
Mozarts „Figaro”
Mozart'i komische opera „De bruiloft van

Figaro'' op text van Lorenzo da Ponte is een
koddig spel van intriges en verwarringen,
travesti en andere misleidingen om den graaf

Almavlva Laan. dia ala lichtelnplf echtgenoot

text-waardeering.
Een groot publiek heeft van deze Figaromuziek genoten, dank zij de leiding van den
dirigent Den Hertog, dank zij zorg en toewijding door de opera-artisten en het Residentie-orkest aan de opvoering besteed.
Elisabeth Glastra van Loon gaf een opvallend mooi en gave Suzanne-rol, zoowel wat
zang als actie betreft; vooral haar bewegingskunst was in tegenstelling met die van vele
anderen bijzonder mooi.
Figaro U een levendige jonge man, maar
Otto Couperus beheersente zijn bewegingen
wel wat té weinig; zijn mooie stem kwam
goed over het voetlicht, rhythmisch zou meer
beheersching ook niet schaden.
Theo Baylé was als graaf Almaviva meer
waardig dan lichzinnig, maar zoowel In zang
als actie een uitmuntend centrale figuur van
dit ensemble-spel.
En gravin Rosina had in Ruth Horna een
waardige vertolkster gevonden. Zy vertegenwoordigde met haar lichtaansprekende stem
toch den tragischen toon; ha'ar spel was terecht een Juiste tegenstelling In deze lichtzinnige massa.
Jeanne van de Rosière heeft een opvallend
mooie stem, maar haar actie is ook nog wat
onbeheerscht. En de anderen, zooals Bartolo,*
Basilio en Cherubino, zü allen hebben zeer
veel bijgedragen tot het slagen van het dolkomische spel. Alleen moet de regie nog wat
meer toezien op de bewegingen van deze
figuren. Het komische van dit spel wordt niet
bereikt door een onbeheerschte wirwar van
bewegingen.
Wat bovenal te roemen was, dat is de mooiverzorgde uitvoering der ensembles. Dit was
werkelijk bijzonder. Aantrekkelijk mooi waren ook de recitatieven met clavecimbelbegeleiding, al kon de uitspraak wat duidelijker zijn geweest. En in het algemeen zouden alle stemmen nog meer resonans kunnen
verzorgen.
TBJiitM yjMg.
"
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HET NATIONALE DAGBLAD

Parachutisten dalen bij

Palembang

Vliegveld

en

HANDEN
Ontevredenheid in Indië over
Amerikaansche inmenging
liet Japansche Keizerlijke Hoofdkwartier deelt mede, dat valschermtroepen van
het leger Zaterdag om 11 uur 26 in Palembang zijn geland en het vliegveld benevens
andere sleutelposities bezet hebben. De
valschermtroepen staan op het punt hun
operaties uit te breiden. Deelen van het
luehtwapen, die bij deze operaties bijstand
leverden. hebben reeds Zondagavond hun
standplaats ingenomen op het vliegveld
Palembang.
Palembang is het centrum van het grootste olieveld op Sumatra.
Nadat Zaterdag, naar uit Batavia gemeld
wordt, uit naar raming honderd vliegtuigen
eenige honderden manschappen valschermtroepen in de nabijheid van Palembang geland waren,
en daar, volgens
Japansche
frontberichten, het vliegveld, alsmede andere
belangTijke militaire punten bezet hadden,
kwam Zondagmorgen ten Oosten van Palembang de Japansche transportvloot aan en
ging, zooals ook het legerbericht van' Batavia
toegeeft, tot een grootscheepsche" landing
over.
De Japansche lar.dingstroepen hebben toen
in den loop van Zondag een hevigen aanval
geopend op Palembang. Voorts vielen Japansceh vliegtuigen, zopals reeds gemeld, ook
het i vliegveld Pakan Baroe .in MiddenSumatra aan, waar vijf vijandelijke vliegtuigen op den beganen grond vernield
werden. In de buurt van het eiland Banlca
werden in een luchtgevecht og tien Lockheed-Hudson bommenwerpers neergeschoten.

Vreugde in Tokio:

De Tenno heeft Maandagochtend in het palcis officieren van den generalen staf van
het leger en de marine ontvangen en heeft
bij deze gelegenheid den opperbevelhebber
van het geheele front in het Zuiden der Stille Zuidzee, graaf Terautsji, benevens den
bevelhebber van alle Japansche marinestrijdkrachten, admiraal Yamamoto onderscheiden
De Berlynsche Maandagochtendbladen ontin het volgende keizerlijke decreet:
leenen aan de Corriera della Sera, dat Japan„Het leger en de marine in het gebied van
sche troepen geland zouden zijn op Java. Da Malakka hebben in de nauwste
samenwerzware bombardementen, die de vliegvelden king en ondanks talrijke moeilijkheden
op Java de laatste dagen hebben ondergaan, transporten, convooien en
succesvolle lanzouden tot voorbereiding van deze landing dingen ten uitvoer gelegd. Voorts
hebben de
hebben gediend. (V.P.8.)
Japansche strijdkrachten ondanks de grootmlng.
ste hitte in de meest verschillende gevechtssectoren vijandelijke strijdkrachten vernietigd en den val van Singapore
Luchtbeschermingsoefeningen te Tokio.
me\ groote
snelheid
bereikt, waarmede de voornaamste
Te Tokio worden uitgebreide luchtbeschermlngsbasis van Engeland in Oost-Azië is gevallen.
oefeningen gehouden, die veertien dagen lullen
Voor deze verdienstelijke prestaties spreken
duren en rekening nillen houden met alle verelachten en mogelijkheden van de luchtbescher- wij onze grootste waardeering uit."

JAPANSCHE LANDING
OP JAVA?

beslissenden strijd in dat gebied verloren en
nu zij de verantwoordelijkheden hebben afgewenteld op de Nederlanders, komen er nog
meer Amerikanen om er op toe te zien, dat
de strijd dat gebied zal blijven teisteren.
Geen wonder, dat de Nederlanders zich onbe-

haaglijk gevoelenUit New York wordt gemeld president
Roosevelt heeft medegedeeld, dat admiraal
Hart, die ontheven is van zijn functie van
opperbevelhebber der geallieerde
vlootstrUdkrachten in het Z.W.-deel van de Stille Zuidzee, opperbevelhebber van de Aziatische
vloot der Ver. Staten zal blijven.

Omsingeling van Japan
verbroken
Controle over Indischen Oceaan
thans verzekerd
DE 15E FEBRUARI EEN

:

DIJXHOORN IN HET

WITTE HUIS

vroege ochtenduren

tige Japanners, die

BESLISSENDE DAG

Churchill stamelt:

De door het ABCD-front beoogde en
voorbereide omsingeling van Japan is,
naar militaire kringen te Tokio vaststellen, ineengestort, nu niet slechts Singapore, doch niet de bezetting van Palcmbang ook Sumatra onder militaire en
politieke controle van Japan is gekomen.
Daarmede is, naar de opvatting van deze
militaire kringen, tevens ook de controle
over den Indischcn Oceaan tot
stand gebracht en heeft Japan zich van een
onoverwinnelijke basis voor de verdere
operaties tegen Engeland verzekerd.

„Het is of een rivierdam bezweken is”
„Ik speelde de rol van den zeer in het
nauw gebrachten krijger...”

President Roosevelt heeft Vrijdag In het
WJtte Huls geconfereerd niet de chefs der
Ncderlandsche militaire en marinedelegatie, die onlangs ui* Londen te Washington zijn aangekomen, waarschijnlijk om
nauw contact te onderhouden met den vereenigden Britsch-Amerikaanschen staf en
de Australische en Nieuw-Zeelandsche
officieren.
Generaal Dijxhoorn en schout-bij-nacht
Ternrjtelcn werden aan Roosevelt voorgesteld door den Nederlandschen gezant te
Londen.
BU het verlaten van het Witte Huls verklaarden de officieren, dat tU militaire en
vlootaangelegtnheden hadden besproken,
maar zij weigerden lets naders mede te
deelen.

