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HET NATIONAAL-SOCIALISME IS:
de eenige levensmogelijkheid voor ons Volk en
Vaderland in de toekomst liet definitieve en volledige einde van het
democratische stelsel, dat wij thans nog op vele
plaatsen in Nederland in vollen omvang zien
voortbestaan het deelhebben van Nederland als volwaardig
genoot in de gemeenschap der Germaansche
volkeren en van het nieuwe Europa het einde van de slavernij van honderdduizenden, die laf, zelfgenoegzaam en tegelijk arm
aan geestelijke én aan stoffelijke waarden zijn
/

_-__.

-

gemaakt
"
een mensch waardig leven voor iederen volksgenoot
een groot leven voor ons Volk
de wedergeboorte van Burppa.

-

-

Voor dat nationaal-socialisme staan honderdduizenden Nederlanders reeds op de bres:
zij, die strijden aan het front met de wapens in
de hand tegen de aartsvijanden van geheel
Europa, het bolsjewistische Rusland en het
kapitalistische Engeland zij, die in het Vaderland bijna tien jaren hoon,
laster, spot en de gemeenste terreur in alle
vormen hebben gedragen, omdat zij in een

betere toekomst geloofden.

Oorlogsfront en thuisfront zijn niet alleen in
den geest verbonden. Hun beider werkzaamheid is noodig om het gezamenlijke doel te
bereiken. leder, die nog gelooft in dekracht en

de levensmogelijkheden van zijn Volk, is verpi i c h t om met óns te strijden
TEGEN den joodschen geest,
TEGEN de botte afzijdigheid van het Neder-

landsche Volk,
TEGEN de propaganda van Britten, Joden en
gevluchte Nederlanders, TEGEN ALLES WAT

DEN OPGANG VAN DIT VOLK NAAR EEN
HERNIEUWDE GROOTHEID IN DEN WEG
STAAT.
In dezen tijd, nu wij nog met een minderheid
zijn, is het noodig, dat de echte pioniersgeest in
onze rangen leeft, dat niemand wil staan op
een plaats, die hem wat minder of gemakkelijker werk geeft, maar DAT lEDER HET
UITERSTE WIL GEVEN.
DAAROM, jongekerels, recht van lijf en leden,
bezield door den sterken wil Uw volk te dienen,
i."-! kunt niet anders dan bij ons staan !
UW PLAATS IS IN DE W.A.!
Daar kunt ge HET UITERSTE geven!
Daar kunt ge leeren beseff en, wat kameraadschap, dienstbaarheid, wat tucht en trouw
vermogen!

Wordt soldaat! Vecht vóór vrijheid
en recht! Wordt éen en sterk!
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Algemeene mededeelingen
W.A. sportfeest
zal geen doorgang vinden

Het Stafkwartier deelt mede:

In verband met de groote offers aan
manschappen, die de W.A. door de oprichting van het Nederlandsche Legioen en de dienstneming bij de Waffen S.S. in de afgeloopeii maanden opnieuw heeft moeten brengen, heeft de
Commandant der W.A. bepaald, dat
het Sportfeest op 16 Augustus a.s.
geen doorgang zal vinden. Daar het in
deze omstandigheden onmogelijk is een
geed sportfeest te waarborgen, heeft
de Commandant dit besluit moeten
treffen, hoe zwaar het hem ook viel.
Nadere mededeelingen omtrent de
inwisseling van gekochte kaarten e.d.
zullen ten spoedigste volgen.

NACHRICHTENTRUPPE DER

LUFTWAFFE
De 3e Compagnie der Nachrichtentruppe is vol. Eventueele .verdere aanmeldingen hiervoor, worden apart gelegd voor een volgende gelegenheid.
Het is echter niet zeker, dat er nog
een compagnie uitgezonden wordt.
Deze mededeeling geldt tevens als antwoord op de brieven, die wij hier nu
peg krijgen.
Hou Zee.
Het hoofd van Dienst XI.

LUFTWAFFE
NACHRICHTENTRUPPE
DER

Wat wil de
Luchtvaart- W.A. ?
„Het Duitsche volk moet een
volk van vliegers worden."
H. Gering.
Dit gezegde vafi. den Rijksmaarsehalk
Göring geldt voor het Duitsche volk,
maar ook ruimer, voor de geheele beschaafde wereld, dus zeker ook voor
luchtvaart genomen heeft na den oorhejt Nederlandsche volk.
Wie gezien heeft, welk een vlucht de
log 3914—1918, begrijpt, dat na dezen
oorlog, waarin het luchtwapen toch wei
een van de allerbelangrijkste factoren
is, de luchtvaart een nóg grootere
vlucht zal nemen.
Ik denk bijv. aan een zeer intensief
luchtverkeer tusschen de hoofdsteden
van Europa, onze Indië-route, een route
naar Zuid Afrika, naar Japan en Oost
Azië en naar de nieuwe Duitsche
koloniën.
Vele uitvindingen, die de laatste
jaren alleen aan de militaire luchtvaart
ten goede kwamen, zullen dan bij de
burger luchtvaart in de practijk gebracht «.orden.
Dit beteekent voor deze burgerluchtvaart natuurlijk in de eerste plaats:
snelheid. Om een voorbeeld te noemen:
Nederland—lndië in 11/. dag, is betrekkelijk reeds een normale prestatie.
Nu begrijpt natuurlijk iedereen, dat,
willen wij hierbij een rol spelen, en wel
de rol die ons toekomt naar verhouding tot onze luchtvaartgeschiedenis,
waarin namen prijken als Fokker,
K.L.M., enz., wij allereerst menschen
noodig hebben en dat wij die menschen
zelf moeten opleiden.
Als we zoo door gingen, zooals dat tot
nu toe gegaan is, komen we er nooit!

De- aandacht wordt er op gevestigd,
dat brieven en pakjes voor de Nachrk-htentruppe der Luftwaffe, alleen
per Feldpost kunnen worden verzonden.
een werker in deze omstandigheden met
Hou Zee.
Het hoofd van Dienst XI. zijn gezin naar buiten gaan om in de
bosschen en op het strand de noodzakelijke gezondheid op te doen en van een
welverdiende rust te genieten.
CONCERT W.A.-KAPEL HEERRAN
Kameraden-werkgevers... U mag
AMSTERDAM
hierbij niet achterblijven. NEEN, thans
Zondag 3 Oogstmaand wordt een con- reeds moet U in Uw bedrijf het Sociacert gegeven door de W.A.-Kapel in de lisme ook op dit punt reeds doorvoeren.
muziektent van het Vondelpark onder Uw bedrijf moet thans reeds een voorleiding van den Kapelmeester. Aan- beeld van ons Socialisme zijn.
vang 20.00 uur. De vendels marcheeren
Geeft Uw arbeiders, Uw geheele pervan de Vendelkwartieren naar het soneel een behoorlijke vacantie en laat
park.
hen dan niet in dien tijd op hun kamer
De Heerbanleider Hofman verwacht moeten blijven zitten, maar geeft hun
algemeene belangstelling van publiek een vacantïe-toeslag, zcodat zij de vrije
en kameraden.
natuur in kunnen gaan en met vronw
en kinderen tochtjes kunnen ondernemen.
VACANTIE ! !
Zorgt er voor, dat zij zich los kunnen
maken van hun dagelijkschen gang, van
hun dagelijksche zorgen.
uw daad !
Werkgevers
Kameraden-werkgevers, doet Uw kaHet Hoofd van Afdeeling IV Sociale meraadschapsplicht, geeft het voorZaken schrijft ons:
DE
beeld
het beste voorbeeld
In de maanden Juli, Augustus en Sep- DAAD!!
tember ligt op veler lippen het woord:
Verschuilt U niet achter het feit, dat
vacantie. De democratie heeft er veel het thans reeds vacantietijd is, maar
over gepraat, maar zooals zij altijd maakt dadelijk plannen, dat U Uw kapraat, heeft zij niet kunnen bereiken, raadschapsplicht ten uitvoer kunt brendat iedere arbeider vacantie kon ge- gen. Wij weten, dat er vele moeilijknieten.
heden zullen zijn, dat Uw bedrijf met
Vacantie is een dringende noodzake- moeilijkheden te kampen heeft, maar
lijkheid om na een jaar vaa hard wer- brengt een offer !
ken en zwoegen weer krachten te verLaat het woord „Socialisme" geen
zamelen om dan weer met opgewekt- leeg woord zijn, maar geeft Uw werheid aan den arbeid te gaan.
kers hun recht, hun recht, dat hun en
Vacantie komt niet alleen aan den ar- Uw bedrijf ten goede zal komen.
beider ten goede, maar eveneens aan
Toont, dat Gij, die zegt Nationaalhet werk. Na genoten rust zal hij zich Socialist te zijn (dat gegrond is op kaweer geheel aan zijn werk kunnen ge- meraadschap en liefde tot den arbeid
ven. Gelukkig zijn er reeds zeer vele alzoo ook tot den arbeider), dit niet albedrijven, die een behoorlijke va- leen in naam belijdt, maar ook in daden
cantieregeliag hebben. Maar hoe kan omzet,

-

—

—

Bij de K.L.M., de militaire luchtvaart
en de marine vliegdienst, kwamen jaarlijks gemiddeld 150 a.s. vliegers aan en
ongeveer 50 waarnemers, terwijl bij de
militaire luchtvaart zoogoed als geen
sprake was van een mecano-opleiding,
wat toch ook een zeer belangrijke groep
menschen is in de vliegerij.
Hier kwam nog bij, dat het overgroote deel van ons volk gloeiend
enthousiast was als er een Uiver of een
Pelikaan „in te halen was" en ook nog
wel enthousiast, als er een Luchtvaartdag op Soesterberg of Schiphol gehouden werd, maar zoo gauw als er vliegers en waarnemers noodig zijn, was
het enthousiasme verdwenen en keek
men de kat uit de boom. Dat „gevaarlijke" werk liet men liever een ander
opknappen, met als resultaat, dat je als
vlieger overal aangegaapt werd, alsof
je een bovennnatuurlijk wezen was.
Nu is het de taak van de Luchtvaart W.A. om aan die lamlendige
houding een einde te maken. En dit nu
is alleen mogelijk, indien we de jeugd
pakken en deze jeugd enthousiast maken voor de vliegerij!
Om dit doel te bereiken, zullen we
moeten beginnen met de kinderen op
de lagere school luchtvaartkennis bij
te brengen. Niet alleen in de speciale
luchtvaartlessen, maar overal in, bijv.
bij rekenen, de bekende sommetjes: als
een man een stuk land omspit in 5 uur,
in hoeveel uren doen dan drie mannen het werk, zouden we dan kunnen
vervangen door iets dergelijks: 1 man
bouwt een modelvliegtuig in 15 avonden, hoelang doen vijf menschen over
dit zelfde werk ? Bij Nederlandsche taal
behoeven we ook niet eeuwig vast te
werken als zweefvliegtuig, passagiershouden aan het aap, noot, Mies enz.,
hierin kunnen we vliegbegrippen vervliegtuig enz. Dit klinkt misschien erg
kinderachtig en gezocht, maar toch
hebben ze er in Duitschland wel eenig
succes mee gehad! Een uurtje per
week luchtvaartgeschiedenis aangepast
aan den leeftijd, voor jongeren als aardige verhalen, voor de ouderen als „geschiedenis" en als „spannende" verhalen, uit den eersten tijd van de luchtvaart, terwijl toch ook uit de oorlogservaringen van sommige vliegers spannende verhalen zijn te putten ,zonder
dat we direct op „bloederig" terrein
zitten.
Als ze een jaar of tien zijn, gaan de
kinderen onder deskundige leiding
modelbouwen. Weer wat verder worden echte zweeftoestellen gebouwd èn
daarin leeren ze de eerste beginselen
van het zweefvliegen. Tenslotte komt,
als zij een jaar of achttien zijn het
motorvliegen aan de beurt, dit is dan
de kroon op het werk, het „ECHTE"
vliegen.
Op deze manier krijgt men de beschikking over een groote massa vliegenthousiasten, die ook metterdaad willen vliegen en meedoen en die niet, als
er werkelijk wat van hen verlangd
wordt, onzijdig blijven en een afwachtende houding aannemen.
U begrijpt natuurlijk, dat dit niet
zoo een, twee, drie te bereiken is. Maar
toch moeten er dadelijk menschen zijn,
die daarin de leiding willen en kunnen
geven.
Dit nu is de taak van de Lu.W.A,
op het oogenblik.
Wij trachten dit te bereiken met
schriftelijke en mondelinge cursussen
luchtvaartgeschiedenis, stroo-over
mingsleer, motorenkennis, instrumentenleer, enz. Verder door het houden

TECHNISCHE INDUSTRIE
Neor.-metaalbewerking. Electr. techn. axt.
LEVERANCIER DER WEHRMACHT.
Frederiksplein ~t, Amsterdam, Tel 341S2
(325)

van lezingen en filmvoorstellingen enz.
Veel van de menschen, die nu hun
opleiding voor „vlieger" van de Lu.W.A. volgen, zullen nooit werkelijk zelf
vliegen. We hebben hen echter hard
noodig om als instructeurs op te treden bij de jeugd enz. en verder niet in
bet minst voor de propaganda.
Van vliegen zelf zal voorloopig niet
veel terecht komen, de hoofdzaak is
thans de theoretische vorming.
De Luchtvaart W.A. is ondergebracht als afdeeling in de W.A., omdat
om te beginnen een ieder, die in de
toekomst leiding wil geven in welk opzicht dan ook, militair gevormd moet
zijn en bovendien, wat zeker even belangrijk is, óók gevormd moet worden
in nationaal socialistischen zin.
Het streven van de Lu.-W.A. zal in
de toekomst gericht zijn op: vliegen,
en wel speciaal zweefvliegen, volkssport.
Zulks in tegenstelling met de opvattingen van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart, die vliegen en
zweefvliegen als een voorrecht wil hebben voor hen, die dat kunnen betalen,
hetgeen den geest van den Nieuwen
Tijd en den Ouden Tijd wel scherp
tegenover elkaar stelt.
Het zweefvliegen erkennen wij als
uitermate belangrijk, dit in tegenstelling met de democratische regeering,
die het niet noodig vond om hardploeterende zweefclubs zelfs ook maar
eenigermate te steunen.
Het Nederlandsche volk moet een
meer positieve houding tegenover de
Luchtvaart en de Vliegsport gaan
innemen.
■
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn
toekomst!

MUSSERT OVER HET NIEUWE
EUROPA IN
1936!

...

een volkenbond wil,
.... Wie
kenne geen overwinnaars en geen
overwonnenen, kenne geen gewapende en ontwapende naties, kenne
geen volberechtigden en ontrechten,
maar kenne alléén behoorlijke volkearen, wier waarde afhangt van hun
geestelijke en lichamelijke eigenschappen en wenschen, dat tusschen
deze volkeren recht zal geschieden."
Ik geloof, in het ontstaan van
een nieuw Europa op fascistischen,
nationaal-socialistischen grondslag.
In dit nieuwe Europa zal heersenen
solidariteit op den eenigen stabielen,

...

waarachtigen grondslag, die moge- "
lijk is, n.l. de eer, de vrijheid, het
gelijk gerechtigd zijn der Europeesche volkeren."
Hoe donker het heden voor
ik geloof, dat de
ons volk ook is
rol van ons volk in de wereld nog
niet ten einde is, ik geloof aan een
nieuwen opbloei, ik geloof aan een
groote taak, met blijmoedigheid te
vervullen hier en in de overzeesche
gewesten. Ik geloof, dat onze generatie uitverkoren is om hierin
leiding te geven, ik geloof, dat er
een kern van ons volk is, die niet
bedorven is, maar bereid naar eer
en geweten voor die toekomst te
werken. Daarom hebben wij nationaal-socialisten, niettegenstaande de
hoon, de verdachtmaking en de

,

...

terreur, waaraan wg bloot staan,

dat volk lief.*'
Mussert in YoVa van
18 Mei 1936, over „De
bloedschuld van Genève"
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EUROPA IN DE BRANDING
Meer dan ooit zijn onze gedachten bij
den strijd, die in het Oosten wordt ge
streden, den strijd van Europa tegen
den stortvloed van het bolsjewisme.
Meer dan ooit, omdat goddank ook Nederland meer en meer deel krijgt aan
dien strijd. Na de voortrekkers van de
Waffen SS, die reeds langer hun aan r
deel in de gevechten hebben, zijn thans
ook de eerste mannen vertrokken van
het Vrijwilligers Legioen. Mogen zij
voor ons land eer behalen en mogen er
spoedig nog velen volgen.
Duitschland heeft voor Europa het
gevaar van het bolsjewisme afgewend,
maar aan de deelname in den verderen
strijd van de andere landen zal het afhangen, welke positie zij straks zullen
innemen in de volkerengemeenschap
van Europa.
De bekende Duitsche publicist, Dr.
Karl Megerle schreef hierover in het
tijdschrift Berlin-Rome-Tokio o.m. :
De beslissing over den oorlog duldt
geen volkeren met vacantie. Het gemeenschappelijk lot roept allen, vrienden, voormalige vijanden en neutralen,
op tot actieve medewerking aan de
toekomst. Niemand kan verwachten,
dat anderen voor hem hier slag leveren,
maar dat hijzelf later van de gunstige
resultaten kan profiteeren, zonder zijn
bijdrage te hebben geleverd. De strijd
die thans woedt, eischt duidelijke beslissingen, de uitzonderingstoestand in
geheel Europa, de loyauteit van alle
deelnemers. Thans worden de volken
gewogen en beoordeeld naar de bijdragen, die zij leveren of weigeren."

tegenstand der door Sovjet Rusland
opgestelde fronten ca het beëindigen
van de gevechtshandelingen, aanmerkelijk langer zal zijn. Behalve de groote
afstanden, die in Rusland te overwinnen zijn, zal ook de barbaarsche onverschilligheid der Sovjet-leiders voor de
offers aan menschen en materiaal, die
de laatste periode van den strijd met
zich brengt, er wel toe bijdragen de
uiteindelijke beslissing te verschuiven.
De ontbinding, waarin de Sovjetlegers zich bevinden wordt begeleid
door een onmiskenbaar teeken, dat ook
aan de andere fronten steeds het einde
voorafging: een wisseling in de legerleiding. Worosjilof is terzijde gesteld
en Stalin heeft het opperbevel op zich
genomen....
Ook op de andere fronten stooten de
legers der verbondenen met kracht
door: de Finnen trekken in het noorden voort en in het zuiden wordt de
Zwarte Zeehaven, Odessa, reeds bedreigd.

Propaganda en propaganda
Over het verschil tusschen de propaganda van Duitsche en van Engelsche
zijde hebben wij het reeds eerder ge
had. Dezer dagen is in dit opzicht weer
eens iets opmerkelijks geschied. Dt
Britsche minister van Propaganda.
Duff Cooper, is van zijn post ontheven
en tegelijk maar een flink eind weggestuurd, naar 't Verre Oosten. Hij was

3

Door Engeland gepaaid,
De waarheid verdraaid,
De

W

die gij vindt,

Wordt ItJL: Mussert wint!
reeds de derde minister, die op dezen
post heeft gestaan, en hij heeft het een
jaar volgehouden tegen de critiek,
waaraan dit ministerie van de zijde van
het Britsche publiek blootstaat.
Het is wel merkwaardig, dat zekere
groepen in Europa, ook in ons land,
meer vertrouwen hebben in de Britsche
propaganda dan de Engelschen zelf!
Hier wordt door velen het woord var»
de Britsche radio als een evangelie geloofd, zelfs tegen de feiten in; in Engeland kan de critiek maar niet verstommen en moet men herhaaldelijk de verantwoordelijke lieden, of zij nu minis
ter zijn of niet, opofferen. Thans zal
Churchill's particuliere secretaris, Mr
Brendan Bracken, probeeren wat hij
ervan terecht brengt, d.w.z. Churchi 1!
zal het nu zelf maar doen. Of er echter
ooit iets van terecht te brengen is, wanneer er nu nooit eens een werkelijk
succes te melden valt?
Wat de propaganda betreft, heeft de
heer Churchill trouwens weer eens een
gevoelige klap t« incasseeren gekregen
van Berlijn, waar men op dit gebied
met verstand van zaken weet mee te
sprekent De dag voordat het „Britsche
front" in Europa een grootsche V-actie
zou ontwikkelen die als een geheimzinnige keten over Europa de vrienden
van Engeland zou verbinden, kwam
Berlijn uit met een zeer zeker heel wat
grootscher opgezette V-actie. Binnen
vier en twintig uur was Europa overstroomd met de slagzinnen van déze
actie en ook dit wapen was aan Churchill uit handen geslagen.

De krijgsbedrijven
Zijn onze gedachten dan ook al gericht naar den strijd in het Oosten, dat
wil nog niet zeggen, dat wij op he_
oogenblik bijzonder veel van dien strijd
vernemen. De berichten blijven sober
en betrekkelijk schaarsch. Zooals we
dat trouwens in dezen oorlog zijn gewend jgeworden. Er wordt echter voldoende medegedeeld, opdat wij zouden
kunnen weten, dat de strijd met dezelfde kracht en met voortdurend succes
wordt voortgezet. Uit het Duitsche
front springt bij Smolensk een wig in
het Sovjet-front, voorzoover men daar
nog van een geregeld front kan spreken. Deze wig is gericht op het hart
van de Sovjet Unie, op het hol van den
rooverhoofdman zelf, op Moskou.
Reeds heeft Moskou de kracht leeren
kennen van het Duitsche luchtwapen
en het heeft bombardementen te doorstaan gehad, die zwaarder worden geoordeeld dan de bombardementen op
Londen. Daartegenover is de Sovjetluehtmacht zoodanig verzwakt, dat zij
niet meer in staat is in het Oosten van
Duitschland bombardementsacties te
ondernemen. Achter het front dreigt
meer en meer de chaos, die gepaard
gaat met pest en hongersnood en die
een verlammenden invloed heeft op de
soldaten aan het front. Men heeft er
van Duitsche zijde op gewezen, dat de
opmarsch in het Oosten, trots de buiomstandigheden,
tengewoon zware
waaronder deze moest plaatsvinden,
tweemaal zoo snel is gegaan als aan
het Westelijk front. In Frankrijk heeft
het Duitsche leger na de vernietiging
van 't verdedigingsfront, de Weygandlinie, nog twee weken hard moeten
strijden, alvorens de wapenstilstand
werd aangevraagd. Thans moet verwacht worden, dat de periode, die ligt
tusschen de vernietiging van den

De eene Indiaan: „Ik hoor dat Reuzefielt het groote Weekgezicht de strijdbijl
op wi! graven en de zaaien der Kromn.aiz.n beschilderen zich met eorlogskleuren."
De andere Indiaan; „-Ja, die vertrekken naar HoU-u-ood."

De spanning in het
Verre Oosten
Als er nog een schijn van hoop wa 3
voor de vijanden van Duitschland, dat
de kabinetswisseling in Japan een wijziging zou brengen in de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de drie
mogendheden van het Driemogendheden-pact, dan is die hoop door den
loop der gebeurtenissen, volgende op de
kabinetswisseling, wel overtuigend vernietigd Japan begon met uitdrukkelijk
vast te stellen, dat het alle clausules
van dit pact wenschte te eerbiedigen;
het liet dan ook rustig zijn troepen k»
Mandsjoekwo en Korea in tact, waardoor een belangrijk gedeelte van de
Sovjet-macht aan die zijde van het
Sovjet-rijk wordt vastgehouden. Japan
achtte echter een optreden tegen de
Angelsaksische volken effectiever en
het richtte oogenblikkelijk zijn activiteit tegen deze mogendheden, die reeas
met de omsingeling begonnen waren.
Volgens de Japansche pers was het
plan van het A. B. C.-front (Amerika,
Brittannië en China) om een inval van
Chineesche troepen uit het noorden te
richten op de Fransche kolonie Indo
China, terwijl Britsch-Indische troepen
van het zuiden uit zouden oprukken.
Zoo hoopte men in het Verre Oosten
een groot front tot stand te brengen
tusschen de Sovjet-troepen in Azië, de
troepen van Tsjang Kai Tsjek en de
Britsch-Amerikaansche steunpunten iv
het Zuiden van Azië.
Hier lag voor Japan het aangrijpingspunt. Het sloeg toe en het overwoog daarbij, dat de eerste -fep ook in
Azië minstens een daalder waard is.
Het haalde het verdrag te voorschijn,
dat het met Frankrijk heeft inzake
Indo China en dat aan Japan het recht
toekent om in bepaalde gedeelten van
dit gebied troepen te leggen ten behoeve van den strijd tegen Tsjang Kai
Tsjek, maar dat eveneens Japan verplicht Indo China bij te staan tegen
aanvallen van buiten. Toen het bekend
werd gemaakt, dat Tokio en Vichy een
nieuw verdrag hadden gesloten ter bescherming van Indo China, werd tegelijk medegedeeld, dat reeds sedert een
week de Japansche land- en zeemacht
op vreedzame wijze Fransch Indo
China bezet hadden en tevens de wateren van dit gebied
Een klap dus zonder bloedvergieten,
maar die voor de Engelschen en Amerikanen een niet te miskennen waarschuwing inhoudt, dat Japan vastbesloten is te doen wat het in dit tijdsgewricht noodzakelijk acht. Mocht er nu
in het naburige Thailand van een Britsche actie sprake zijn, dan zal door de
bezetting van Indo China in eventueele
plannen om in Oostelijke richting iets
te ondernemen wel eenige wijziging gebracht moeten worden.
Amerika en Engeland hebben reeds
geantwoord op het offensief van Japan
en hebben de Japansche saldi in de
Vereenigde Staten en in Engeland geblokkeerd om Japan af te snijden van
alle leveringen uit Amerika, die vootoorlogsdoeleinden noodzakelijk zouden
zijn. Tevens is het vertrek van Japansche schepen uit de verschillende havens beperkt.
Het schijnt dat ook NederlandschIndië in deze actie zal worden betrokken. Wat daarvan de gevolgen zullen
zijn, moeten we maar afwachten. In
ieder geval zijn thans ook in het Verre
Oosten gebeurtenissen op gang geraakt, waarvan het einde nog niet te

overzien is.
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Kleinburgerdom
tegen W.A.

OP DE ZEEF VAN DEZEN TIJD

De W.A. is een korps van kerels, dat
zich ten doel heeft gesteld het nationaal-socialisme ingang te doen vinden
bij het Dietsche volk. Zij stuit hierbij
op het verzet van tallooze Nederlandsche mannen en vrouwen. Dit verzet
kan ons niet van onzen taak afhouden,
omdat deze menschen behooren tot het
Nederlandsche volk van schippers,
boeren en arbeiders.
Zij maken dus deel uit van de volksen werkgemeenschap, waaraan wij
onze beste krachten geven, omdat ook
wij tot dit onverbrekelijk geheel behooren.
Deze mensehen hebben er geen belang bij, dat het stelsel, dat hier vóór
15 Mei 1940 heerschte en dat hen altijd tot op het gebeente heeft uitgezogen, in dit land gehandhaafd blijft.
Toch is er een gedeelte, dat, naar"
den bloede Nederlandsch, in wezen geheel van ons volk vervreemd is.
Wij doelen hierbij op de z.g. „bovenlaag", de dames en heeren, die meenen,
dat zij van veel beter makelij zijn dan
het „plebs", dat goed genoeg is om te
werken, en waarvan verwacht wordt,
dat het in het stof zal neerbuigen voor
ieder, die behoort tot de kaste van lieden, die denkt, dat deze wereld alleen
nog maar kan ronddraaien, omdat zij
één of andere functie in staat of maatschappij bekleeden. Zij weten, dat een
nationaal-socialist niet buigt. Zij weten, dat een W.A.-man niet kruipt, ongeacht of hij directeur van een fabriek
of boodschappenjongen is.
Dat ergert hen.
Dat vreezen zij.
Zij voelen, dat de sfeer, waarin zij
zijn geboren en opgegroeid, en waarin
zij tal van Jaren hebben geleefd, wordt
verbroken door dit nationaal-socialisme en deze W.A.
Zij bemerken, dat de schotten, die zij
in ons volk hebben opgericht en zorgvuldig in stand hebben gehouden, stuk
voor stuk worden neergehaald, niet in
het minst door het werken en ploeteren van de W.A.
Zij verzetten zich hiertegen.
Niet op een eerlijke wijze.
Niet door hun standpunt tegenover
het onze te stellen.
Want zij weten, dat, indien zij hiertoe overgaan, zij het zullen moeten afleggen tegen de allesbeheerschende
idee van het nationaal-socialisme.
Neen, zij doen het anders: op een
vuige en vunzige manier laten zij door
hun huurlingen en knechten lasterpraatjes verspreiden over het nationaal-socialisme en de W.A., waarbij de
nationaal-socialisten dan altijd verraad, moord en doodslag hebben bedreven.
Deze kletspraatjes gaan er bij een
gedeelte van ons volk nog steeds grif
in, hoewel dit gedeelte langzaam maar
zeker kleiner wordt. Zooals gezegd, is
dit niet van overwegend belang, omdat
de instandhouding van de democratie
voor ons volk een vloek zou zijn, waaraan het ten gronde zou gaan.
En wij hebben toch altijd nog zoo
veel geloof in het verstand en vooral
het gezonde instinct van ons volk, dat
het dit nog bijtijds zal inzien, waarvoor wij dan ook dag en nacht werken.
Dit laatste nu trachten de heeren,
die het tot en met 14 Mei 1940 voor ge medewerking van welke officieeie
het zeggen hadden, ons te beletten.
instantie dan ook ondervonden te hebBehalve dat zij kletspraatjes de we- ben, trekken zich hiervan niets aan en
reld insturen wenden zij ook nog al gaan rustig hun gang.
hun macht, die, dank zij de meer dan
Of de burgemeester zenuwachtig
lankmoedige houding van onze Duit- werd, of dat hij meende een persoonsche kameraden, niet gering is, aan om lijk voorbeeld te moeten geven, het is
het doorwerken van de nationaal-socia- ons niet bekend, maar op een gegeven
listische beginselen in ons volk tegen oogenblik liet hij alle waardigheid, dié
te gaan. Hierbij toonen de heeren zich den eersten magistraat van een Noordniet altijd van hun meest moedigen zee-badplaats nu eenmaal eigen is, vakant. In één van de Noordhollandsche ren en plantte zijn vuist op de neus van
badplaatsen meende de burgemeester een Stormer, die den burgemeester op
bij voorbeeld niets te moeten nalaten zeer duidelijke wijze kenbaar had geom de V-actie, die, voor'wat Neder- maakt, dat de V de overwinning van
land betreft, door de N.S.B, in samen- Duitschland voor Europa op alle fronwerking met de N.S.D.A.P. wordt ten beteekent.
doorgevoerd, te sabotèeren.
De burgemeester schrok van zijn
De kameraden ter plaatse, die, even- eigen heldhaftigheid en holde zooals
als in ons vaderland, reeds negen ja- kleine jongens het ook doèri, als zij iets
ren lang nationaal-socialistische actie „stouts" gedaan hebben zijn huis binhebben gevoerd zonder ook maar eeni- : nen, gevolgd door eenige mannen van
1