HOE KOMEN WIJ UIT HET DAL DES VERDERFS
In den aanvang

van zijn

?

radio-rede herinnerde Churchill Zondagavond

aan

zijn toespraak in Augustus 1941, na zijn samenkomst met Roosevelt. „Bij deze
samenkomst", aldus zeide hij. ..speelde ik de rol van den zeer in het nauw gebrachten krijger, die een ontmoeting heeft met een machtigen riend, die
overigens niet meer en niet minder dan een welwillende neutrale was".
Na de verklaring flat de Sovjet-Unie zich „toen" in den grootsten nood bevond,
zeide Churchill onder meer: „onze eigen mogelijkheden waren vrijwel geheel
uitgeput. Wij hadden een geheel jaar alleen tegen Ilitlcr en Mussolini ge-

De woordvoerder der regeering,
Hori,
heeft de jongste rede van Churchill gekenmerkt als een herhaling van dezelfde verontschuldigingen, die hij reeds in »un rede
van 27 Januari heeft geuit Hori wees erop.
dat dé Londensche Daily Mirror In een
hoofdartikel Churchill voor het verlies van
Singapore verantwoordelijk heeft (esteld,
onder het opschrift „Arresteert dezen man".

\

•

vochten.
Wij hadden Egypte de Nijldelta en Suez te verdedigen, wij moesten er voor
zorgen, dat er levensmiddelen en grondstoffen over den Atlantischen Oceaan
werden aangevoerd, terwijl Euitsche en Italiaansche duikbooten onze
schepen

SPORT EN SPEL

TOKIO EEN ZEE VAN VLAGGEN

bedreigden.
■
En deze toestand duurt thans nog voort.

DRIEDAAGSCHE TE ANTWERPEN
(Vervolg .van pag. 6)

Sinds de vroege ochtenduren zijn Tokio
en alle andere Japansche steden veranderd
in een zee van vlaggen, nadat de radio
Zondagavond het bericht over de onvoorwaardelijke Britsclie capitulatie van Singapore
had verspreid.
Terwijl op het oogenblik de sneeuw hoog
in de straten van Tokio ligt, melden de Japansche correspondenten uit Singapore, dat
daar thans een temperatuur van meer dan 30
graden Celsius warmte heerscht, en dat de
Japansche soldaten zich in de tropische hitte
nauwelijks kunnen voorstellen, dat het in
hun vaderland sneeuwt.
Voor het Keizerlijke paleis en op vele pleinen der stad verzamelden ziah sinds de

tienduizenden

geestdrif-

zullen deelnemen aan
reeds Reorganiseerde optochten. In den Rijksdag zullen de minister-president en
de minister van Defensie de capitulatie van Singapore en daarmede de zegevierende
voltooiing van den veldtocht op Malakka officieel verkondigen. Tevens zal de Japansche
regeering de geheele wereld erop opmerkzaam maken, dat Japan vast besloten is, dezen oorlog te voeren tot aan de eindoverwinning.

DE ONDERHANDELINGEN OVER
DE CAPITULATIE
Omtrent de onderhandelingen over de
.itulatie van Singapore publiceert de Tokio Asahi Sjimboen in een extra bericht belangwekkende bijzonderheden. Nadat overeengekomen was. dat generaal Percival persoonlijk aan de besprekingen zou deelnemen,
j>egonnen deze om 6.40 uur in een fabrieksgebouw, dat uitzag op het brandende Singapore. Van Japansche zijde verscheen de opperbevelhebber aan het front van Malakka,
generaal-luitenant Yamasjita. met zijn staf.
Alle Britsche officieren schenen erg vermoeid te zijn en zagen er terneergeslagen uit.
Het gelaat van generaal Percival, zoo meldt
de correspondent, was rood gezwollen en ook
zijn oogleden waren erg rood. Generaal
Yamasjita reikte den Britschen officieren de
hand en verklaarde kort: ~Wanneer de door
Japan gestelde voorwaarden worden aangenomen, zal Japan het Britsche
voorstel aannemen. Wij wenschen een duidelijk
Ja of
neen". Percival nam terstond den Japanschen
eisch tot onvoorwaardelijke capitulatie aan.
Afgesproken werd, dat Percival en de Britsche gouverneur-generaal om 10 uur 's avonds
naar het Japansche opperbevel zouden komen en dat een uur later de Britten ontwapend zouden worden.
De geheele Japansche pers uit haar
vreugde over de capitulatie van Singapore
en bestempelt den 15den Februari als ~den
dag, waarop de wereldgeschiedenis een beslissende wending nam". De beteekenis van
deze gebeurtenis, zoo schrijft de Tokio Asahi
Sjimboen, wordt duidelijk als men bedenkt,
dat eensklaps het Britsche imperium in OostAzië zijn einde heeft gevonden en practisch
heeft opgehouden te bestaan. Singapore zal
thans een der sterkste steunpunten van Japan
worden voor de voortzetting van zijn oorlog
tegen Engeland en de Ver. Staten-