Vader Tijd: '„Tjonge; ik had niet gedacht

-
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dat er zooveel

grut

bij zou zijn"

de W.A., die het heerschap een palslaag toedienden, dat hem nog lang zal
heugen, terwijl zij bedoeld creatuur en
zijn plutacratenvrienden hebben laten
voelen, dat het kwaad kersen eten *s
met nationaal-socialisten.
Het moge volkomen fout zijn, dat
onze kameraden het huis van dez-n
oranje-bolsjewiek zijn binnengedrongen, de meer dan laffe en misselijke
houding van den burgervader wordt
daardoor niet minder laf en misselijk.
Bovendien mag er hierbij wel eens
op gewezen worden, dat zijn vrienden
uit Moskou en Londen op een andere
Wijze met hun tegenstanders omspringen, terwijl dè manier, waarop kameraden hier twee aan twee met de ruggen aan elkaar gebonden in de Meidagen werden opgepakt, in wagens gesmeten en naar de Ripperdakazerne
vervoerd op last van dezen burgemees-,

ter, waarbij ook de kameraadskes dezelfde behandeling ondergingen, ons
nog versch in het geheugen ligt.
Dit geheele voorval zou dan ook van
weinig belang zijn geweest, indien er
geen nationaal-socialisten waren, die
het gedrag van de W.A. „niet kunnen
begrijpen". Dit is wel belangrijk.
Want dit bewijst ons, dat deze personen zijn vergeten, wat men ons nog
geen vijftien maanden geleden heeft;
aangedaan.
Dit bewijst ons,'-dat men er niet van
doordrongen schijnt te zijn, dat men er
niet komt met het houden van redevoeringen alleen.
Dit bewijst, dat men de vuist als ar.
gument in onzen stryd denkt te kunnen uitschakelen, waar wij de geheele
politieke onderwereld tegen ons hebben.
(zie verder blz. 10)
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WIJ DIE ACHTERBLIJVEN
Sinds eenige weken heeft het Duitsche leger den strijd tegen het bolsje-

wisme aangebonden. Ver zijn de troepen het vijandelijke land binnen gerukt om af te rekenen met den aartsvijand van Europa. De kruistocht tegen Moskou is begonnen. Met volle
kracht heeft het Duitsche leger zich
op zijn belagers geworpen en heeft het
reeds tal van gevoelige slagen toegebracht. En nog is de strijd niet ten
einde. Steeds verder en verder trekt de
Duiteche weermacht totdat het bolsjewisme geheel zal zijn vernietigd. En
schouder aan schouder met de soldaten van Adolf Hitler trekken op de
zonen van verschillende volkeren van
Europa, om ook hun aandeel in den
strijd voor de bevrijding van Europa
bij te dragen. Hoe verder de troepen
oprukken, des te meer leeren we den
waren aard van Stalin en zijn trawanten kennen. Het bolsjewisme heeft het
masker laten vallen: democratie en
bolsjewisme zijn de middelen in de
hand van het internationale jodendom,
dat maar één doel voor oogen heeft,
n.l. de vernietiging van eiken godsdienstzin en alle cultureele waarden.
Waren wij in den loop der jaren op de
hoogte gekomen van de ware „ZEGEN" van den bolsjewistischen heilstaat, het bloedbad van Lemberg heeft
ons,een waren kijk gegeven op hetgeen er de jaren door in Rusland heeft
plaats gevonden. En dit groote gevaar
bedreigde ook geheel Europa, toen
Adolf Hitler zijn soldaten het teeken
van den opmarsch gaf. Op het juiste
moment werd het bolsjewisme aangegrepen, vóór het zijn klauwen naar
Europa kon uitslaan. Naast den
Duitschen soldaat staat ook de Nederlandsche. Wij verheugen er ons over,
dat ook tal van onze kameraden deel
nemen aan den strijd tot vernietiging
van het bolsjewisme. Het zijn onze kameraden van de Standarte Westlani
en de Waffen S.S. die aan den eersten
oproep gehoor gaven, zich kwamen
melden, om op deze wijze een deel van
de schuld in te lossen, welke het Nederlandsche volk heeft tegenover het
Duitsche broedervolk. Door de jarenlange hetze heeft men ons volk opgezet tegen het Duitsche volk, opdat het
niet zou weten, dat beide volken door
het bloed aan elkaar waren verbonden;
heeft men het zoover weten te brengen, dat men ons volk in een broederkrijg wist te storten en tóen de kansen
voor de „heeren" niet gunstig meer
waren, wist men niet beter te doen
dan het volk in den steek te laten en
te vluchten. Vele van onze volksgenooten zijn door deze wandaden de oogen
opengegaan. Zij hebben het spel van de
heeren door gekregen en zijn thans besloten, zich te scharen onder de vanen
van Mussert, om mede te strijden tegen het bolsjewisme. Talrijke dezer
volksgenooten gaven zich op voor het
N.S-K.K. en de Nachrichten-troepen,
om op deze wijze hun aandeel bij te
dragen, opdat ook het Nederlandsche
volk straks weer zijn plaats in het nieuwe Europa zal kunnen innemen. Doch
bij de toetreding bij de Standarte
Westland, het N.S.K.K., Waffen S.S. era
Nachrichten-tróepen is het niet gebleven. GELUKKIG.
Zaterdag zijn de eerste mannen van
het Legioen Nederland vertrokken. Uit
alle deelen van het land, uit alle lagen
der bevolking, heeft men zich spontaan opgegeven, om naast den Duitschen soldaat, den strijd tegen de horden van Stalin aan te binden. Meerdere
troepen zullen ongetwijfeld nog volgen.
Nog komen berichten van aanmeldingen binnen en zullen nieuwe bataljons
gevormd worden.
En thans wij, die achter blijven. Is
voor ons nu de tijd gekomen om rustig
de kat uit den boom te kijken ? Moeten
wij nu maar rustig „afwachten" zooals
nog zoo vele volksgenooten meenen te
moeten doen, of is voor ons ook een
taak weggelegd? ZEER ZEKER.
Van hen worden offers gevraagd,
zeer zware offers zelfs. Voor ons is de
taak weggelegd, den strijd te voeren
tegen den vijand, die zich nog binnen

|

onze grenzen bevindt. Onze strijd zal
zijn tegen de haat. Wij, Nationaal Socialisten, vangen vaak blikken op,
waarin een felle haat ligt opgesloten.
Wij, Nationaal Socilaisten, die strijden
voor ons eigen volk, ons eigen bloed,
voelen dit aan als iets onbegrijpelijks.
Of wij dan niet haten? Zeker, wij haten ook, maar dan de volksvreemde
elementen, de systemen, die ons volk
ontaarden, dié het ten ondergang zullen voeren. En wij strijden om ons volk
weer te verheffen uit den poel van ellende, waarin het door het democratische systeem is geworpen. De haat tegenover volksgenooten is een volksvreemd verschijnsel.
Men kan alleen dan haten, wanneer
men van zijn eigen volk vervreemd is.
De haat tegenover eigen volk is een
product van den joodschen geest, die
ons volk door de jaren heen door leugenpropaganda van zijn eigen karakteren aard vervreemde. Men heeft 't doen
gelooven, dat het ware karakter van
den Nederlander geheel anders was.
Door deze propaganda is ons volk dermate vergiftigd, dat het zijn eigen karakter heeft verloren en aan den leiband van volksvreemde elementen is
gaan loopen.
Wij, Nationaal Socialisten, die de
ware zeden en gewoonten van ons volk
kennen en deze ook propageeren, worden thans voor volksverleiders aangezien door onze eigen volksgenooten. In
blinde haat past men elke terreur op
ons toe. Doch zij die ons haten, haten
wij niet. Omdat wij ons volk liefhebben.
Omdat wij het zullen ontrukken uit de
klauwen van hen, die zich het recht
hebben toegeëigend, zich „ware Nederlanders" te noemen. Meermalen is het
tot handtastelijkheden gekomen tusschen ons en onze volksgenooten. Dit
zullen wij blijven doen, zoolang men
meent, onzen Leider, onze beweging te
kunnen beleedigen of te beschimpen.

De eerste vrijwilligers van het Legioen vertrokken
De eerste groep vrijwilligers van het Legioen Nederland is Zaterdag j.l,
vertrokken.
Voor de zooveelste maal heeft de Beweging en in het bijzonder de W.A.
een aantal van haar beste krachten naar het front gezonden om tezamen
met de soldaten van Duitschland en de andere jonge volkeren van Europa
het bolsjewistische monster te bekampen.
De Leider heeft van zijn kameraden afscheid genomen ep hen nogmaals de
redenen uiteengezet, waarom wij in dezen strijd aan den kant van het
nieuwe Europa staan met de wapens in de hand.
vertrekkenden kameraden een krachtig Houzee en tot weerziens, wanneer de groote slag succesvol is geslagen.
Hun offer zal ons Vaderland redden en het nieuwe Europa dienen !

IDen

Doch wij blijven niet haatdragend. Zal

een volksgenoot ons den volgenden dag
de hand reiken, wij zullen deze niet
weigeren. Alleen tegen hen, die zich
nationalisten noemen, die onder het
nationalisme verstaan, terugkeer van
het oude, de handhaving van de dragers van den volksvreemden geest, zullen wij den strijd aanbinden en zullen
blijven strijden, totdat wij zegevierend
uit den strijd treden. Dit is de taak
van hen, die niet mee kunnen gaan
naar het Oostfront. Wij, mannen van
de W.A., wij staan in de eerste gelederen van die strijders. Met geheven arm
en open hand treden wij het Nederlandsche volk tegemoet. Wij zullen het
wijzen op het dreigende gevaar als het
bolsjewisme zou zegevieren over Europa. Wij zullen hen wijzen op de vijanden van ons volk, die zich nog binnen
onze grenzen ophouden. Zij, die de democratie en het internationale jodendom willen handhaven. Zij zullen in
ons hun tegenstanders vinden. Onze
kameraden aan het Oostfront vechten
voor het behoud van Europa, dat door
Adolf Hitler gevormd zal worden. Onza
kameraden aan het Oostfront brengen
hun offers daar, wij, die zijn achtergebleven, brengen ze binnen onze grenzen. Zwaar zal de strijd zijn. Wij weten
dat. Doch een Nationaal Socialist laat
zich niet uit het veld slaan. Omdat hij
weet, dat de zege aan onze zijde is. Wie
niet voor ons is, is tegen ons. Wie de
belangen van het Nederlandsche volk
kent, strijdt met ons onder de vanen
van Mussert. Hij geve ook zijn aandeel
in den strijd voor de bevrijding van
Europa van het bolsjewisme. Hij bouwt
mee, aan het nieuwe Europa, waarin
ook voor het Nederlandsche volk een
plaats zal worden ingeruimd.
Volksgenooten, blijft niet langer
?. Afscheid op
1. Stormsters deelen tuiltjes bloemen uit aan de vrywilligers.
werkeloos toezien. De. tijd, om de kat
de
Seyffarttt
eere-compagnie.
inspecteert
het perron.
3. Generaal
uit den boom te kijken is voorbij. Er
moeten DADEN gesteld worden. Indien ge voor ons geheele volk weer een
toekomst wilt zien, als ge ons volk zijn deren de kastanjes uit het vuur halen. met de sleur van toekijken, doch strijdt
waren volksaard en karakter wilt te- Bouwt mee aan dat nieuwe Europa, met ons, tot heil van heel ons volk. Ook
rug geven, schaart U dan in onze rijen. Dit kunt ge doen, door in te treden in voor U gelden de woorden:
Gij jongere volksgenooten, die thans de rijen der W.A. en te behooren MET MUSSERT VOOR VOLK EN
nog buiten onze rijen staat, ook voor tot degenen, die zich kunnen noemen, VADERLAND.
Hou Zee!
U is een taak weggelegd. Laat niet an- de dragers van de nieuwe orde. Breekt

-
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ACTIE EN REACTIE...

vean

„W"

Van „V" tot
tot

„W"

„A-Z"

Onnoozel, grenzeloos onnoozel zijn sommige volksgenooten als het er om.
gaat een, houding te bepalen ten opzichte van goedgeslaagde propaganda.
We herinneren ons nog zoo heel goed, hoe omstreeks de „verkiezingen" die
hoogtijdagen waren voor de stervende democratie, niets, maar dan ook niets
veilig was voor alle mogelijke aanduidingen oro toch vooral maar te kiezen
„Meneer Die en Die", zijnde „No. 1 van Lijst zooveel".
En toen de N.S.B. mee ging doen aan dien strijd
om het parlementarisme
ja,
toen....
toen vonden de democraten het erg on-net
in het hart te raken
om zoömaar op de straat te schilderen, dat die eerste meneer van de zooveelste
lijst, dé man zon wezen om plaats te nemen in hét parlement! Prompt kwam
er een verbod tot kalken, plakken enzoovoort en de -heeren" knikten elkaar
toe en dachten: „Hoe hebben we hem dat geleverd?"
Als dan hier of daar in het middernachtelijk uur de letters N.5.8., een wolf saïsgel of wel „Mussert Wint" geschilderd waren, dan mobiliseerden de „heeren"
een aantal w-_*Moozen, de gemeentereiniging en desnoods nog andere instanties
e-m te zorgen, dat de kalkletters zoo snel mogelijk weer verdwenen.
Was dat moeilijk of geheel onmogelijk, dan keerde men eenvoudig de straatsteeïien om, en elke propaganda voor het nationaal-socialisme was op die
manier weer gesmoord,
in de kiem gesmoord wel te verstaan.
Stond elders een ophitsing tot moord op N.5.8.-ers of hun Leider, dan Het
men dit rustig staan en zelfs beden ten dage zijn daar nog overblijfselen van
te vinden.

—

—

—

V
Toen de oranje-bolsjew-st-sehe zender na verschillende nederlagen en „suece*_"-vo_le terugtochten, zware verliezen voor zee- es luchtmacht nog de waanzinnige brutaliteit beging om de Setter V. als overwinnißgslireet te uiten en
te prop-geeren, zijnde de eerste letter van „Vietory", waren er hier weer van
die OBBoozele dwazen, die met een stukje krijt 's avonds vlak voor twaalf nnr
gauw bier est daar een „V" op den muur krasten en meenden zoo de Britsche
„vietory" te kunnen bewerkstelligen.
Men stak twee vingers ep es vormde -Mus een letter „V", welk gebaar tot
cffieieuse Unie-groet werd verheven, men floot in morse-seinen de „V, te
weten drie punten en een streep, men verzon van alles, t0t....
Tot het de Duitschers begon te vervelen en zij al die stommelingen aan het
verstand brachten, dat de „V" niet anders kón beteekenen, dan „Victorie,
want Diiit_ehland wint voor Europa op alle fronten!"
En daar stonden ze nou, de soiry-mannekes, de oké blaters, de V"-fl_ittisten
en de -_r_tj-s_ragers!
's Morgens werden ze wakker en -agen op alle hoeken van de straten: „V".
Ze keken naar den grond, wilden het hoofd afwenden van het voor hen zoo
versebrikkelijh lijkende en zagen „V". Ze gingen naar binnen en wilden ter
vereti-ooiïng deradio aanzetten en ze hoorden „V". Ze zagen hun tegenstanders,
de nationaal-socialisten en drie droegen een „V"
Op muren en straten werden des nachts „V" 's geschilderd en plotseling
vonden ze het weer erg on-net om zoo maar op straat een „V" te schilderen.
Zoo zijn ze!
Twee dagen later had de reactie het gevonden en op straat verschenen naast
duizenden en nog eens duizenden „V" 's ook enkele „W" ,s.
De eerste gedachte was, dat geestdriftige V-knippers in hun ijver twee Vs
aan elkaar hadden laten zitten of wel, dat hier bedoeld werd de „M" van
Mussert.!
Misschien ook wel de „M" van Moskou, maar Moskou is nóg niet genomen
en daar kon het dus geen verband mee houden.
Spoedig werd het vraagstuk in liet openbaar opgehelderd: „W is èe Woede
der Weifelaars over de Weergalooze Wandaden der Engelsche vliegers.
W? De Wegioopers, tot Wanhoop gebracht door W.C.'s Wartaal!
Een IF en een F zooals gg verkiest. Nietwaar, het is Maar: Winston Ferliest l
Vmdmgrijke Meden, die den geheelen dag scholden over het on-nette gedoe
van de W.A. (waarmee ze het plakkeni bedoelden) knipten 's avonds een paar
andere letters en stiekum
in het donker
wierpen ze de J. en de E.

....

naar buiten.

—

—

__-. is de AFMARSCB van Mei 't vorig jaar;

Dat blijft een afmarsch, het is zonneklaar!
E. is het BOLSJEWISME, waar ieder tegen strpt.
Tenzij hij verteerd is door haat en door nijd.
€. dat is Churchili, het behoeft geen betoog.
Een kerel die steeds weer en altijd maar loog!
D. zijn de DOMMEN, de DUIVELS, de DWAZEN;
Die schrijven dwaasheid op deuren en glazen.
JE*, zijn de EZELS, die in Londen gelooven.
Een ziekte? Och, ze komen bet heusch wél te boven.
JP. zijn de FANATICI, die met oranje loopen,
En prentjes van de gevluchte kliek verkoopen.
G. zijn de GRUWELEN, die de Duitschers in Rusland vonden
Ean waarmee de „regeering in -Londen" zich nu heeft verbonden!
B. is de HEL, die de Sowjets uit Rusland schiepen
En waarover de Unie geen woord heeft durven piepen.
1. zijn de m_ELI_EC!TUEELEN, die alles denken te weten
En die deswege door de Engelsche ziekte zijn bezeten.
J. zijn de JODEN die Europa in ellende brachten
En die wij Germanen daarom verachten.
K. zijn de kletsers, die alleen maar fluisteren.
Doch die te stom zijn om ook eens te luisteren.
Zj. zijn de LAFAARDS, die geen partij durven kiezen.
En stiekum hopen, dat de Sowjets niet verliezen!
M. is MOSKOU, het centrum van de internationale
Waar een warnet van bedrog uit elkaar is te halen.
N. zijn de NEDERLANDI_-B_S, die hun verstand bewaren!
Die denken! En zich achter Mussert scharen!
O. zijn de ooriogshitsers, met name de joden,
Die bijtijds niet het goud zijn gevloden!
P. zijn de PRUTSERS, die de Unie oprichtten
En daarmee een „Engelsche opdracht" verrichtten!
Q. is de QUALITEIT van de hedendaagsebe tegenstandera
Commentaar overbodig! Hoe kan het anders!
R. is de RADIO-Londen, die zoo heerlijk kan liegen
En plutoeraten met leugens in slaap kan wiegen,
S. zijn de STIEKEMERDS, die niet voor den dag durven komen
En vadsig en lui, tot hun eigen ondergang, droomen.
T. is de TERREUR van de Engelsche nachtpiraten
Die over „beschaving" en „christelijk" praten!
U. is de UNIE, die geen stelling wilde nemen
Alvorens van de Londensche kliek de houding te vernemen.
F. IS VICTORIE, WANT DUITSCHI-AND WINT VOOR EUROPA
OP ALLE FRON___N!
W. zijn de WEGLOOFERS, die in. Londen of elders zitten,
Als vrienden van Churchill, de hoofdman der Britten!
X is de ONBEKENDE „held", die geruchten kan maken
__h weet, dat ze op zekeren dag zijn botten zullen kraken!
Y. is het VS, waar Churchill om vraagt
Omdat de V. van de Duitschers aan zijn hersenpan knaagt!
Z. is de ZWENDEL in het vroegere politieke streven.
Van de ZWENDELAARS, die nu als „vergeten burger*' willen levenl

Nu zou men kunnen zeggen, dat zulks beteekent: „/c*_e_VTÏenden zijn Ezels",
maar dan komen ze morgen weer met andere letters aandragen en dan wordt
het bepaald vervelend.
Daarom zullen we ten gerieve van die knippers een lijstje samenstellen,
Ziezoo, laten ze nu maar voortgaan met -ettertjes uitknippen! Het is en
waarop ze kunnen zien, wat de letters beteekenen, dié ze mogelijk nog zullen het blijft toch altijd „V, dat is VICTORIE, want Duitschland wint voor
uitknippen
en vooral in het donker
zullen uitwerpen. Hier volgt het: Europa op alle fronten.

—
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korte metten
Onze V-actie

„Zie je wel, dat de Duitschers niet tegen hun verlies kunnen". Dat waren de

woorden van de nog half-slapende menschen, die verleden week Zaterdag tot
hun niet geringe verbazing overal groote spandoeken met de letter V a-agen
hangen. Overal zaten de V-plakkaten
opgeplakt en de pro-Engelsche vriendjes, die zoon schik hadden in de Engelsche V-actie, mochten overal het
straatschilderwerk van nachtschilders

bewonderen.

„De Duitschers kunnen niet tegen
hun verlies, want Engeland is toch
maar begonnen met die V", zoo spraken
de Churchill-aanbidders.
Juist ! Engeland is begonnen met

leugenpropaganda.
zijn
zooveelste
Want dat de V zou beteekenen: Victorie voor Engeland, zooals de Engelsche propaganda wil doen gelooven, is
een pertinente leugen. Engeland heeft
in dezen oorlog nog niet één overwinning op Duitschland behaald. Of wil
men de laffe verraderlijke overvallen
overwinningen noemen ? Integendeel !
De namen Oran en Dakar en Syrië ' ouden een felle aanklacht in tegen de Engelsche machthebbers, die hun zwakheden en verliezen trachten te verbergen
door verraad aan en overvallen op hun
vroegere Fransche vrienden.
Maar in d?n grooten strijd heeft Engeland tot nog toe steeds verloren. En
wanneer de Britsche propaganda dan
nog
na al deze zwaar wegende feiden moed heeft om te verklaren,
ten
dat de V het Engelsche overwinning?teeken is voor alle door Duitschland
bezette gebieden, dan zijn wij zoo vrij
om te antwoorden, dat dit leugenpropaganda is van de gemeenste soort. Goedgeloovige en slapende en gapende Nederlanders mogen dan beweren, dat de
Duitsche V-actie, de eerste moreele nederlaag voor Duitschland is, wij van
onzen kant lachen daar slechts om,
omdat voor ons, meer dan ooit preldt:
Het nationaal-socialisme heeft recht op
de V, omdat het overal wint. Duitschland wint voor Europa op alle fronten,
ook op dat der propaganda.

——

.

De Unie aan haar
eind?
Het verbod van Unie-insignes en de
uitstalling van platen, geschriften enz.,
is wel één der duidelijkste teekenen,
dat het met deze organisatie op een
eind loopt.
Innerlijk was zij reeds lang zonder
doelstelling en heeft zij zelfs haar wat
laat aangeheven leuze: „Eerst de mas-

MIEZEL EN SLOF

sa, dan het ideaal" niet kunnen waar
maken.
In al haar activiteit naar buiten
bleek te duidelijk, dat bij alle schoone
woorden de eenige werkelijke bedoeling
van deze waterhoofdige organisatie
was de positieve ontwikkeling in natïonaal-socialistischen zin tegen te houden
en een vergaarbak te blijven van alles,
wat tegen de N.S.B, en tegen Duitschland stelling nam.
Niet openlijk voorloopig, voor zoover
het gevaarlijk was, maar met de duidelijke bedoeling het gunstige oogenblik voor een wijziging van die stiekeme
sabotage in een openlijke, geduldig af
te wachten.
Er zullen er wel weer velen ;n Nederland zijn, die hierin een onduldbare
aantasting van onze politieke vrijheid
zien, maar zij zullen dan toch eerst
eens moeten aantoonen, dat de Unie in
de lange maanden van haar bestaan ook
maar een positieve politieke daad heeft
gesteld.

Politieke clericalen
Naast de joden, die ondanks de maatregelen, die in 't afgeloopen jaar door
de bezettende overheid ook in Neder-j
land zijn genomen, ook vandaag nog
in treinen, trams, café's enz. nog steeds
oddeleen hoofdrol spelen in de
demonstreeren
en fluistercampagnes,
vooral de politieke clerïcalen in dezen
tijd wel met verbluffende openhartigheid hun cynische gewetenloosheid ten
opzichte van de toekomst hun Volk en
den Godsdienst, die zij heeten te dien.n.
Het aantal mededeelingen, dat ons
bereikt, waaruit blijkt, dat op verschillende plaatsen deze heeren er niét voor
terug schrikken op min of meer bedekte wijze het bondgenootschap der
vluchtelingen met Moskou als _en wijze
daad voor het Nederlandsche Volk voor
te stellen, is legio,
Het soort is overigens blijkbaar overal hetzelfde, want dezelfde kerkelijke
autoriteiten, die in België weigerden
een zielmis op te dragen voor den door
de democratische machthebbers vermoorden Joris van Severen, staan toe,
dat voor gevallen Engelsche vliegers
zielernissen worden gelezen in een dergelijk aantal, dat het een daiidelijke politieke demonstratie tegen Duitschland
en vóór de Engelsche iuchtpiraten inhoudt.
Aan welke gevaren de heeren den
Godsdienst bloot stellen en of zij de
toekomst van hun Volk in gevaar brengen, schijnt hen niet te deeren, als zij
maar op deze merkwaardige wijze '■--.n
„naastenliefde" tot uiting mogen brengen.
Wij kennen het soort en zullen het
niet vergeten !

Bolsjewistische terreur in
Groningen
Na den geslaagden marsch van werd gelukkig niemand gewond.
Toen de overvalwagen van de politie en enkele politiemotoren arriveerden, keerde de rust weer terug in PlanOost, waarop de stoottroep" verzamelde en zingend „Klein-Rusland" verliet,, uitgeleide gedaan door „de beste
wenschen" van dit volksdeel, zoodat
het afscheid ons zeer zwaar viel en wij
dan ook nog enkele malen terugkeerden.
Hulde aan dien kameraden die iti
deze buurten wonen en telkenmale lastig gevallen of zelfs mishandeld worden.
Hulde aan de „Stoottroep" die aan
Landverraders",
„beulen", „zwarte
bolsjewistische terreur een harddeze
moordenaars", „smeerlappen", „ploerhandig
einde maakte.
ten" enz., enfin, kortom een woordenboek vol domme, onnadenkend gezegZaterdag 12 Hooimaand '41, des
de dingen.
avonds om 19.00 uur staat de „StootDe politie echter zag en hoorde niets, troep" opnieuw aangetreden, ditmaal
met als gevolg dat én de Banleider én versterkt met het Vendel en enkele
zijn Adjudant zich telkenmale tot de leden van de Motor-W.A. voor een propaganda-marsch door Plan-Oost.
politie wenden moesten, doch steeds
Wederom was de belangstelling zeer
nul op het request kregen.
groot, doch de stemming rustig en afZoo gebeurde het een paar maal, dat wachtend.
De W.A. trok zingend door de straer b.v. een man aan de deur stond die
ons iets toeriep en dan zijn huis bin- ten. Ongetwijfeld maakte zij een uitnen vluchtte, wanneer wij dan de po- stekenden indruk, want geen mensch
litie er op attent maakten, reden zij deed een mond open.
ijskoud door of zeiden „ik heb niets
De kinderen liepen zelfs achter de
gehoord" en wanneer zij dan erg ac- troep aan en zongen onze liederen mee.
tief waren zeiden zij: „Wij weten het
Alleen op den terugweg voltrok zich
nog een onaangenaam incident.
nummer".
Voor een cafétje aan het DamsterDit kon zoo niet verder gaan!!
Wij zullen ons nooit en te nimmer diep stond een groote, breede man in
laten verjagen door scheldwoorden of hemdsmouwen, die later de eigenaar
uitroepen!!
van deze gelegenheid bleek te zijn.
De W.A. zag zich dan ook genoodToen de W.A. passeerde, riep hij
zaakt enkele malen krachtig op te tre- „Heil Moskou" en bleef rustig staan.
den, waarbij onze tegenstanders de er- Toen de Banleider Bresser hem aanvaring opdeden, dat men op gummi- sprak, zeide hij: „Kom maar op",
schoenen hard kan loopen, doch als waarop hij handtastelijk werd.
De kompaan Faber liet direct het
een van die „zwarte kerels" je te pakken krijgt, je voortaan de lust ont- Vendel „rechtsomkeert" maken, en dé
breekt een mond open te doen wanneer reus „met de communistische neigingen", werd even door het gangetje gede W.A. passeert.
Vervolgens werd de troep in tweeën haald, waar hij het heelemaal niet mee
gesplitst, het eene gedeelte onder com- eens was en dus „hemel en aard" vermando van den Banleider Bresser, het vloekte, gesteund door zijn vrouw.
andere onder den kompaan Faber;
De politie greep hierop in en met de
beide afdeelingen marcheerden in te- agrootste moeite gelukte het haar den
gengestelde richtingen op.
man tot zwijgen te brengen.
Op bepaalde punten troffen de beide
De W.A. verzamelde weer en keerde
afdeelingen elkaar om verslag uit te zingend naar het Vendelkwartier terug, overtuigd, dat deze geslaagde
brengen.
De troep van Banleider Bresser werd marsch ongetwijfeld van groote pronog met steenen bekogeld; hierdoor pagandistische waarde was geweest.
Woensdagavond 9 Hooimaand '41 door
de „Concordiabuurt" in Groningen,
werd tevens nog even een bezoek gebracht aan Plan-Oost, alwaar wij ontvangen werden doèr een groote menigte, die ons nu niet direct sympathiek ontving.
De belangstelling was weliswaar zeer
groot, maar dan ook alleen om te zien
of er niet zoo hier en daar een relletje
te ontketenen was.
Het duurde niet lang, of er werden
ons om de 10 meter uitroepen toegevoegd als: „Heil Moskou", „Vrijheid",

...