In Augustus was het onze plicht Rusland tiek. „Wij hebben
zoo zeide htj
een vrij
zooveel mogelijk te steunen en dat hebbon parlement en een vrije pers.
Maar
natioons
wij ook gedaan, ofschoon het bitter weinig
bestaan berust op een vasten grondslag
was in vergelijking tot hetgeen de Sovjet- 'en is er aan gewoon,
door gezonde critiek in
Unie zelf heeft gepresteerd. Op ons zelf aande goede baan te worden gehouden".
gewezen konden- wij
niet met succes een
Churchill eindigde zijn rede met de medeoorlog tegen Japan voeren.
De oorlogscorrespondent van de Vomloeri
Dat was da toestand, die zich aan mij voordeeling van de „vreeseiyke" nederlaag in
Sjimboen meldt, dat een succesvolle landing
deed aan boord van de Prince of Wales, die Singapore en op het Maleische
schiereiland.
thans op den bodem der zee ligt. En niettevan Japansche eenheden op Ambon is uitge„Wij
moeten
onze
vastbeslotenheid
toonen,
min, zoo beweerde Churchill, was de positie
voerd. De correspondent verwacht, dat het
van Engeland in Augustus 1941 beter dan in die ons uit het dal des verderfs zal brengen".
eiland spoedig geheel bezet zal zijn- Dagelijks
1P40".
Churchill sprak vervolgens over den tewordt het aantal gevangenen en overloopers
genwoordigen toestand, waarbij hij wees óp
grooter. De verliezen van den tegenstander
de Amerikaansche deelneming aan den oortot 14 Februari bedroegen 300 dooden en
log en trachtte de gebeurtenissen in de SovFINANCIEN
2600 gevangenen. Voorts werden o.m. 7 kajet-Unie als een voor Engeland
gunstiger
nonnen, 9 stukken afweergeschut, 2 tanks,
factor voor te stellen. Daartegenover echter,
BU de achtervolging hadden zij geen moeizoo zeide hü, staat het feit, dat Japan
3 vllegbooten, 2 motnrtorpedobooten en veel
lijkheden.
Zij
sloegen
het Belgische koppel den oorlog ging deelnemen. Engeland zou
munitie buitgemaakt.
staat geweest zijn alleen de Zuidzee
Scherens-Vissers na 1740 meter In 2 min. 10 nooit in
JAPANSCHE TRANSPORTVLOOT
en het Verre Oosten te verdedigen, terwijl
Aan de kust van de Straat van Makassar sec. Daar onze landgenooten in den puntenrit
het in de Middellandsche Zee en op den Athebben Japansche vliegers ten Westen van verder nog wonnen van het Belgische koppel
BIJ SUMATRA
lantischen Oceaan moest vechten.
Balik Papan op Oost Borneo in de rimboe
fen door de hoogere rente-opbrengst van ond.
Brocck-Somers, zullen zij vandaag moeeen zorgvuldig verborgen luchtbasis ontdekt. v.
Omtrent het Japansche offensief tegen
ze in omvang toegenomen liquide middelen.
TERNAUWERNOOD HET HOOFD
Met machinegeweervuur vernielden de JaSumatra
verneemt men te Berlijn uit Nederten uitkomen tegen het koppel ScherensDe
inkomsten uit hoofde van provisie beDe Amsterdamsche Bank heeft als tweede
pansche vliegers drie juist gelande toestellen.
BOVEN
landsen-Indische
en Engelsche bronnen naWATER.
mede
door
liepen,
Viss.ers.oni
te
de
grootere
strijden voor de vijfde en lesde
bedrijvigheid der, dat de
in de rij der groote banken haar jaarverslag
Van drie jagers, die in den strijd trachten
op drie verschillende
Japanners
ter
beurze in het afgeloopen jaar, een hooger
in te grijpen, werd een neergeschoten, en plaats In het eindklassement van den puntenWU konden ternauwernood hel hoofd over 1941 gepubliceerd. Over den gang van bedrag dan
punten
parachutisten
3000
hebben geland.
1940.
in
Zeer bevredigend was
een tweede gedwongen een noodlanding te
zaken deel de directie om. het volgende
rit. De puntenrit bracht verder Zondagmidboven water houden en ternauwernood de
Men verwacht, dat deze parachutisten binnen
het
resultaat
de
van
„Effecten
rekening
en
maken.
mede
zeer korten tijd versterkt worden door aanverelschte hoeveelheden levensmiddelen en
Voorts wordt gemeld, dat gisteren nog twee dag nog opvallend werk van den besten Bel~Ons bedrijf werd in 1941 wederom in syndicaten", op welk hoofd een belangrijk zienlijke contingenten landingstroepen. Verwinst
kon
grootere
worden gerealiseerd dan
vliegtuigbases van den tegenstander zwaar gischen sprinter Scherens, die er kennelijk op materiaal aanvoeren. De Middeilandsehe Zee sterke mate beinvloed door den internationakenners van het Ned.-Indische luchtwapen
beschadigd zijnlen toestand. Reeds in ons vorig jaarverslag ten vorigen jare; baten ontstaan tengevolge
uit was, dezen middag alle ritten te winnen, was gesloten en onze transporten
moesten
van
Tien bommenwerpers van het type Lockafschrijvingen per 31 December 1939 ten hebben een zeer groote Japansche transportwezen wy er op, dat het bedrijfsleven als gehead zijn volgens Domei door Japansche rriahetgeen hem bijna gelukte, met uitzondering om den Kaap geleid worden, zoodat
laste
van het Reservefonds zijn hieronder vloot waargenomen in öe wateren bü Sumaelk volg van het verwerken en verkoopen
van
tra. Over een offensieve actie tegen de tranrinevliegtuigen boven het eiland Banka neervan den laatste, waarin Dekuysscher hem op schip maar drie reizen kon afleggen. Wij aanwezige voorraden, die door verbreking niet opgenomen.
geschoten. De Japanners leden geen verliezen.
sportvloot wordt noch te Batavia
noch te
Ten behoeve, van den wederopbouw van
moeten in Libyë hard vechten. WH moeten van internationale verbindingen veelal niet
Londen iets medegedeeld. (V.P.8.)
In het te Batavia uitgegeven communiqué den laatsten meter klopte.
aangevuld kunnen worden, zijn liquiditeit zeer onze kantoren te Rotterdam en Middelburg,
wordt gezegd, dat de Anambas eilanden* die
zonder ophouden troepen naar het Verre zag toenemen en tot
aflossing van schulden welke in den oorlog door brand werden verongeveer 300 kilometer ten Noordoosten van
Voor de halve finale in den puntenrit werOosten
kon
Als
zenden.
Voorts
overgaan.
gevolg hiervan viel in het woest, hebben wij. rekening houdende met
moesten wH ons uiterSingapore liggen, door de Japanners bezet den geplaatst de koppels: Kaers-Bruneel,
het gefixeerde bedrag der te ontvangen schaeen
bankbedrijf
van debiteuzijn.
vermindering
Cools-Clautier, de Bruycker-Dekuysscher, ste best doen om de Sovjet-Unie te steunen
ENGELAND VREEST ONRUST
ren en een toeneming van deposito's en credeloosstellingen en met de mogelijkheid van
de
Thysse-Van
Meerschaut.
mogen thar niet falen. Hoe hadden diteuren waar te
en
wU
stijging
der
bouwkosten,
HELFRICH
nemen.
dezen
ten
laste
In
gang van
BENOEMING VAN
der winstKWAM
In de achterrolging demonsteerden Cools- wU het Verre Oosten moeten verdedigen
IN INDIE
en verliesrekening een bouwreserve gevormd
en zaken kwam in 1941 geen wijziging! Wij vonTE LAAT.
Clautier hoe snel zü een beslissing kunnen
ƒ 1.000 000.—.
van
den
voor
de
hieruit
resulteerende aanzienlijhoe hadden wU ons te weer moeten stellen
De Japan Times and Advertiser schrijft, forceeren. Zy maagden er in 'het koppel
ke vermeerdering van onze vlottende middePolitie met 30.000 man uitgebreid
Voor betaling van winstbelasting hebben
Buysse-Billiet na 725 meter in te loopen in tegen den Uzer- en staalhagel der Japanners? len in hoofdzaak emplooi
dat de Nederlanders weinig ingenomen zijn
in den vorm van wij ƒ 1.800.000.— gereserveerd.
50,8 sec, waarlijk een bijzondere prestatie,
Slr Reginald Axwell, de minister van binbelegging in schatkistpapier.
Wij stellen U voor een dividend van 4 pCt. nenlandsche zaken
met de vertraagde benoeming van vice-addaar z|j hierbij een gemiddelde reden van Er bestond voor ons slechts één hoop: dat de
in den raad van den InDe interestrekening toonde een bevrediop de preferente en van 6 pCt. op de gewone dischen onderkoning (de executieve council»,
miraal Helfrich tot opperbevelhebber van'de ruim 50 km. per uur. Men weet dat Schulte- Ver. Staten ons als bondgeooten terzijde zougend resultaat. Ook
in het afgeloopen jaar aandeelen uit te keeren en een bedrag van heeft
Boeyen in de halve finale hedenmiddag tegen den staan, wanneer Japan
heden in de wetgevende vergadering
geallieerde vlootstrljdkrachten in het ruldƒ 151.668.08 op nieuwe
werkelijk aan den werd de inkrimping van de rentebaten weover te te New-Delhi de maatregelen bekend gerekening
Belgische koppel moeten rijden. Dan ziet
dit
gens vermindering van debiteuren overtrof- brengen-"
westehjk deel van den Stillen Oceaan en zegt
oorlog ging deelnemen.
maakt, die de Britsche regeering in Indiö
het er slecht uit voor onze landgenooten.
genomen heeft, om aan den kritieken bindat het niet te verwonderen Is, dat de NederBALANS PER 31
Churchill zeide, eigenlijk niet te hebben
In de halve finale plaatsten zich bovendien
ACTIVA
nenlandschen toestand in Indië, die verlanders niet graag met een verantwoordeDECEMBER
1941
geloofd, dat Japan in den oorlog zou gaan.
nog de koppels: Kaers-Bruneel en De Bruyc.
Kaa, kassiers en daggeldleeningen
scherpt is door voortdurende onlusten en
cc ' 1941
lijken post worden belast, nadat hun strijdDeeleer-De kuysscher.
Nederlandsen
„Thans echter triomfeert Japan en wij zijn
door den snellen Japanschen opmarsen, het
!
".W6.759.76
ƒ 19.296.538.26
Ander overheldspapier
krachten door- fouten der Amerikanen ge/ 167.274.520.80
De koppelwedstryd over 50 km. leverde zeer in het nauw gebracht.
ƒ 102.455.350.82 hoofd te bieden. De Indische defensiewct,
Wissels
De slagvloot in den Stillen Oceaan, „dit
zoo betoogde de minister, geeft de regeerinï
8
T
vandaag een mooie overwinning op voor het
leden hebben.
="=::=
alle volmachten, om de bevolking tot rust te
.schild der zeemacht", zooals Churchill het
Opnieuw
Kaers-Bruneel.
bracht
deze
Het blad wijst er op, dat toen admiraal koppel
brengen. De plaatselijke autoriteiten hebbon
uitdrukte, is „tydelijk ter aarde geworpen'.
reeds de noodige volmachten gekregen om in
Hart naar Java kwam en het commando over wedstrüd een enerveerende kamp. Direct na
Wij staan thans bloot aan den aanval van
>
den aanvang werden felle jachten ingezet,
Deelnemingen'
geval van nood zelfstandig op te treden. De
een krijgshaftig ras, dat uitstekend gewapend
het hoofd van den meer geschikten Neder5
}
61.923.655.40 civiele verdediging, waartoe uitsluitend En'.
waarbij vrij spoedig de sterkste koppels naar
Onroerende poederen
Vorderingen wegens verstrekte
landschen bevelhebber heen aanvaardde, de voren kwamen. Het eerste half uur wisselde is. Terwijl wij in Europa onze vloot ver{
gelschen of pro-Britsche Indiërs behooren,
',
tartfoehte* Z".
kleinden, geschiedde in Japan het tegendeel.
hebben volmacht, om zoo noodig onverwijld
zich om de minuut.
catastrophale slag nabij de kust van Java, de sland aan den kop
alle maatregelen te nemen, die zij vereisen*
Toen eindeUjk na 30 min. het veld zich ee'nige
waarbij een groot deel der geallieerde vloot rust
Het is of een rivierdam bezweken is en
ƒ
2.755.498.75
ƒ
5.164.333,75 achten. De Indische politie is met 30.00K
gunde, was het het koppel Kaers-Bruneel
man uitgebreid en nieuwe uitbreidingen zulin de Oost-Indische wateren werd vernietigd, dat alleen de leiding had weten te veroveren.
de watermassa's onweerstaanbaar door de
ƒ 324.283.343.17
ƒ 287.274.564.31
volgen. Daartoe zijn reeds 65.000 man
PASSIVA
len
er het gevolg van was.
bedding razen, In geen geval mogen wU de
_~'
Kapitaal
opgeleid
uit burgers, die de politie bij onI Ito. Dec. 1941
Nu de geallieerde vloot is uitgeschakeld,
Ulto. Dec. 1940 lusten zullen helpen. De
Reservefonds
Ongeveer een kwartier lang wisten zij
Japansche oorlogsmachinerie onderschatten.
Britsche regeering
ƒ
55-010.000.55.010.000.{
Bouwreserve "■ ""Z
wordt een Nederlandsche bevelhebber met zich alleen te handhaven, totdat onze landin Indië heeft bijzondere voorzorgsmaatregelucht,
de
ter zee en in den strijd van
800 - 000
In
Deposito's
',
op
termijn
genooten
een gezaghebbende positie bekleed.
len getroffen, om alle individuen of organiSchulte—Boeyen het
initiatief
ƒ
1.ww.000.—
Crediteuren
man tegen man zijn ze opmerkelijke en
f 9 . 722 . 7 36.90
ƒ
7.038.195.15 saties, die onrust stichten of den vijand zouWaarom moeten de Nederlanders er toe namen tot de achtervolging, hetgeen tot geVerstrekte boretoch't'e'n
den kunnen helpen, scherp te controleerert.
volg had, dat opnieuw felle jachten werden
doodelUke strijders gebleken. Zelfs wangedwongen worden den rommel op te -ruiontketend. De spanning was ten top geste89.394.
'
ƒ
neer we beter voorbereid waren geweest,
1.717.184
Saldo op termijn verschuldigde vreemde munt
men, die de Amerikanen hebben achtergegen. Telkens gingen onze landgenooten er
,
Winst
en
verlies
zouden
we
het
niet alleen tegen de Japanƒ
laten ?
van door, angstig gevolgd door Kaers—
ƒ
2335.405.27
3.066.662.88
ƒ
ƒ
3774.149.56
ners hebben kunnen opnemen, terwijl wU
3.066.302.11
De Amerikanen hebben den strijd gehaald Bruneel. Tenslotte gelukte het het Belgische
koppel de Kuysscher-De Bruycker nog een
de Duitschers en de Italianen aan het lijf
ƒ 324.283.343.17
naar het gebied, dat de Nederlanders wenschf 287.274.564.31
ronde te nemen, waarmede zij zich bU hun
hadden".
ten te sparen. De Amerikanen hebben den landgenooten Kaers-Bruneel uo den . kop
WINST- EN VERLIESREKENING
De tweede dag van den

Antwerpschen Driedaagsche heeft voor onze landgenooten wederom eenige pech gebracht .Zij slaagden er
niet in zich in den puntenrit bij de eerste vier
koppels te plaatsen, al. dient hierbij opgemerkt te worden, dat een ons inziens onjuiste
beslissing van de jury hieraan gedeeltelijk
schuld heeft.
Bij'het laats-te klassement besliste de jury,
dat Boeyen óp de derde plaats eindigde, hetgeen in werkelijkheid de tweede plaats had
dienen te zyn, daar Boeyen ongeveer een
bandlengte voor Thyssen over de eindstreep
ging. Hierdoor verloor onze landgenoot een
kostbaar punt en werden wij niet geplaatst
in de halve finale van dit onderdeel van den
wedstryd.
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TENNO ONTVANGT OFFICIEREN

Volgens Italiaansch blad

sleutelposities reeds bezet
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JAARVERSLAG AMSTERDAMSCHE
BANK N.V. OVER 1941
Voorgesteld dividend 6 pCt.
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„IK HEB NOOIT BELOOFD.
.”
Na lofuitingen voor Tsjoengking en Tsjang
Kai Sjek vervolgde Churchill: „Ik heb nooit
beloofd, dat wij een gemakkelijken tijd
tegemoet gingen. Thans moet ik zeggen, dat
een zeer ongunstige en moeilijke tijd voor
ons ligt. Dat zal vele maanden zoo voortduren". Niettemin stelde Churchill zich op
het standpunt, dat de eigenschappen, die Engeland in den zomer van 1940 gered hadden,
het ook door deze beproevingen heen zouden
brengen. Er is maar één misdaad, aldus zeide
hij, dat den vereenigden landen en vooral
Engeland -„van de overwinning zou kunnen
berooven", en dat is de misdaad van de
zwakheid en de oneenigheid.
Na nogmaals melding te hebben gemaakt
van de gebeurtenissen van den winter in de
Sovjet-Unie, maakte Churchill een opmerking op het terrein der binnenlandsche poli.