S.: ,Jk lees daar dat de veepositie
van ....*"
M.i „Hun, man hou oj>."

EN DE KATER

M.: „Ik heb pijn in niijii buik van

die V."
S.: „Ja, ik ben ook niet lekker."

M.: „Dat komt van al die koude thee
die we op hebben moeten
drinken."
„Ja,
omdat die Tomniie weer
S.:

niet.. ,**

M.: „Bel de dokter maar op."
S.r. „Hallo spreek ik met de V-arts?*

DE ZWA

8

Hooger kader op

2. In druk gesprek. - 3. Tijdens de exercit
6. Exercitie van het „planetarium".
7. Tenue verzorgen. - 8. Het berc-* 1

1. De Leider inspecteert het hoogere kader.

den Leider.

-

-

1

-

9

__LDAAT

de kaderschool

—
defileert voor

it vendel.

4. De Leider temidden van zijn zwarte soldaten. - 5. De commandant begroet
den Leider.
9. Dit wordt de exercltieplaats ! 10. Het vendel aangetreden.

-

-
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GYMNASTIEK-OEFENINGEN Kleinburgerdom
teeren W.A.
DER GRIEKEN
(vervolg

De oefeningen
_>e gynGuaastiekoefeningeii werden dagelijks naakt gemaakt, deels om het
lichaam te harden, deels om te zorgen,
dat de man zijn eigen houding verbeteren kon. De oefeningen waren -eer eeanatuuroefeningen en volltsch.
Toestelturnen, zooals wij het doen,
kende men niet; de Grieken kenden
maar één toestel: de Grond' Beginoefeningen zooals het aannemen
verschillende standen, bewegen van
armen en beenen, houding der armen
enz, dienen alleen tot voorbereiding van
5 standaardoefeningen, welke de geheel. Grieksche gymnastiek uit*_aaken;
hardloooen, springen, werpen met discus en speer ca worstelen. In hun san-enstelling zijn deze onderdeelen
prachtig, vooral van physï-logisch
standpunt beschouwd, daar zij alle
spieren welke het lichaam heeft, aan
het werk zetten en ontwikkelen.
1. Het hardloopen. Er waren 4 soorten.
a. De gewone loop (dromos) door
het stadion.
b. de dubbelloop (uiaulus) door het
. an en terug.
c. de duurloop (dolichos) over 12—■
24 Stadia;
d. de wapenloop, welke eerst in volle
wa-penuitrusting geloopen werd, Later
alleen met een schild.
De loop werd blootsvoet geloopen in
mul zand over een recht stuk van het
stadion. De start werd vanuit den
stand gedaan vanuit een steenen dorpel, die voor eiken looper 1.20 mtr.
breed was en waarin gaten zaten waar-,
in de voeten geplaatst konden worden.
Den steenen dorpel vinden wij ook aan
het andere einde der loopbaan, deze
*_*„rdt dan gebruikt voor het bepalen
vaa het eindpunt of van het keerpuntOf schoon het hardloopen de eenvoudigste en natuurlijkste oefening is,
was deze bij de Grieken toch de voornaamste; bij de Spartaansche meisjes
zelfs de belangrijkste.
2. De sprong (Halma). Deze werd geoefend in de hoogte, breedte en diepte.
Van deze drie was het verspringen
verreweg het belangrijkste. Dit werd
niet alleen met het lichaam gemaakt,'
doch ook met behulp van springgewi oh ten van lood (halteres). Alleen
een zuiver uitgevoerde sprong met ge-'
sloten voetindruk in het zand was geldig. Als onbereikbaar gold de maximumgrens van 50 Grieksche voeten.
Phayllos uit Kroton zou 55 Grieksche
voeten gesprongen hebben, dat is dus
een afstand van 17.60 mtr. een afstand
die in onzen tijd nog niet eens bij den
hinkstapsprong bereikt wordt. Op welke manier de oude Grieken sprongen,
weten wij niet Of het een viersprong
was, of dat het resultaat van drie
sprongen opgeteld werd en wat en hoe
het gebruik der halteres was, ligt in
het verleden verborgen.
3. De speerworp (akontismos) lijkt
wel eenigszins op den onzen: men gebruikte ongeveer een 2 meter lange,
dunne en lichte speer, het was een verworp en doel-worp, deels uit den stand,
deels met aanloop. Met behulp van riemen welke aan de speer vastzaten, liet
men de speer om de lengte-as draaien.
4. De discusworp (discobolia) was
een afstandsworp. De discus oorspronkelijk de steenen (solos), was eea linzenvormige metalen schijf van verschillend gewicht met een doorsnede
van 16.5—34 cm.2 De tegenwoordige
discus is volgens doorsnede en gewicht
bepaald uit het gemiddelde van 15 opgegraven discussen. Vanaf een lijn van
afwerpen werd de worp met een heelen
of halven draai uitgevoerd, misschien
ook met aanloop. Wij kunnen aannemen, dat de techniek van het werpen
onze techniek zeer nabij komt.
5. Hot worstelen (pale) was de

kern der Grieksche gymnastiek en ver_____te eea intensieve oefening. Jager
noemt het worstelen de kern van de
geheele gymnastiek- De worstelaars
zalfden hun lichaam niet olie en strooiden zand over hun lichaam. Niet brute
kracht was doorslaggevend, doch vlugheid, een vast oog, het bliksemsnelle
benutten van openingen ïn de verdediging welke de tegenstander laat zien,
het aanwenden v.
? grepen welke in de scholen onderwegen zijn en
het overtroeven van den tegenstander
door sehijnwendingen.
Elke greep was geoorloofd en het
geheele lichaam was aanvalsdoel. De
tegenstander mocht geduwd worden,
vingers en teenen werden omgebogen,
de hals dichtgedrukt om door zulke j
pijnlijke bewerkingen den tegenstander
tot opageven te dwingen. Volgens Philostrates gold het vuistvechten voor
minder gevaarlijk dan het worstelen.

:i terug ia het
W_ vinden d
worstelen in den tegenwoordigen vrijen stijl. Ons Grieksch-¥-omeinsch wor-;
stelen Laat alleen het aanvallen v-an
den schedel tot den heup toe. Er waren 2 soorten van worstelwedstrrjden;
het staand en liggend worstelen. De
eerste werd het meeste beoefend. Degene die zijn tegenstander drie maal op
den grond geworpen had, was winnaar.
Het liggend worstelen behoorde meer
tot de athletiek. Tot de gymnastiekoefeningen behoorden nog zwemmen,
balspelen en dansen. Hoe vanzelfsprekend het beschouwd werd, dat ieder
zwemmen kon, bewijst het oude spreekwoord: „Hij kan lezen, noch zenr-nen."
De balspelen waren ook zeer belangrijk, men speelde met alle mogelijke
soorten ballen, groote en kleine, massieve en holle. De Athener Aristonikos
verwierf zich een standbeeld, uitsluitend door zijn bekwaamheid en êléganee betoond bij het batspel. De dans
als solodans en met meerderen uitgevoerd had een religieuzen grondslag;
Plato zei zeer terecht: „de dans beeldt
de uitspraken der Muzen uit". Kenmerkend voor de Grieksche dansen
was het meebewegen der armen. Naast
de religieuze dansen vinden wij de wapendansen. Als oudste en belanagrijkste
vinden we de Pyrrhiche. Deze dans
werd bij de Atheners vooral bij de Panathenaeen, in Sparta bij de Gymnopadeeen gedanst. Zóó belangrijk was
deze dans, dat de Atheners" eenmaal:
het opperbevel over hun troepen gaven
aan een zekeren Phrynichos, alleen;
omdat hij zoo goed de Pyrrhiche dans-■
te. De Grieksche danskunst (Gr_b.es-!
trick) bleef nog lang voortbestaan.

van

blz.
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Een dergelijke gedach-engaag «-erraadt een houding, die wij met debesten wil niet anders dan als kiembtu-gerïijk kunnen zien.
De agonistiek
Wij hebben de ziel van ons volk oog
Uit het beoefenen der gymnastiek niet veroverd.
kwam men tot de agonistiek (wedstrijWij zijn nog niet zoo ver, dat oas
den). Als wedstrijd vormden de vijf volk geloof heeft in het nationaal-s.genoemde onderdeelen de z.g. penta- ri-lisme
thlon (vijfkainp). De dichter SimoniEn wij zullen ons volk dit .geloof!
des van Keos heeft dit vastgelegd in nimmer kunnen bijbrengen door voor
een pentameter: „springend, bij het Heilsoldaat te spelen.
hardloopen, bij den worp, ook met den
Harde, onverzoenlijke strijd zal er
speer en bij het worstelen". Den grootsten roem kregen de winnaars van moeten worden geleverd. De W.A. zal
de groote HeUeensche spelen, welke hierbij aan den spits gaan. evenals da
spelen immer ter eere der goden wer- S.A. aan den spits ging toen Hitler
den gehouden. Er waren 4 algemeene het vertrouwen van zijn volk vocht.
en.
Hierbij zal de W.A. dan ook de hardste
1. De Olympiaden, die vanaf den
oudsten tijd in Olympia plaats vonden, klappen opvangei.
Dat deert ons *-ïet!
in de Peloponesische provincie Elis
grootste
Maar betweters moeten ons nu niet
ter eere van Zeus, hadden de
beteekenis, want deze spelen waren de komen vertellen, dat wij er slechts sij-.
band. die de verdeelde stammen van om slaagen te ontvangen, want _aa
Griekenland samen hield. Zij werden daarvan kunnen zij zich overtuigd houom de 4 jaar op 5 achtereenvolgende den zijn zij er glad naast.
dagen gehouden bij volle maan na PaIndien de W_A. ziet, dat de natioaail30.000
schea. ïn het stadion hadden
socia-istische gedachte en de dragerw-»n<_-hf»!n plaats. Alexander de Groote van deze idee worden aangevallen op
liet de stadionmuren vergrooten zoo- de manier, waarop de onderwereld dit
dat er ongeveer 40.000 toeschouwers gewend is, zal zij er niet voor terugplaats konden vinden. Men beijverde schrikken zich teweer te stellen, zooals
zi__. de verrschMende Olympia-ie-a op te het mannen past.
Dit optreden wordt gerechtvaardigd
teekenen om naar hen de tijdrekening
vast te stellen. De eerste op deze lijst door de feiten, die zich hebben afgewas Koroebos uit Ellis. Toen ia 720 speeld in de oorlogsdagen van Mei
Orsippos overwon en tijdens het hard- 1940. En wij zijn er\_n overtuigd, dat
loopen zijn lendendoek verloor, werden iedere nationaal-socialist, als hij aan.
sinds dien tijd alle wedstrijden naakt die dagen terugdenkt, onze houding
gehouden. Een krans van den heiligen zal begrijpen en goedkeuren.
olijfboom was de prijs.
Wij vergeten niet. hoe ze de kamera2. De Pythiën. Dit waren meer mu- den Van Dijk
en Noordendorp hebben
ziekfeesten ter eere van Apollo. Zij
werden gehouden ia Delphï in Pokis vermoord.
Wij vergeten niet hoe ze kameraad
eerst elke 8, later elke 4 jaren bij bet
begin van den herfst sinds 586 v. Chr. Rademakers hebben g-sluipmoord.
De eereprijs was een lauwer-a-axts.
Wij vergeten niet hoe ze kameraad
3. De Isthmiën. Derze zijn volgens
den rug hebben neergede sage gesticht door THexus en wer- FarinauK in
ge- schoten.
den door de Atheners elke 2
op
Wij vergeten niet hoe ze de kamePoseidon
de
houden, ter eere van
was
prijs
Korinthië.
De
Isthmus van
raden Von Liitzow, Roest en Wolter»
een lauwerkrans.
in
de „moordtrein" hebben afgeslacht.
4. De Nemeën. Deze zijn volgens de
Wij
vergeten niet hoe ze Overste
sage gesticht door .Heracles en werden
Mussert
hebben neergestoken.
bij
Nejaar
gehouden
2 maal
elke 4
me, in Acrolis ter eere van Zeus. De
Steeds weer zullen wij ons dat herdeelnemers moesten van HeUeensche inneren op het oogenblik, dat zij onafkomst zijn en kunnen bewijzen dat belagen met hun vuisten, met hun.
zij 10 maanden lang zich regelmatig gummiknuppels, met hun -nessen, bageoefend hadden. Over de toelating be- jonetten en revolvers.
slisten de kamprechters (HellanodieEn wij zullen daarnaar handelen?
ken).,ln den begintijd waren er twee, Niet uit haat, maar om ons volk!
later werden dit er tien.
Voor Mussert! Voor ons volk! Voor'
Naast al deze feesten vinden wij nog ons
vaderland!
eere
jaar
ter
de Pana*chen-eë_, die elk
werden
Hou Zee!
Athene
van Pallas Athene te
gehouden in elk derde Olympiadejaar.