De stand bleef toen verder ongewijzigd.
Twee koppels aan den kop en zes andere
sterke koppels op een ronde achterstand.
Van rijkswege beschikbaar gesteld
Tenslotte werd de overwinning door KaersBruneel verkregen in den eindsprint, waarvoor minvermogende jongeren
bij Kaers het zware werk verrichtte.
De secretaris-generaal van het departement
De uitslag luidde:
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe1. Kaers-Bruneel, 50 km. m 1 uur 2.6 sec.
scherming brengt ter algemeene kennis, dat
op een ronde: 2. De Kuysscher-De Bruyc1942
van rijkswege, beurzen voor muziekin
studie zullen worden beschikbaar gesteld ten ker. 3. Thysse-v. d. Meerschaut. 4. NaeyeVan Simaeyes. 5. Schulte-Boeyen;
behoeve van on- of minvermogende jongelieden van Nederlandsche nationaliteit.
op twee ronden: 6. Cools-Clautier. 7. De
Sollicitanten behooren hun gezegelde verBacker-Van Eenaeme. 8. Gebr. Maes. 9.
zoekschriften daartoe voor 16 Maart a.s. in Aerts-Daneels;
te zenden. Voo verdere bijzonderheden zij
op drie ronden: 10. Scherens-Vissers. 11.
verwezen naar de bekendmaking in de Nederlandsche staatscourant van Woensdag 11 Buysse-Billiet, - ■
IJ.
op vijf ronden: 12. Buyle-B. Francken.
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BEURZEN VOOR MUZIEKSTUDIE

aBET

onkosten
Pensioen- en Ondersteuningsfonds voor de BeAlgemeens

„

1 11
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i' goederen
AfacnrUving onroerende

a?

1
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Bouwreserve
Reserve winstbelasting
Saldo winst

CREDIT
Saldo van 1940 resp. 1939
Interest en wissels
Provlsie
*.trecten

en syndicaten

*

1941

ƒ

8.421.246 50

ƒ

1940
621194742

f

508.803.03
42.433 40
i.000.000.—

ƒ
ƒ

314 606 89

i.gooOOO—

ƒ
ƒ

f

f

511.415.06
'•_.'—

1200 000

j

3774.149.56

ƒ
ƒ

5.066.'302.'1l

/

13546.632.49

ƒ

11.304.271.28

86 012.77
7.767.155.81

ƒ
ƒ

87 553 84
7.686.894.38
2.780.445 78

ƒ

f

3.184.027.76

ƒ
ƒ

2.509.436.15

ƒ

13M6.632.49

f

ƒ

BURGERPLICHT

Zon en

maan op

17 Februari 1942

Zon op 8.54, onder 18.35
Maan op 9.47, onder 21.37

—

AMSTERDAM

748.577;i7

ƒ 11.304.271.28

Op

de. gewone aandeelen werden In de laatste 3 Jaren de volgende dividenden uitgekeerd J
1938
1940
1941 (voorgesteld)
4%5 %
6 %
Ten «lotte nog enkele gegevens betreffende het koersverloop
der aandeelen gedurende de laatste
Jaren (In percenten)
1939
1840
1841
Koers per 11/2/12
L.
L..
H.
H.
L
H
142
SWi
135 107%
155
142
75
:

(MtJMJA

MAANDAG 16 FEBRUARI (SPROKKEOIAAM))

Waarmee voeden wij onze konijnen?
Plotselinge veranderingen

PACHTEN VAN VISCHRECHT
Nadere voorschriften
Het pachtbesluit vischrecht 1941, dat 22
December 1941 werd afgekondigd, schreef in
artikel 1 voor, dat op 9 Mei 1940 verpacht
vischrecht ook verder moest blijven verpacht.
In de Nederlandsche staatscourant van 12
dezer is thans hiervan het eerste uitvoerings-

moeten

worden vermeden
Velen zijn reeds tot den aankoop van konijnen overgegaan en anderen loopen met
het vaste plan rond, om het komende voorjaar ook enkele konijnen te gaan houden.
Doorslaggevend hierbij is wel de algemeen
gangbare opvatting dat men aan een konijn
alles kan voeren en dat op die manier het
afval om te zetten is in een flinke hoeveelheid vleesch en vet.
In den loop van het vorige jaar hebben
echter vele nieuwe konijnenhouders ondervonden, dat het fokken en mesten van konijnen meer moeilijkheden oplevert dan ze
aanvankelijk dachten. Maar al te vaak trad,
vooral onder de jonge dieren, een grootc
sterfte op. Bijna altijd is dit terug te voeren
op spijsverteringsstoornissen, ontstaan dooi
ondeskundige voeding en huisvesting.
Geheel in tegenstelling met de opvattingen
onder de niet- of pas beginnende konijnenhouders, is het konijn zeer gevoelig voor
een eenzijdige voeding met sommige soorten
voedsel en in het bijzonder voor plotselinge
eenzijdige voedsel veranderingen.
Nat gras en waterrijk groenvoer bijvoorbeeld leiden gemakkelijk tot spijsverteringsstoornissen, welke vaak den dood ten gevolge hebben. Voor velen zal dit misschien
vreemd klinken, daar de wilde konijnen immers zooveel van dit voedsel op kunnen nemen als ze willen. Men vergeet hierbij echter
dat wilde konijnen een zeer samengesteld
rantsoen hebben- Ze eten alles in kleine hoeveelheden en tamme konijnen dikwijls van
een bepaalde soort voedsel, b.v. witte kool-'
In één keer zeer veel. Terwijl het wilde konijn tusschen de voedselopname door lustig
over het veld draaft, zit het tamme konijn
veelal in een klein hokje, waar voldoende
lichaamsbeweging niet mogelijk is. Bovendien eet het wilde «onijn verschillende soorten boombas', welke een gunstigen invloed
hebben op de spijsvertering doordat zij gassen binden.
De abnormale omstandigheden waaronder
een konijn leeft, het feit, dat het niet vrij
is in de keuze van zijn voedsel, maakt het
noodzakelijk, aan de samenstelling van de
voeding een bijzondere aandacht te besteden.
Bij onjuiste of onvoldoende voeding verzwakt het dier en treden ziekten op. Het begint vaak met een op zich zelf vrij onschuldige spijsverteringsstoornis. Hierdoor ververzwakt echter de darmwand en de zoo gevreesde darmziekte coccidiosis krijgt een
kans.

Bij een plotselingen overgang van droogvoer of groenvoer raakt dikwijls de spijsvertering in de war.

besluit verschenen.
Dit bepaalt o.m, dat uitgifte van vischrecht slecht mag geschieden door het aa.l- van een pachtovereenkomst en dat deze
pachtovereenkomst slechts met beroepsvisBeroepsvisschers mag worden gesloten.
schers moeten daadwerkelük de visscherU
uitoefenem als uitsluitend dan wel als hoofdbedrijf. De seor.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij is echter bevoegd van het
hiervoor vermelde uitzonderingen toe te
staan. In eene gelijktijdig gepubliceerde beschikking geschiedt dit ook voor de wateren
die tot dusver niet werden verpacht, doch
slechts tot wederopzegging en uiterlijk tot
1 Maart 1943.

Het is daarom gewenscht, da' in het
voorjaar wanneer het gras komt, men de
dieren langzaam aan het nieuwe voer gaat
wennen. Naast goed hooi in flinke hoeveelheden, geve men dan kleine porties gras.
In de overgangsperiode kan men houtskoolpoeder (carbo adsorbens) door de gekookte aardappelschillen mengen ter voorkoming van door bacteriën veroorzaakte
spijsverteringsstoornissenIn de winterperiode kan men de rantsoenen het beste als volgt samenstellen:
's-Morgens gekookte aardappelschillen ot
krielaardappelen met iets zout er doorgroensvoer (boeren- of groene
kool). 's-Avonds : wortelen of knolraap en
een flinke handvol goed hooi.
Goed hooi is de eerste vereischte voor
een goode spijsvertering en moet daarom
ook gedurende den zomer gevoerd worden. Boomtakjes, vooral die van vruchtboomen, om op te knagen, hebben een
gunstige invloed op den gezondheidstoe:

De pachters moeten hun water doelmatig
bevisschen, de voorschriften van visscherijwet en -reglement in acht nemen en alles
vermijden, wat anderen in de uitoefening van
Daarom
hun bedrijf stoort of belemmert.
moeten de pachtovereenkomsten eene bepaling inhouden, dat zij van rechtswege zijn
ontbonden, zoodra de secr.-gen. verklaart,
dat de pachters in dit opzicht in gebreke zijn.
In bijzondere gevallen kan de secr.-gen.

stand van het dier.
op
Vuile hokken verhoogen de kans
ziekten. Het hok moet geregeld elke week
schoongemaakt worden. Ze moeten staan

ook voorschrijven met wien of onder welke
voorwaarden een pachtovereenkomst moet
worden aangegaan.
Als vischrecht is uitgegeven tusschen 28
Mei 1941 en 12 Februari 1942 en daarbij niet
is gehandeld zooals boven omschreven, dan
De afdeeling konijnen van den rijksvoormoet de eigenaar daarvoor binnen 14 dager
lichtingsdienst voor de pluimveeteelt te goedkeuring vragen aan den secr.-gen.
Pachtovereenkomsten, die overigens aan
Beekbergen, verstrekt verdere eventueele
de gestelde eisenen voldoen, worden telkens
het
van
op
gebied
gewenschte voorlichting
verlengd met den termijn, waarvoor zij oorde konijnenfokkerij.
spronkelijk zijn aapgegaan, als de secr.-gen.
op verzoek van den verpachter of den pachter althans niet anders beslist. Dit heeft dus
uitsluitend betrekking op pachtovereenkomop een droge en niet tochtige plaats, ieder
konijn behoort in 'n apart hok. Zijn voeding
en huisvesting in orde. dan is het gevaar
voor het optreden van ziekte tot een minimum gedaald.

VISSCHERIJ

sten met beroepsvisschers.

Aanvoer spiering: 112 p.
HUIZEN, 13 Febr.
a 20 et.: snoekbaars van elders: 68 p. a 34 et.; N.zeevisch: 850 p. a 60—80 et. p. p.
Aangebr. weekeinde: 96
LEMMER, 13 Febr.
kg. snoekbaars a 68 et.; 42 kg. baars a 36 et.;
biel: 308 kg. a 20—36 et.; voorn: 182 kg. a 14—20
—

—

cent.

URK, 13 Febr.
Door 10 vaart, aangevoerd:
88 kg. snoekb. aBB et.; 106 kg. voorn a2O et. en
55 kg. baars a 36 et. alles p. kg.
—

Elke pachtovereenkomst, die na 12 Februari 1942 wordt gesloten, wordt eerst van
kracht, nadat zij dosr den secr.-gen. is goed-

gekeurd.
Ook voor aanvullingen of wijzigingen van
bestaande pachtov*reenkomsten is de bovenbedoelde goedkeuring vereischt.

FAMILIEBERICHTEN

Aan het jaaroverzicht over 1941 van de
Ncd. Federatie van Landelijke Rijvereenigingen ontleent de landstandpersdienst o.a.
het volgende:
Gebleken is dat het groote kastekort eenerzijds door drastische bezuinigingen anderzijds
door medewerking van de leden en belangstellenden weggewerkt Is kunnen worden,
zoodat zonder schulden naar het nieuwe jaar
werd overgegaan. Het werkjaar werd begonnen met de oplossing van de nog steeds hangende z.g. Groninger kwestie en als gevolg
daarvan de stichting van 'n Drentschen bond
van landelijke rijvereenigingen,
nadat de
noordelijke bond was opgeheven. Thans werkt
dus over elke provincie een proviciale bond.
Op de tentoonstelling voor sport en toerisme, dezen zomer te Nijmegen gehouden, was
ook de federatie vertegenwoordigd. Het aantal gehouden wedstrijden heeft alle verwachtingen overtroffen. De Koudijs-beker is voor
verschillende vereenigingen aanleiding geweest zoo veel mogelijk wedstrijden te organiseeren en daaraan deel te nemen en het is
aan de landelijke rijvereeniging Viribus Unitus uit de Wijk gelukt den beker definitief
in hasr bezit te krijgen.
Bij de voor de Duitsche weermacht gehouden paardenvordering is van de betrokken
bezettingsautoriteiten door den federatiesecretaris de medewerking ingeroepen om de
beste wedstrijdpaarden als kern te mogen behouden. Dank zij de welwillende medewerking in deze zijn de verliezen in onze organisatie tot een uiterst minium beperkt gebleven. Ten slotte zij nog gemeld, dat de medewerking van den nieuwen directeur-generaal van landbouw werd ingeroepen om het
reeds vroeger gedane verzoek om het menonderricht op de lagere en middelbare landbouwscholen verplicht te krijgen thans tot
verwezenlijking te brengen. De besprekingen
hieromtrent zijn nog niet ten einde, doch in
regeeringskringen staat men zeer sympathiek
tegenover dit voorstel.

2051 10

Prijs: Ingenaaid f I.—,

Gecartonneerd f 1.25 (VrachtvriJ
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Provinciale publicatie

-

HAARLEM

„DIT VOLK IS WAARD

TELEFOON 14910

2050 14

N.E.N.A. S.U.

—

POSTBUS 832

—

.WERREKB"

T

]

-
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VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL,
NIJVERHEID EN SCHEEPVAART
INSCHRIJVINGSPLICHT VOOK PRODUCENTEN VAN VEENPRODUCTEN.

De secr.-gcn. van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat producenten van dariekluiten, veenbonken, limmerturf
en andere soortgeiyke veenprodutten zich by het
rykskolenbureau als verveners dienen te doen inschoven, tenzy zy uitsluitend voor eigen gebruik
produceercn. De aanvrage tot inschryving dient
te geschieden door middel van een formulier, hetweJk gratis verkrygbaar is by het verkoopkantoor fabrleksturf N.V. te Assen.
De directeur van het ryksbureau voor het Hotel-, Café-, Restaurant- en Pensionbedryf vestigt

de aandacht van de directies van retraitehulzen
en andere inrichtingen van confessioneelen aard,
welke voeding en logies verschaffen, op het volgende
Ingevolge de hotel-, café, restaurant- en pensionbeschikking no. 2 (eerste uitvoeringsbeschikking) dienen bedryven, welke tegen betaling voor
korteren of langeren tyd logies of logies met
voeding verstrekken, by het genoemde ryksbureau te zyn ingeschreven.
Daar gebleken is, dat nog niet alle inrichtingen,
die daarvoor in aanmerking komen, aan deze*
verplichting hebben voldaan, worden diegenen,
die nog niet aan hun Inschrijvingsplicht hebben
voldaan, alsnog in de gelegenheid b esteld, vóór
28 Februari 1942 schrifteiyk een verzoek om Inschryving by het ryksbureau voor het hotel-,
café, restaurant- en pensioenbedryf, afd. inschryving, Raamweg 14, 's-Gravenhage, In te dienen:

t

MAKELAARSKANTOOR P. EVERHOUT,

Overtoom 532

f Vrijwillige
Portretten Borstbeelden van den Fiihrer
Photo's
Reproducties van alle leidende
personen van Partij, Staat en Weermacht
-

27130

Nederlandsch-Duitsch. Alleen zij, die vlot kunnen opnemen en uitwerken,
gelieven uitsluitend schrift., onder toezending v. pasfoto, te solliciteeren.
V 652 10

3 5

GEVRAAGD enkele geroutineerde

Steno-Typistes, Typistes en Facturistes

-

oude en nieuwe

tot den

tichels, ketels,

DEN HAAG

u HUOO Dl OtOOTSTIAAT

POLITIEKE LIEDJES EN SCHETSEN 0.a.:
De Geruchtencentrale
De A.B.C.D. Zangers
't Cadeau voor Mevr. Roosevelt
Heeren en Boeven
Ceesje Speenhof
Medewerkenden: Tummers
Piet Rienks
Bartoes
Jan Brink

\

—

'en ander

KANTOORPERSONEEL

(uitsluitend uit Rotterdam en onmiddellijke omgeving) gelegenheid om
bij groote firma's in Duitschland in hun beroep werkzaam te zijn op
goede arbeidsvoorwaarden en met kans op verhooging van salaris na
inwerking. Eenige kennis der Duitsche taal is gewenscht.