___
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De Straten

vrij

Roman door W.a.v Vlaanoeren £
—

„Krek wat mijn broer eek zei,"
lïnterrampeerde een ander, „die was bij
„Hoorde ik goed?** vroeg Arie de politie. Een felle hoor. Hij kon geen
verbaasd, met groete oogen... „Rest ïfaksist zien of, gel-i. mij, hij popelde
va» Tonningen... kameraad Rost... er eentje neer te schieten. Maar geen
en Woudenberg.. ."
kans! Hooit vond hij een kere. met het
..Als je me n0u..." gromde Wet wapen in de hand."
even verbaasd als iedereen.
„ïk vraag mfj af, hoe zij eten we„Maar wat zei hij eigenlijk? vroeg it.» da. het faksisfen waren!-* zei een
Marie, ik snapte het r
ander. „Afs ze er nooit eentje snapten."
..Wel. nadat kameraad Wouden„Geb, sufferf, dat lag er foch dtiiberg bewindvoerder is geworden van :,mendik boven op. Wat zeg je? Daf hef
hef N.V.V., is kameraad' Rost rai het- anderen konden zijn? Geen sprake van.
e geworden van de S.D.A.P." zei Het waren de .akst-ten. Zal ik het je
Piet verheugd.
Ibewijzen? Luister dan: rood had geen
Zif keken efkand.r aan... ver- wapens. De Cl.riste-lijl.en ook niet. Nu
en .och... dan, wie blijven er over? Enkel Je fakbaasd. verheugd tevens
zoo on- sistenF"
zoon
droom...
leek
alles
het
mogelijk. Maar hef was toch waar... I
Piat voelde zijn hande. jeuken en
er viel niet ra® te tw...efen.
I
wilde
naar buiten gaan, maar Arie hield
kamewrj
nee.en.aat
„Nu tonnen
|_ïjh
vast en beduidde hem
hemdsmouw
Marie,
legen
Anna
zijn,"
zei
'raadske
Zij luisterden verder.
fe
blijven.
vroeger."
nog
dan
„meer
„Wat ik je smoes," fluisterde weer
„Ja," fluisterde Marie, „dat kan. :
„je zalf bet zien: vandaag of
een
stem,
_af
stij'
teNn hegrijp ï- opeens veel.
morgen
ze weer. Dr zijn -_e_»rvuren
! machine. geweest.
voren dufster sefteen.**
«Se in plaats van
benzine water in Iran tank hadden. O
Den .volgenden dag kreeg'Arie werk !zoo, no jij. Wat zeg je? Waren er «Nen
op een groot karwei voor de gemeente. faksisfen in dienst? Ga nn... Dat weet
Om tien nur in den morgen, stond hij je wel beter. Alk-maal Mnssertwerk,
■weer achter een heikar en Piet dïeeg wat ik je smoes. ABes, wat et niet
klopte, was hnn werk... In Dordt
'de palen aan. Want... krijgen,
baas"
mij
kunt
direct
draaiden ze het nnrwerk van de groote
.Je
had Arie gezegd," maar dan moet je kerk precies den kant nit, waar onze
ook mijn maat nemen. Afgesproken? kanonnen stonden. Lost je nog penttjes?
De koster? Wel dat was -tok een fakJDan komen wij r~
sïst, denk ik, of anders wist de man bet
Bij mij in de straat was een wijf.
niet.
HOOFDSTUK ZESTIEN
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Met was een best karwei; er kon aan
verdiend worden, want hef was accoordwerk- en Arie wist weg met de
palen, vooral nu Piet daar voor zorgde.
Het werk liep dus gesmeerd. Alleen...
er was een „maar' bij.
Er liepen acht hatelijke w-erklieden
rond, mannen, dïe den nieuwen toestand niet begrepen, en die bun oude

die klopte haar vloerzwabber nif, telkens als er vfiegeraïarm kwam. En zoo
ga je maar dei-r.*1

—

lfc heb het -Hoos wel gedacht,
vioeger," zei een ander, „dat het gespuis was. Ik kreeg eens zoon vrijer
boven me te wonen, op de trap. Je kon
geen nacht slapen -/an bet kabaal. Die
converseerde, of hoe noem "■> dat, met
spiri-stïsche geesten. Ik heb een domihaat tegen bet nationaal-socialisme mei nee eens hooren zeggen, dat er booze
konden verkroppen. Nu vooral niet, nn geesten in de lacht moeten leven, vooral

S.D.A.P. en het N.V.V. zoo oneer boven D-Hschland.**
Een gelach steeg op. Maar even daarcurateele stonden van twee „faksisten"'.
Af en toe hoorde men hen hun gat na stilde dat en ging het verder:
„.Wiedes boor. Nn ja, deminces
uitspuwen in de schaftkeef. Als Arie of
Piet in de buurt kwamen, dan hielden zeggen wel eens meer wat, maar het is
zij echter hun monden, dicht. Zij sche- toch en feit dat de Christelnken maar
nen te vermoeden, dat die twee natio- waf het land hadden aan al die heeren.
naaf-so-ialisfen waren.
Aan een openlijke terreuractie dachde

—

ten zij niet meer. Maar aan een heimelijke gafspuwerij des fe meer...
„Je moet maar denken: ze zijn niet
wijzer!" zei Arie op een dag tegen zijn
maat. „Die menschen moeten net zoo
beleerd worden, als ik het noodig had."
Dat wist Pief ook, alleen hij was jonger en vuriger en kon hef nie. goed
verkroppen, dat men over zijn Beweging zooveel praatjes rondbazuinde.
Toch hield hij zich goed', werkte, en
.was vriendehjk tegen iedereen.
Maar op een dag gebeurde er iets.
Het was helder mooi weer en de zon
stond gloeiend heet aan den hemel. In
'de schaduwen van de keet aten zij hun
brood- op. Binnen in de keef -*afen Arie
en Piet. Zij hadden geen lust .naar al die
'geruchten te luisteren, die door hnn
collega's werden ©pgedïschf. De een
wist nog meet gruwelverhalen dan de

—

ander.

...

Maar daar opeens hoorde men fluis-

teren

—

>_..

en dat zij de boel verraden

hebben, dat is waar. Mijn zwager vertelde dat ze op hem geschoten hadden.

Hij had duidelijk de vuurstraal gezien.
Hij er op af; natuurlijk met soldatea en
politie tegelijk. Maar ja, er was niets
te bekennen. Geen spat. Kijk, dat had
je nn altoos: je zag als het ware het
schot en... je kon nooit één kerel te
pakken krijgen."

1

Zij deden voor ons niet onder hoor, en Op het werk bij Arie v. Veen <S.D A P -er)
een jonge fascist. Piet werken die
nn zit je onder hun plak. Het zal mij komt
echter spoedig wordt ontslagen. Piet blijft
strijden voot zijn ideaal, ondanks „broodbenieuwen in dat N.V.V."
door zijn mede-arbeiders. Arie gaat
Arie en Piet hadden nu hun oor tegen roof"
twijfelen. Bij Jan Okkenbroek, zwager va—
Zij
de planken gelegden luisterden toe.
Arie, die ook al N.S-8.-er is, leent Arie
kookten inwendig en hadden moeite een zaag. EHenaelfuen avond wordt Piet
zich stil fe houden, maar zi-j voelden aangevalïe- en in het aaeken„_i_ opgenomen. Marie, de vrouw van Arie; bezoekt
als bij instinct: btßveo en kristercn
een kaartlegster, die haar vertelt over een
daar komt meer.
zaag en vraagt of haar man met fascisten
omgaat. Diep geschokt loopt Marie naar
„Ik heb vroeger eens zoon vrijer Jan
Okkenbroek, die besluit zeïf de zaag
neergeslagen," zei weer een ander. „Die bij' Arie te gaan. halen.
Arie heeft de zaag
liep met krantjes op de Brug. Hij keek weggeworpen. Op het politiebureau is een
zaag gevonden, die van Jan blijkt te zijn.
|nuj zoo brutaal aan, dat ik dacht: jou Een
verhoor volgt, waarbij Piet verklaart,
serpent.
Ik
lampjes
ik
dichf,
sla
de
dat Arie niet in staat is, zoo iet» gemeens
duwde een meisje tegen hem aan. Daf te doen. Als Arie het gedaan zou hebben,
hij dat ook bekend hebben, meent
kind viel en zie zoo, de hommeles was dan zou
Arie gaat naar huis en denkt na
er. De faksist kreeg er nog een bekeu- Piet.
Ook Marie gaat de dingen anders bezien
ring bij, bij zijn blauwe oogen/*
en bezoekt Piet's moeder. Wanneer Piet
weer aangevallen wordt, komt Arie te hulp-.
„Hoe lapte je hem dat?"
„Wel, ik hield natuurlijk vol, dat Op het werk noemt men hem nu „faksist";
baas ontslaat hem. Dan breken de
hij begonnen was met dat kind f e stom- de
Meidagen aan. Arie en Piet worden ongepen. Dat ik dat niet kon aanzien en zus sloten met duizenden anderen en komen
toen hielp. Och. Er waren getuigen ge- na vijf dagen vrij. Er heersent vreugde bij
de nationaal-socialisten.
noeg tegen hem. Dat snap ie wet."
„Nu je dat vertelt, zal ik je een
bak vertellen, maat. Het zal een goed
half jaar geleden zijn, dat mijn vrouw
op een avond naar huis komt. Zij ziet ook zoon fascist. Schrikken jullie? Geen
op het hoekje van de straat bij ons. nood hoor. Ik za! jullie niet oppeuzelen,
zoon zwartzak sfaan. A.et kranties. Dr Ik houd niet van wild. Kalfsbiefstuk is
was niemand in de buurt, zal ik maar mij liever. Ik stond dus op een avond op
i zeggen en laat zij nu precies op een
het hoekje van de Gouvernestraat. Ik
zaag frappen..."
was erg moe. Ik had ook honger, want
„Wat zeg je... een zaag?'
ik was al weken werkloos. Mijn moeder
schropzaag.
zoon
soort
ver-lende niet veel met uit werken
Zij
„Ja,
dacht direct: die is zeker van dien fak- gaan. Maar, zij hield haar en mijn mond
sist. Ja, die deugnieten leggen zoon toch open. de goeje ziel. Ik had dus
ding een beetje'in hun buurt zie je, wis konger. Ik verlangde naar huis. Opec -,
en waarachtig doen ze dat! Nu, mijn zoo pardoes uit het donker kreeg ik een
vrouw denkt: dat zal ik je betaald zet- slag achfer mijn ooren, het schaafde net
ten. Ja, zij is niet nrin, dat wijf van me! ;boven mijn slaap af. Twee millimeter
Dus: ze grijpt het ding, kijkt uit en... lager, en ik zou morsdood zijn geweest.
floep... zij aait er hem mee, zoo van Ik viel neer. Een vrouw had mij met
achter, over zijn bakkes. Met één klap een soort schrobzaag neergeslagen
fag meneertje op den grond. Ik snap Wet beb je vriend? Zie je sterretjes?
nog niet, hoe zij hem dat lapte Maar ja, Krijg je de hik? Meet je je adem inhoukerel,
toen het erebeurd was, zn aan de haal, den, en je neus dichtknijpen
dat begrijp je wel... Regelrecht het ie stikt haast... gauw een glaasje wahuis in."
ter... Neen, blijf maar rustig zitten, ik
zoo.
Pief stond bleek als een wassen beeld kom vlak tegenover je zitten...
Toen
praten.
wij
Nu
eens
even
kunnen
tegen bet schot bi de keet geleund, zijn
ak je daar hoorde kletsen dacht ik eerst:
tanden knarsten... mondhoeken tril- Piet,
grijp die vent en sleur hem naat
den. Arie zatr bet en greep hem vast...
„...Nooit iets van gehoord..." de politie. O, ik ben er sterk genoeg
vervolgde de stem buiten... „maar voor, geloof maar en daarbij, mijn
nrijn vrouw had naderhand toch erg de maat... ja, Arie is ook een fascist. Dat
zenuwen te pakken, telkens als er ge- wisten jullie nog niet, is wel? Nu dan.
zün
beld werd. Enfin, het liep goed _1, daar Ik dacht eerst: ik sla dien man
ik plots
glaasjes
Maar
dacht
stuk.
toen
kraaide nooit een haan naar."
„Een net wijf, zeg, dat moet ik aan iets... Mijn vader en moeder waNederzeggen. Dat noem ik nog eens lef heb- ren de eerste socialisten bier in destijds
Zij
land.
hebben
die
menschen
ben..."
geslagen en gewond, bespuwd en
Op dit oogenblik gebeurde het Piet ook
gehaat.
Ja, felle is oefc wel eens met
uit,
knipperde
even
Rep kalm de keet
met zijn oogen tegen het felle zonlicht een zaag geslapen geworden. En naEn dan hef Leger des Heffs.
en ging toen voor de werklui staan. derhand
Zü
staken
hun
lokalen in brand en trokArie hield zijn hart vast en balde al de ken de vrouwen
de hoeden van bet
vuisten...
op, vriend, laten
nu
Kom
hoofd,
en
jullie
„ik
.Zoo" zei Piet,
zal
ook
wij
lijd
den
een
paar
jaartjes vooruit
eens een bak vertellen. Luistert. Ik stond
je.
toopen„wil
Elkander
nu de hand geeens op een avond op het hoekje van
wij
anders
moeten
het toch over
ven,
een straat Jullie moeten weten, ik ben
een paar jaar doen. En, bet spaart een
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LEIDER

paar jaar verdriet uit en haat en...
gevaar. Neen, ik ben niet meer boo*
op je en op je vrouw ook niet meer.
Ik kom vanavond bij je op bezoek _*"
„Ie bent gek... je raast."
, Niets ervan. Gek ben ik niet e«
razea, dat doe ik ook niet. Luister eens:
wij zijn allen arbeiders, en mogen niet

..

——

verdeeld zijn. Het groot-kapitaal jaagt
jullie op tegen ons: De Joden, die geen

Aks kct-tog sta ik voor a__j_ Dktschc v__k in 't veld.
Mijn keogste wape-kecr heeft __§ Ütr opgesteld.
Mqn bs-rcfet beschut zijn kind: o___ee_-_a_r bastkw
regen de horden, die verdbskerea zijn zon.
Wanneer ik wend», vier _k zijn zegepraal, ,
_*-jk -k -9* blazoen onteer, wanneer _k faal.
Zoo 'k val, val ik voor kern Hij kenrt n-ijm laat en daad.
Hit k--* -»f- *--eR kij stut __jn tro_w, breekt mijn verraad.
Het vo-k staat met mij pat, vrijl 't krat in -rif erkent:
Zoo dra -k -rij o-tbind uit zijn streng regime-.—
om eigen baat
sta ik verlaten en bezwijk.
Ik ben een strijder Gods. in 't veld voor ons Dietse, rijk.

—

J.

van Kers.ergea,

arbeid kennen, de vrijmetselaars, de
priesters, die liever zelf heerschen, dan
dat een arbeider of burger het doet
Snap je dat nu nog niet? Die zaag...
zwijg daarover... dat is geweest."
Er viel een diepe stilte over de groeo.
In de verte knarsten de trams in de
rails, en boven hun hoofd ronkten de
moforen van een vliegtuig. Zij keken
elkander aan, als in een droom ...eik
niemand had den moed iets te zeggen.
Arie ontroerde ervan en stak maaf
een pijpje 0p... En Piet... hij zat daar
zoo rustig, met de handen om zijknieën gevouwen.
Een van de lui vloekte
„Moet je niet doen, dat vloeken*
zei Piet. „Zeg liever: kameraad, hief
zijn de vijf... Ik heb dat vroeger ook
eens moeten doen en ik weet het, het
valt niet mee... de stap is moeilijk,
heuscb, dat weel ik. Maar als je hem
gedaan hebt, dan wordt het zoo fijn in
je leven ."
(Wordt vervolgt^

...

—
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Het hoogere kader voor het eerst op de

kaderschool
Zaterdag 26 Hooimaand 1941.
Een stralende zon, die het zwarte
uniform tot een weinig prettige dracht
maakt en doet verlangen naar open
boorden en schillerhemden.
Maar ondanks de warmte staat op
den weg van Leusden naar Amersfoort
een zwarte slodaat in uniform voor een
wit hek en groet stram en correct de

binnenkomenden.
Het is een ware sterrenregen, die deze

post voorbijgaat, want het geheele
hoogere kader der W.A. is op bevel van
zijn Commandant vandaag naar Leusden gekomen om tezamen de moeilijkheden en de mogelijkheden van heden
te bespreken en tevens om te zien, hoe
de Kaderschool en het omliggende terrein er thans nog.uitziet om later ten
volle te kunnen waardeeren, wat voor
een geweldig werk moest worden verricht om dit geheel volledig aan zijn
doel te doen beantwoorden.
Hopman Kerkhcf heeft met het eerste deel van het beroepsvendel ter
sterkte van 30 man al heel wat werk
verzet, maar de uitvoering van de
„groote" plannen ■— plaatsing van een
nieuwe barak, aanleg van een excercitieterrein, bestrating van het voorplein
en den toegangsweg, plaatsing van een
moet
hooge vlaggemast enz. enz.
toch nog komen.
Ook in het binnenste van het gebouw, waar eens van hun volk vervreemde internationalistische wijsgeeren hun bedenksels tegen elkaar -.aten
uit te ruilen, zal nog heel wat veranderen, maar het is nu tenminste alles
schoon en licht en het eerst noodige
meubilair is reeds met kunst en vliegwerk bijeen gebracht-

ben aangedaan, wordt het heele gezelschap met het Vendel verzameld.
De kameraden van het Vendel geven
verschillende zang- en voordrachtnummers ten beste, die den goeden geest,
die hier in zoo korten tijd tot stand is
gekomen, zichtbaar tot uitdrukking
brengen.
Hopman Heins laat ook het kader
natuurlijk in den kortst mogelijken tijd
twee nieuwe liederen aanleeren.
Na een korte poos worden een aantal
prachtige films van de.Beweging vertoond, die op hartelijk applaus worden
onthaald.
De avond wordt verder. in gezellig
samenzijn en goede kameraadschap

doorgebracht.