H. E. KOOT
CORSETTEN
MANUFACTUREN
VlJxeUtrmat U
Telefoon 17871
van o—l—
0 1 en 3—&.30 uut
38 6
—

Geopend

HESTERMAN

löü 31
.

—at

STORM

&

»

Groote Wlttenburgerstraat 164

2046 70

—

plaatsvervangend LEIDER
van den Distributiedienst

Amsterdam (C.)

ij

Bij gebleken geschiktheid kans op spoedige salarisverhooging.
Vereischten: volledige bekendheid met de distributievoor-

Tel. 51745 (na 6 uur: 27214. 21374)

—

schriften, alsmede goed kunnende typen.

Sollicitaties vóór 23 Februari 1942 aan den Burgemeester.

HINSE

I 1.50

PLAATSBESPREKEN DRINGEND AANBEVOLEN
Kaarten en plaatsbespreken dag. W.A. Tehuis, Spui 99
en vanaf 18 Februari aan het Gebouw v. K. en W.

DRUKWERK NOODIG?

158 30

OP ROTATIEGEBIED STAAN WIJ AAN DE SPITS
GEEN OPLAAG IS ONS TE GROOT

POSTZEGELS
te Koop «%\raagd Bi
Nenasu
no. 1834 aan

Vraagt U bij ons eens prijsopgaaf
aan voor Uw kringbladen

N.Y. BOEKDRUKKER» v.h. VAN NIFTERIK Hzn.
GROOTE MARKT 30, TELEF. 72916, ROTTERDAM
.■

'19 24

IVffDVPDC

I

Poatbus 332. Rotterdam

2052 30
Kinderserie'»

Nederland

coup gevraagd Br
Postbus 833. Rotterdam
te

Gevraagd
ƒ O.M
UKVKAAUU ol AANUKBOOKN
(1 tal 8 retcU) PlMlsln» bil »ooroltbet»llni
op girorekening tStIRI ol per poitwtaMi
>

GEVRAAGD
Gevraagd een
WERKSTER

■

Prijzen der plaatsen:

1 1.25,

Tevens kan kantoorpersoneel met practisch
lniicht worden geplaatst op diverse regeeringsbureaux in Duitschland.
Schriftelijke sollicitaties onder No. 2008, Bureau v. d. blad, Postbus 832,
2048 40
Rotterdam.
functie van
De BURGEMEESTER van EDE roept sollicitanten op voor de

VERFFABRIKANTEN

—

—

ASSISTENT-EXPEDITEURS

11

89 14

MELDT U AAN!

van de Radio

JAN

WEDEROM IS ER VOOR

EXPEDITEURS en

Molenwaterweg 28, van 9.00 tot 16.00 uur.

KEUVEL en KLESSEBES

f I.—,

kookplaten e.d

....

HUT M»s»

17 FEBRUARI
18 FEBRUARI
DONDERDAG 19 FEBRUARI

POLITIEK-CABARET van Paulus de Ruiter

AAN DEN VLEUGEL:

i

LOONADMINISTRATEURS

op DINSDAG
WOENSDAG

VRIJDAG 20 FEBRUARI DES AVONDS 7.30 UUR

—

m l<w il
tm*
ua u*
■l
ml

Spoedigst gevr. FLINKE MAGAZIJNBEDIENDE, wonende te Utrecht
of omg. Schriftelijke aanb. .N.5.8., Afd. Intendance, Drift 8, Utrecht.
V 651 5

BOEKHOUDERS

ROTTERDAM

175 40

—

2053 20

Stofzuigers, gascomforen, electr

De Keuring voor de lichting van 1 Juni zal plaats hebben te:

GEBOUW v. K. en W.

Brieven m. pasfoto en voll. inl. betr. vroegeren en tegen woord igen
werkkring enz. aan GERBO, Begijnehof 8, Utrecht, onder No. 5019.

HAARDEN
HAARDKACHELS

Voor ongehuwde mannelijke Nederlanders
van 17-23 jaar bestaat gelegenheid tot vrijwillige dienstneming gedurende s'/j maand
in den Nederlandschen Arbeidsdienst.

meesters

Erkende leverancier van officieele instellingen
Lid van de Duitsche Rijks Cultuuckamer
FILIAAL VOOR NEDERLAND UITSLUITEND:

—

Lidmaatschap N.S.B, verelscht. Indiensttreding
direct of uiterlijk 1 April a.s.

Tel. 81818
7 12

Nederlandschen Arbeidsdienst

-

van

■
toetreding

A'dam

•

Singel 450, Amsterdam, zoekt

STENO-TYPISTE

J. v. d. SPEK

v. Breestraat 44, A'dam, Tel.

—

—

D. H. SWART
•

MEISJE

voor spoedige indiensttreding

HEERENMODEZAAK

Amsterdam-Zuid
(omg. De Lairessestraat). Brieven
met prijsopg. No. 2000, Bureau v/d
blad, Postbus 832, Rotterdam.
2045 8

NET

gevr., liefst uit N.5.8.-gezin, voor
kleine fam. in Duitschland
te
bij Duisburg, in landeWedau
lijke omg. Duitsch spr. geen vereischte. Br. met event. getuigschr.
bnder No. 650, bijk. H.N.D., Rozengracht 27, Amsterdam.
V 650 10

GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN.
24 JAAR.
Gewestelijk Arbeidsbureau, Prinsegracht 63, Den Haag.
2047 12

Aanmelden:

�

in

Voor d. en n. een

FLINKE MEISJES

zilver, uurwerken en».

II DE L IJ K

INSCHRIJVINGSPLICHT RETRAITE EN VEREENIGINGSHUIZEN.

GEVRAAGD VOOR FABRIEK IN MÜNCHEN

TELEFOON 17991

H.

.

Het tijdvak, gedurende hetwelk de verbruiker»
hun bonnen b(j hun leverancier konden Inleveren, ia echter niet verlengd en derhalve op 17
Januari J.I. geëindigd. In verband hiermede ontvangen grossiers in eieren, die na 31 Januari
1942 bovengenoemde bonnen by den plaatselijken
distrlbutledienst Inleveren of Ingeleverd hebben,
hiervoor geen toewijzing.

NIET BENEDEN

UITVERKOCHT

ROTTERDAM

DISTRIBUTIE VAN EIEREN

D* secr.-gen. van het dep. van Landbouw en
VisscherlJ vestigt er In verband met de verlenging
van de voor het koopen van eieren aangewezen
bonnen 04 B, 04 C
04 D reserve, de aandacht
op, dat, zooals ook In het betreffende in de bladen opgenomen bericht duidelijk is vermeld, deze
verlenging uitsluitend betrekking heeft op den
termijn van aflevering aan «en verbruiker.
Deze mocht dus nog plaats hebben tot en
met
Zaterdag 14 Februari.

-

l

N.S.B. ARTIKELEN

Deventer.

VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW
EN VISSCHERIJ

hout, Javabrug, Den Haag, voor gezin z. k.
m. 1. Ie étage suite, met
groote voorsuite en ingerichte keuken. Prijs f 40—f 50 p. mnd. Aanb.
A. Boekwijt,' Carpentierstraat 202,
Den Haag.
2031 5

VOOB ADVERTENTIES TELEFOON 81893

OM ERVOOR TE STRIJDEN"

Lange Bisschopstraat 14,

GEVRAAGD: 1 Mei a.s. of later in
heerenhuis, omtrek Stadh.ln., Bez.-

huls t 1.05 en f 1.33)

In een even overtuigend als opbouwend betoog analyseert hij de waarden, welke
het Nederlandsche Volk in den loop der eeuwen getoond heeft te bezitten.

In aansluiting op de d.d. 31 December 19-11 in
de dagbladen verschenen officieele publicatie,
Inhoudende een oproep aan de imkert) tot inlevering van was, deelt het rijksbureau voor chemische producten mede, dat aan de In genoemde
publicatie opgenomen HJst van de voor de inlevering van was aangewezen kunstraatfabrlkanten
moet worden toegevoegd de firma: Nederlandsche
prepareer- en bontbedrUven Frans Bennekers,

—

-

AMSTERDAM
VOOR

kunstraatfabrikanten.

als

Aanwijzing bedrijven

PERSONEEL
gevraagd en aangeboden

143 ZO

De schrijver wijdt in het eerste deel een voor iederen nationaal-socialist hoogst
.
.
.
belangwekkende studie aan Mussert's woord:

VAN HET DEPARTEMENT VAN
HANDEL., NIJVERHEID EN SCHEEPVAART

VOOR

De Directeur van den Distributiekring Rotterdam brengt In herinnering, dat
Dinsdag, 17 Februari 1842,
uitgereikt zal worden aan hen, wier familienaam
begint met de letters Ha tot rn met Hot.

petroleumvelden

ZIT- EN SLAAPKAMER

f 0.75,

gemeentelijke publicatie

In Borneo en de andere petroleumgebieden, welke de Japanners hebben bezet, naVAN HET DEPARTEMENT VAN
dat zü voor het meerendeel door de voorLANDBOUW EN VI9SCHBRIJ
malige bezitters zooveel mogelijk vernietigd
Taxatiemarkt paarden
en in brand gestoken waren, ontwikkelt zich
De Provinciale voedselcommissaris voor Zuideen nieuwe oorlog: de petroleumoorlog. Deze Holland maakt aa*i belanghebbenden bekend, dat
petroleumoorlog is de stryd, dien de Japanvoor de maand Februari alsnog de volgende
ners hebben aangebonden tegen het vuur, dat Taxatiemarkt is vastgesteld:
hun de vruchten van hun overwinning dreigt
18 Februari 1942 te SommelsdUk
te ontrooven. '
Deze markt zal aanvangen om 11 uur v.m.

Dit werkje is het eerste van een reeks geschrifen, waarin de nationaal-socialistische
beginselen ten aanzien van den mijnbouw In Nederland en zijn Overzeesche
Gewesten worden ontwikkeld.

as. gem. óf ongem.

f 0.50,

RotteMcrnische

JAPANSCHE VUURDUIKERS
Bestrijding van branden op

Ie deel: BEGINSELEN

Echtpaar z. k. zoekt tegen Maart

_

(V.P.8.)

Officieele publicaties

DISTRIBIJTIESTAMKAARTEN

door Ir. W. J. TWISS

302/4

reproducties

i

NATIONAAL-SOCIALISTISCHE MIJNBOUW

1942.

Aandeelhouders worden uitgenoodigd tot het bijwonen van een Algemeene Vergadering op 27 Februari
1942 n.m. 3 uur, ten kantore der
Venn. alwaar de agenda vanaf
heden voor Aandeelhouders ter
inzage ligt.
DE DIRECTEUR.

en

Om het vuur te bestrijden, dat om hen
heen laait en dat hen dreigt te vernietigen,
bedienen zij zich van eigenaardige, smalle
spuitjes, waaruit een schuimende massa
vloeit. Zonder zich een oogenblik te bedenken storten zij zich telkens opnieuw in den
vuurgloed,; onversaagd en onvermoeibaar
zetten zij den strijd tegen het vernielende
element voort.
Inderdaad schijnt het den Japanners In
de meeste gevallen gelukt te zijn, de vlammen te dooven. Onmiddellijk is men daarop
aan den arbeid getogen ,om te trachten de
petroleumbronnen weder te doen vloeien

Groothandel in SANITAIRE ARTIKELEN.

N.V. Handel- en Industrie MIJ.
„HIMALUX"
Gevestigd te Amsterdam

Schilderyen

ademhalingsapparaat.

(C. VAN DE WALL).

J. W. GROTE Jr.
M. GROTE—EDEL.

met keuken,

Zij zijn bekleed met een hard en stijf omhulsel, dat hen volkomen omsluit en aan al
hun bewegingen een eigenaardige stijfheid
geeft. Deze mannen, die er uitzien als mannen uit een andere, spookachtige wereld, zijn
leden van de Japansche petroleumbrigade.
Het zijn de „vuurduikers", zooals de volksmond hen heeft genoemd.
Hun kleeding, die hen tegen de vlammen
en den rook moet beschutten, heeft veel gemeen met de uitrusting van een diepzeeduiker. Het hoofd wordt beschut door een
stalen helm, beveiligd door asbest; een
smalle spleet, voorzien van een kijkglas,
veroorlooft den drager de omgeving pp te
nemen. Aan den helm bevindt zich ook een
buis, in den vorm van een trompet: het
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rondspringen.

BUITENLAND

ROBERT

Keizersgracht

'De petroleumbronnen van Sarawak branden reeds dagen lang; zij brandden reeds,
toen de Engelschen inzagen dat zij het terhouden.
rein onmogelijk zouden kunnen
Zware rookwolken stijgen ten hemel; zij
verduisteren het azuur en nemen fantastische vormen aan. Aan den voet van elke
rookwolk, in het van petroleum doortrokken
slijk, dat zelf ook rookt, brandt en ziedt, ziet
men spookachtige, geheimzinnige wezens

LANDELIJKE RIJVEREENIGINGEN
Verplicht men onderricht?

BERGEXPORT

Met blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onzen Zoon:

HANNOVER, 8 Februari
Cellerstrasze 156.
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HET NATIONALE DAGBLAD

Llefat NKB-ster. Aanmelden: Frederlkspteln
9, Amsterdam.

PotfUegeu
Neder*ao
jtnd mi solontén

e

koup

Bi
Nenasu

gevraajd

no 1839. aan
Poitbu» au Kouardara

Gevr. 1 Mrt een flinke
zelfstandige hulp in de
huishouding voor dag
en nacht. Goed werken
en koken. Goed loon.
Aanm.: v. Liennepweg
19 Den Haag tel. 550525
Zelfstandig werkend
Verwarmingsmonteur
gevraagd. Loon volgens
C.A.O. Installatie bedrUf W. G. v. Nederveen, Middelburg.

NET MEISJE

van 9-5 uur, bU RUksDuitsche fam. Zelfst.
kunn. werken. Aanm.:
van Hogendorpstraat 1,
Den Haag.

PLAATS IM

WERKER
•

EN

UCCEI 18

VERZEKERD

Abonneert U op DE NATIONAALSOCIALISTISCHE VROUW
AANGEBODEN
DUITSCH
Schr. privé opl. beglnn.
m. uitspr. en corr. f1.50
praktUkcx. f 2.50 p. m.
Th. E. van Berkel. VT
DuH-leer. Dültsch,
sartstraat 4, A'dam.

De

beste

medicijn

In

dezen tyd is gezonde
humor en muziek.
Engageer daarom

BARTOKS

Humorist, Radiozangar.
Balth. Fioriszstraat 5/1
Amsterdam. Tel. 21159.