Hauptsturmführer der S.S. Dupin
bracht dezen dag eenige uren met ons

door.

Sport

—

Hoewel
zooals de Commandant bij
het begin heeft gezegd
deze dagen
geen strenge en voorbereide „cursus"
wordt gegeven, omdat de omstandigheden zich daartoe nog niet leenen, komen na den kerkgang tóch als vanzelf
de sport-ingrediënten tevoorschijn en
kogelstooten, hoog- en verspringen
worden aldra druk beoefend, waarbij

—

de leeftijd al dikwijls blijkt in de sportieve prestaties 'n geringe rol te spelen.

Excercitie
Na het eten laat de Commandant het
kader aantreden voor excercitie en al
spoedig daveren zijn commando's over
het voorplein en de oprijlaan. Het moge
dan de model-excercitie van het Vendel
niet in den schaduw stellen, wat Het
kader presteert, het blijkt toch duidelijk, dat de oversten in de W.A. niet alleen kunnen commandeeren, maar ook
persoonlijk in staat zijn datgene, wat
zij commandeeren, zelf uit te voeren.
Om half drie wordt het kader aan
deééne zijde, het Vendel aan de andere
zijde van het voorplein opgesteld en
enkele minuten later zwenkt een auto
de oprijlaan in en commandeert Commandant Zondervan „Geeft acht! Hoofden rechts en links!"
De Leider in gezelschap van Heerbanleider Kessler en Onderbanleider Van
den Arend komen het plein op.
De Commandant meldt de troep en
vervolgens loopt de Leider man voor
man aanziend langs het geheel.
Het is hem aan te zien, dat hij trots
is op deze trouwe zwarte soldaten, die
hem op leven en dood trouw en verknocht zijn.

-—

De Commandant spreekt
Wanneer wij in een flinke zaal met de
hoogere kaderleden uit alle windstreken bijeen zitten, neemt de Commandant het woord.
In een uitvoerige en openhartige uiteenzetting geeft hij het hoogere kader
een beeld van de mogelijkheden en
moeilijkheden in het afgeloopen jaar en
voor de toekomst.
Nuchter en klaar stelt hij ons de feiten voor oogen, bespreekt gemaakte
fouten en wijst erop, hoe tenslotte alles afhankelijk is van de kameraadschap, die ons onderling tot het uiterste
moet verbinden, die ons voor elkaar
van hoog tot laag moet doen instaan en
die ons de mogelijkheid moet geven
door de kracht van onze gemeenschap
iedere tegenstand te breken.
„Ik weet" aldus de Commandant,
„dat als ik thans de W.A. zou bijeenroepen en haar zou vragen, wie met mij
mee ging naar het front, dat vijf en
negentig procent geen oogenblik zou
aarzelen, maar de Leider wil, dat de
weermannen en kaderleden, die thans
in het Vaderland zijn achtergebleven
niet op een dergelijke wijze uiting geyen aan hun eensgezinden wil om alles
in te zetten voor een nieuw Europa en
een nieuw Vaderland, omdat ook in het
Vaderland de waarborgen aanwezig
moeten blijven voor den nieuwen opbouw.
Natuurlijk zal ik niemand, die voor
zichzelf de overtuiging heeft aan het
front zijn plicht te moeten vervullen,
weerhouden, maar niemand moet denken, dat het werk aan het thuisfront
een bijzaak is geworden.
De W.A. heeft door de méér dan
vijftig procent, die zij voor het front
heeft afgestaan, bewezen, dat zij uit
het goede hout is gesneden.
Zij zal dat ook in de toekomst toonen
ten aanzien van alle taken, waarvoor
de Leider haar roept!"

Kameraadschapsavond

Na het inrukken verzamelen wij in
de groote zaal en na een enkel woord
van den Commandant treedt de Leider
op het podium.
Eenvoudig, rustig vertelt hij ons van
de moeilijkheden der Beweging, daar-,
mee vastleggend zijn vertrouwen in ons
en tegelijk zijn verlangen, dat wij ieder
voor zich op onzen plaats ons ten volle
bewust zullen zijn van de zware verantwoordelijkheid, die wij dragen voor de
toekomst van ons Volk en ons Vaderland.
„De eerste periode van den strijd der
herboren W.A. is afgesloten. Gij hebt
meer dan tienduizend man verzameld
en gevormd.
Meer dan de helft daarvan hebt gij
moeten afstaan voor andere taken dan
den strijd in 't Vaderland, maar taken,
die toch hetzelfde doel dienen. Ik verwacht van TJ, dat gij in den korst
gelijken tijd opnieuw de oude sterkte
zult weten te bereiken, terwijl ge tegelijkertijd ervoor zult zorgen, dat deze
W.A. werkelijk in den volsten zin van
het woord een keurtroep zal zijn, bestaande uit mannen, die den titel „rid-*
ders zonder vrees of blaam" werkelijk
verdienen.
Ik ken Uw trouw aan de Beweging
en aan mij als Leider der Beweging.
Weet, dat ik die trouw naar v/aar.e
weet te schatten en dat zij beantwoord
wordt door mijn trouw aan U en aan
't doel, dat ons gezamenlijke doel is!"
De rede van den Leider wordt herhaalde malen door applaus onderbroken
en wanneer de Commandant tenslotte
nogmaals den Leider de verzekering
geeft, dat hij onder alle omstandigheden op zijn zwarte soldaten kan reke-a
nen, onderstreept een daverend handgeklap de woorden van onzen hoogsten
bevelvoerder, omdat hij daarmede tot
uiting brengt, wat ons allen vandaag
méér dan ooit bezielt en bewust is.
De Leider spreekt daarna tot het
Vendel, dat tevoren voor hem eenige
staaltjes had gegeven van wat in den
uitermate korten tijd van enkele weken
met strenge tucht en goede opleiding
kan worden bereikt.
Het feit, dat de Leider onmiddellijk,
beloofde de noodige middelen te zullen
verschaffen voor de noodzakelijke uitbreiding en inrichting van de Kaderschool en voor de versterking van het
Vendel tot een totaal van honderd man,
was wel het beste bewijs voor zijn tevredenheid over het geleverde werk.
Nog enkele uren bleef de Leider in
ons midden en stelde zich bij de verschillende kaderleden op de hoogte van
den toestand in hun gebied of hun
dienst.
Nadat een groepsfoto was genomen,
stelden het Kader en het Vendel zich
opnieuw op en de Leider verliet onze
school, die in de toekomst zulke belangrijke diensten aan de W.A. en de geheele Beweging zal bewijzen, ons achterlatende in het besef, dat deze dagen
niet alleen voor ons, maar ook voor den
Leider voldoening hadden gegeven.

mo-:

Slotwoord van den Commandant

—

Nadat de Commandant zijn gasten
over het terrein heeft rondgeleid en
nadat wij de heerlijke erwtensoep, die

DE NIEUWE TIJD BREEKT BAAN.
Zoo heet de prachtige propagandafilm, die de afd. Propaganda van het Hoofdkwartier heeft laten vervaardigen en
die we zeer binnenkort in alle Nederlandsche theaters hopen te zien draaien.
Voor het sluitstuk van de rolprent is gebruik gemaakt van de Haagsche W.A,

heeft weten te tooyeren, alle eer heb-

Enkele opnamen van onze Haagsche kameraden.

de kok zelfs in dezen tijd tevoorschijn

De Leider spreekt

De Commandant vatte de geheele
bedoeling en den geest van deze dagen
en ons werk in de toekomst samen in
een korte slottoespraak:
Kameraadschap, corpsgeest onderling. IJzeren discipline van hoog tot
laag, waarbij geen getalsoffer te groot
kan zijn, als het gebracht móét wórden
ter wille van de zuiverheid der W.A.
Onbreekbare trouw aan den Leider in
wiens handen wij het belangrijkste instrument zijn ter verovering van ons
Volk en Vaderland voor den nieuwen
tijd.
In kleine groepjes trekken de kameraden, die hun woonplaats dezen avond
nog kunnen bereiken, huiswaarts.
De anderen blijven dezen avond nog
gezellig bijeen en genieten van muziek,
zang en vendelzwaaien, alsook van het
samenzijn, dat zooveel banden heeft gesmeed, dat de saamhoorigheid in de
W.A. sterker geworden zal zijn dan
ooit en ook het practische werk daarvan zonder twijfel de vruchten zal
plukken.
De Secretaris-Generaal, kam. Huygen, woonde in de uniform van Heer-

baüleider de geheele bijeenkomst bij.
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W.A.-vormingsavond te Oss
Op 26 Hooimaand sprak kompaan
C Wiegel van den Dienst Vorming van
het Stafkwartier tot de W.A. van Oss.
De geheele W.A. ter sterkte van 60
man Was aanwezig.
Onder een aandachtig gehoor gaf
kameraad C. Wiegel een goede uiteenzetting over de bronnen van het Nationaal Socialisme. Bovendien gaf hij aan
met welk doel wij ons hebben ingezet
yoor de Nat. Soc.

beweging.

Tusschen zijn rede door bij belangrijke punten, declameerde hij enkele
buitengewoon' goede gedichten van kameraden, die tót de harten van de
iW.A.-mannen spraken.
Kompaan Wiegel bleek niet alleen te
kunnen vormen, maar ook musicus en
zangleider te zijn, want tijdens de
pauze werd nog menig W.A.-lied gezongen en ingestudeerd. Na de pauze
vestigde spreker onze aandacht op
het feit, dat wij nog in de gelukkige
omstandigheid verkeeren, te kunnen
strijden voor ons ideaal, terwijl onze
kameraden in Indië, Engeland en Afrika reeds meer dan een jaar in de ge-

De Leider

bezocht 26 Hooimaand het Dietsche Zangfeest te Rotterdam. Bij zijn aankomst inspecteert de Leider het W.A.-vendel.

ven het schilderwerk uit te wisschen.
De taak van de agenten werd al spoedig overgenomen door Unie-Ossenaren,
die gewapend met flesschen zoutzuur,
emmers water, bezems en karren zand
den geheelen Zondagmorgen bezig waren om het V-schilderwerk te verwijderen. Dat de burgemeester iets buiten
zijn boekje was gegaan, zag hij zelf al
spoedig in en hij stelde dan ook een
bus verf van 10 kg. ter beschikking
van de W.A.

vangenissen zuchten.
Met het zingen van het 6de couplet
vari hèt Wilhelmus werd deze goed
geslaagde avond om 11 uur besloten.
Dit was ook ten hoogste tijd, want
4 uur in den morgen moest de W.A.
aangetreden staan, om Oss in het teeken van de V (Victorie) te hullen.

OOGSTMAAND
In de polders en op de heuvels wuift het goudgele koren in de
heete zon. Door zon, wind en regen is het gerijpt, maar de weelde
van de volle aren en de teedere omzooming van papavers èn korenbloemen is slechts van kor-ten duur.
Want het is oogstmaand geworden en overal wordt nu het rijpe
koren door boeren en veldarbeiders gemaaid: „Sikkels blinken,
sikkels klinken, ruischend valt het graan", om de woorden van den
dichter te gebruiken.
Eindeloos staan de garven. Straks als de oogst is binnengehaald

Tijdens den marsen, die de W.A. nog

■Zoo; juist bereikte ons nog een verdehzelfden avond door de straten van
Bussurn,
Oss hield, deden zich enkele kleine inslag van een kameraadske uit

dat op het oogenblik in Oss verblijf
houdt en daar den marsch dé-'W.A.
heeft bijgewoond. Nadat de V-spreuken in den vroegen Zondagmorgen
door onze weermannen waren aangebracht, bleek later op den dag, dat de
burgemeester Louis de Bourbon aan
zijn politiemannen opdracht had gegé-

■

cidenten voor. In den muziektent heeft
de plaatselijke commandant, de opperwachtmeester Toen, een korte toespraak gehouden tot zijn mannen. Ooiin Oss merkt men thans, dat er een
flinke groep W.A.-mannen klaar staat
om het nationaal-socialisme te helpen
vestigen.

-

„Een zon van daadkracht riep ons wakker
golven op een nieuwen akker."

Tot

Waardevolle producten in oorlogstijd: Vlasoogst in de Haarlemmermeer

Hopman M. v. Bergen trad verleden week in de gemeente Haarlemmermeer in

het huwelijk met Kameraadske Laroboo.

,

en met vreugde cri dankbaarheid het oogstfeest wordt gevierd,
liggen daar, waar voor kort een groote voedselrijkdom stond, enkel
nog kale stoppelvelden, die wachten tot opnieuw de ploeger komt
om opnieuw zijn grond te bewerken. Oogstmaand is graanmaand.
Het korenveld met zijn zware aren heeft de hevigste voor jaarsstormen getrotseerd, is niet bezweken bij striemende hagelbuien.
Weliswaar zijn de zwakke aren gevallen, maar het veld is toch één
geheel gebleven.
Zoo is het eigenlijk ook in onze W.A., in onze Beweging en in
geheel ons volk. De „zwakke broeders" ontvallen ons; zij zijn niet
bestand tegen strijd en loopen weg....
Maar de werkelijke nationaal-socialist en W.A.-man blijft, want
hij kent de gevaren, de tegenslagen en de moeilijkheden; hij aanvaardt den strijd! Eens wordt heel dit volk een bloeiend en blijvend
korenveld.
De oogst van deze vette Dïetsche aarde zal rijk zijn.
Want het is, zooals George Kettmann Jr. het pns zegt:
„Wij rijpen tot een weerbaar volk,
door zon en wind en regenwolk
Nog zijn wij zaad
wij worden graan!
Welaan
de jeugd is opgestaan!

—

—

—

14

DE ZWARTE SOLDAAT

voor de zeer
bij de volbelangstelling
gewaardeerde
trekking van ons huwelijk ondervonden
Hierbij danken wij hartelijk

A. E. VAN GOOR
DEN OOSTERLINGHL. H. A. VAN WIJK

Soe3t d ij k,

W. VAJN HUNEN

_

(333»

lü^LE

VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN
OPSLAGPLAATS VAN INBOEDELS

21 Hooiniaand 1941,

Nitro-Verf Industrie
Voor

grond-

—

en glansverven, kwasten,

sponsen, zeemleer.
VERF VOOR ELK DOEL!

KAMERADEN W.A. ! Heeft U bonnen?
(331)
WIJ HEBBEN VLEESCH!

e soort eo zaden

K_fi
WAUTR__-J^T^OBV-NT_-

„„.

„.,..

Winkel Nieuwstraat 38 - Deventer

LUXE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
BORSTELWERK
HOUTWAREN
SPEELGOEDEREN, PORSELEIN-, GLAS- EN AARDEWERK :
(350)

L. J. BBüNA
BEEKSTRAAT 37
APELDOORN

DIVERSEN

DEVENTER

BRINKLAAN 93, TEL. 4172
APELDOORN

-

Th. Hermans

ADRES
Bloemen magaziii? uw
wiegen, en-

. "
JUweekerij
en Ï7"

.

voor

kinderwagens

__

(351)

- boerma
KAMERADEN TE HELMOND
Uw slager is
~ ""'"'"
TOF
K
7FM
A
N
"
Uw
Koek
en
Banket
Kam. H. VAN LITH
DEVENTER - HOFSTRAAT lfi
Lijmbeekstraat 453 — EINDHOVEN
koopt U toch uitsluitend bij een Telefoon 3523
Gira 125943
J^ W. REUDERINK
Kameraad? - Adres te
bevragen: H. DERNISON,
ONS DIPLOMA
Dames- en HeerenkSeeding
UW WAARBORG
__r
.
o
Sassenstraat 57, op vertoon
i-a.
Waanders
&
Zn.
van Lidmaatschapskaart P.O
Brillenslijperij SMIT
of W.A.
Aannemers van
Bontwerken - Pelterijen
KENNEMERLAAN 70 - IJMUIDEN
TIMMER-, METSEL- EN
Un.ormen _.
W.A. _._-..
en P.O.
BETONWERKEN
PAPENSTRAAT 114-116
TEL. 3194 KoPPels en Onderschekiingsteekenen.
J.
F.
A.
PETERS
DEVENTER
GED. GRACHT 2, Tel. 4537, DEVENTER
Aan de vrouw van den W.A.-nian!

-

■____-.

het kinderwagenhuis
0"°" o~*-t

r_-

___..,____"„

(120)

((355)

4

r.__>,"-~_-

(3391

(354

—

De Duitsche soldaten eten
K ASTAN JELAAN 18
TEL. 21871
BIBANA-PUDDING
ARNHEM
Weet U waarom??? Omdat Sibanapudding ZEER VOEDZAAM is en uit
Uniformen P.O. en W.A.
ZUIVERE GRONDSTOFFEN wordt
gemaakt. Geeft het ook aan Uw W.A.Petten en W.A.-mutsen
irian. Houdt hean fit, het is noodig.

—

—

—

ZANDVOORT

WANNEER U ZANDVOORT
Waterproof overjassen.
Uitsluitend
BEZOEKT
eerste klas maatwerk. Zwarte hemden.
CAFÉ
HOTEL
RESTAURANT
Zeven 3makeai — .3 pakjes op éen bon. Koppels
Distinctieven
Dassen
treft gt> Uwe "--.-kameraden
Vraagt Uw winkelier. .(Wij hebbeai (227)
BOULEVARD DE FAVAUGE 30
gladweg maling aan terreur).
. *im *» C»f«-R_.taur_nt
TELEFOON 2233
Privé 2161
S I E P, Konstabel.
(273) f
ZANDVOORT
Nederlandsche fabriek van fijnera UNIFORMPETTEN EN MUTSEN
(375)
puddingpoeders.
Zwarte Hemden (Kerko), Marschlaarzen.
TELEFOON 4-.61
IJMUIDEN
Zandvoort
Tel. 277$
Stationsplein
W-A. Koppels, Dassen (zwart en Reeda in vroeger jaren het
Oranje-Wit-Bleu), W.A. en P.0., trefpunt der Kameraden!
(173)
Wachtmeester N. MORDHORST,
spiegels en arm-emblemen. (211)
V.O O R
N. S. B.- en Oranje-Wit-Blauw vlaggen.

De prijs is laag
10 ets per pakje

—

—

STEIN'S

—

—

-

VICTORIA"
-

—

KACHELS
ft A AR

(N.S.B,

Besterdptein

Tilburg

MOLS

LAMMEs

tANGESTBAAT nr. 32
(74)
HILVERSUM

KOLENHANDEL
TORENLAAN no. 9

KOPPELS, prima kwaliteit leder!
Schouderriem met musquetonsluiting
vooi W.A.
4. —; idem met drukknoopsluiting voor P.O. 3.50. Bij kwantum-

’ ’

afname ruime korting! Levering ongefrankeerd, onder rembours.

FLINK
HEERENSTRAAT 32b HILVERSUM |

-

jaar Uw vacantie natuurlijk in
Z_ANDVOORT
Gij woont dan bij Kameraden en neemt daarbij een
Kameraad-leverancier. — Vraagt daarom bij Uw

en Wolfsangel). Dit
Verkoopkantoor „Het Centrum"
1 - Telef. 4478 -

Fietswimpels

(54)

komst de adressen aan bij het Kringhuis, weikè
op vertoon van Lidmaatschapskaart verstrekt

- LAREN

worden.

TELEFOON 3154

KUNSTHANDEL „ELKA"

Ripperdastraat 2, Enschede, Telef. 3680
Uw adres voor
SCHILDERIJEN, LIJSTEN EN

■LEIDE-V

AMERSFOORT

SIERKUNST

„Bouwbedrijf KAAIJ"

—

LEIDEN
HOOGEWOERD 99
TELEFOON -_-.5_6

. .

VOOR HET HUREN VAN

Voor

EEN LOKET IN EEN KLUISINRICHTING
EN VOOR AL UWE BANKZAKEN, OOK DE
GERINGSTE, NAAR DE

Gooische Bank

IDc

ter

nieuwbouw,

Levensmiddelenbedrijf „DE SPA R"
Kruidenierswaren, vleesch „aren, delicatessen, zuidvruchten, wijnen, bieren,
Lage prijzen
Het adres voor kameraden!
enz.

—

Correcte behandeling

—

N.v

M.J.vanSteyn

-

Leiden

Standplaats :
(365)
HOOGSTRAAT (bloementent)
Htiis-adres: Vrouwensteeg 6a

plaatse

_

-_»-**-

m
X.

~~^^_r
/f%£lt&*f
JsVi!. _-A

7^^

"'

Haarlemmerstraat
96-98-100 Leiden

Manufacturen
Bedden - Dekens
(395)

Voor direct te leveren: W.A.-mutsen in
K LEERMAKER IJ

ü. TEGELAAR
OEGSTGEES.

ja—l

Van Dam

Voor bloemen, planten en versieringen Evertsenstraat 28, Amersfoort
naar een kameraad „Zwarte Soldaat",

(216)

t»®^

STAALWARENHANDEL

(198)

KROMMESTRAAT 22 AMERSFOORT

verbouwingen, enz.
door t geheele land

(366)

WILHELMINAPLANTSOEN 3 TE BUSSUM

oudste bankinstelling

C. BONT

ELECTRISCHE SLIJPERIJ

Klein- en groothandel

'

tluffermansstraat 44
Tel. 25095 (Leiden)
(131)
VOOR W.A., A.W.A., Pa».

(202)

LEEUWARDEN

Alle soorten Postzegels
en Albums
Steeds in ruime keuze voorradig bij :
M. HENGST
POSTZEGELHANDEL
Bagijnestraat 69
Leeuwarden
' Taxatie
Inkoop
Verkoop

—

—

DUITSCH

—

—

-

Examens Conversatie
Handelscorrespondentie

F. E. LAMMEES

- Tuinen 6 boy.

(299)
LEEUWARDEN
Tolk en beèedigd Translate-T

____iM,__________.|l.»l_

|

lll"ll,._l_-_»l|||„.| I HII Ml II

Hl__n_lll..ll-.111-11111l

1 II-

lIM-II

Wees nu zuinig op uw kleeren
Laat ze daarom Auricheeren!

AMSTERDAM

Tifas M
l

HEERENCOSTUUM
MANTELS JASSEN

Gld. 2.50
Gld. 2.90

-

-.e. .ALK-T.*

BILDERDIJKSTR.2O7TeI. 81253

W. H. MIERSEMANN
-

Bontwerker Adam Vakdipl. Leipzig
Telefoon 23682
_. Lnykenstraat 76
Giro 3012-.6
Prachtige collectie blauwvossen.
Bontmantels naar maat.
Pellermes Repareeren Moderniseeren

—

ZWART

VERVEN:

RIJBROEKEN

)Qld 2.—

LANGE PANTALONS

)

(206)

Rozengracht 168>180

-

-

AMSTERDAM

Zie adressen onzer filialen te

Tel. 31300-41301

(302)

AUTOMATIEK

—

AMSTERDAM-W
FRUIT
DEUCATESSEN
VISCH
Let op het juiste adres

—

N. PERSENAIRE

Fa. H. BEGER.

(241)

„MODERN"
ATELIER
JOHAN KLEIN

(276)

pIR

,f

’

_

H

■

V-->i-u--_ 63

f

Am_—-_m-Z. " Tdat. .03.6

—

„DEN BAK"

—

—

—

TEL. 35393
CENTRUM"
ROZENGRACHT 57-59

P. DE GRAAF
A.
„SIMPLE
Koninginneweg 48

Beurzen,

—

Vitrages
Kanten
Theemwtsen en

Handweefstoffen

Tafelkleeden

GEZELLIGHEID

m

(291)

DRUKKERIJ " BOEKBINDER..
Linieerinrichting
Kantoorboekenlabriek
(226)

"

-

-

Gebr. WINTER

Pijlslaan 55
HAARLEM
Tel. 14127
Model Rund-, Kalfs- en Varkensslageriji ADAM
(met electr. koel-inrichting).
(301)

W. VAN BEEK

X-R IJ WIELEN

.

Adviseeren

iE

J. Koningsbruggen

(386)

i

—

loopt NIET naar warenhuiADAM-Z. Kameraden,
zen of ANTÏ-Nationaal-Socialisten, maar
komt eerst eens kijken bij
DE GRAAFF'S ME*CtBELHUIS
Lange Begijnestraat 6 (bij de Concertzaal)
Assurantiebezorgers
Haarlem
Rokin 88, Amsterdam, Tel. 30760 en 47844
Eigen meubelmakerij en stoffeerderij.
vorzorgen op vakkundige wijze al
UW VER2_EKERINGEN.
Gaarne -zullen wij U ter voorlichting bezoeken.
(269)

KLEERMAKER

Electrische licht-, kracht-i

j

installaties.

(325)

BOUW

"

UNIFORMEN WA, P.O.
Keeren, repareeren, vermaken
Nico v. d. Laanstraat 11
Haarlem

KAMERADEN

'<

Het adres voor

SCHRIJFMACHINES

VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN
door geheel Nederland
Desgewenscht niet stoffeering
J. VAN ZIJTV E L D
Brouwersvaart 108—108a
Haarlem

HERSTELLINGEN

EN STENCILWERK
is nog steeds :

—

M. ZEILMAKER

JAAP VAN EDEN

Eduard Wessing & Zoor

I

(261)
Grond- en heiwerken
Firma P. REYN HOUDT
Amstelveen, Cath. v. Clevclaan 31
Telefoon (K 2970) 3408

—

en Regentesselaan 40, HAARLEM, Tel. 13466

88—90

. Uitvoeren
I verwarmings-, telefoon,

no. 109
Gevestigd sedert 1554.
Cinema Palace, HAARLEM
SCHREVELIUSSTRAAT 32, HAARLEM
TELEFOON 10260.
GOUD
ZILVER
EN HORLOGES
Herstelinrichting.
(12)
Inkoop OUD GOUD en ZILVER

Stoomwasscherij
„FEMINA"

— LOOIERSGRACHT

Heide
Mühlhaus&v.d.
Ing. J. H. Voorhoeve
Prinsengracht 411 - TeL 33593 - 43380
Amsterdam (C.)

Vleeschhouwerij
J. FORTGENS
H. DAUDEY
GR. HOUTSTRAAT

bij Uw kameraad

A. J. DEF O E R
VAN WOLSTRAAT 205

—

Dagelijksch concert

- tel. 10768 - Haarlem

Voor het behandelen van de gezinswasch

——

CAFÉ VAN DER LAAN
THOREECKEPLEIN 2—_
hoek Reguliersdwarsstr.
Amsterdam
Tel. 33570
HET CAFÉ VAN SFEER EN

DE ZWARTE SOLDAAT"

—

RIJWIELBANDEN
VULCANISEEREN
Koopt Uw
Loopers
Kleedjes

v. Breestraat 44, Adam, Tel. 27130
Inkoop van OUD GOUD en ZILVER

EEN DAAD!

'

Voor Uw reparatie aan goud
zilver, uurwerken, enz. (2ó5)

H. J. v. d. Spek

Adverteert

RIJWIELHANDEL

(319)

Ceintuurbaan 186
Tel. 26870
Amsterdam.
De plaats waar kameraden komen.'
Billard
Prima consumptie. (376

(391)

Telefoon 20958 [

(374)

LIJSTEN WINKEL GEBR. VAN DAM
D. Stalpertstr. 79 b.d. Ferd. Bolstr., Adam
Foto's v. d. Leider, Führer en de bekende
voormannen v.a. Gld 0.15, ook in lijst.
CAFÉ

—

- Rokerij

HAARLEM

Amstelveenscheweg 69, Adam.
Tel. 25909 Muziek. Vergunning

-

CONSTRUCTIE-BEDRIJF
Aannemer van elk smidswerk
(323)
groot en klein.
3c
tel.
3b,
5,
Ger. Doustr.
en Adam,
2078?

I

HET VAN OUDS BEKENDE
CAFÉ GROEN
HOU ZEE

I

I

G. 3. GÓRREE's

106

Amsterdam

AH.BIJLAND

De Clercq-traat 8L Adam, Tel. 83992
PASFOTO'S 3 stuks 0.53 en 3 brief- (152)
kaarten v.a. 1.60. Kinderfoto's, enz. enz.

’

—

HEIUG-Y>>-Gj

(."a-T"

VAN TONGEREN Banketbakkerij
Alex Boersstraat 35

17 '.

(244)

- Rokin

AMSTERDAM

Rembrandtplein no. 35

OVERTOOM 59, hoek Palamedesstraat

jfHANDBOOGSTR

FOTO £_»?■ KINO

CAFÉ TRIP

IN VREUGDE LEVEN !

Adam Telefoongids Lett. E.

BRANDSMA

■'""

i naast 't Rembrandt Theater)
AMSTERDAM, Tel. 37157

B

EDELWEISS-DE VLIJT

Zaak van vertrouwen!
BEZOEKT

—
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ONS AURICHEEREN IS DE
BETERE METHODE VAN STOOMEN

van dep
Hr-_l
£.SfD£iR Fi///ff£J? cxi. S^rJIE

-
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Uw rrjwielhersteller in HAARLEM !
TEYLERSTRAAT 43
(304)
TELEFOON 14335

MARNIXSTR. 7, ADAM, TEL. 48616
Leverancier Hoofdkwartier N.5.8.,
Staf- en Heerbankwartier W. A.
Reeds 6 jaar adverteerder in
(32)
le Nat. Soc. Pers.

"

Bezoekt
Kantoorboekhandel
J. BEEKHOF
G.
OBER-BAYERN
J. EVERTSENSTRAAT 126, TEL. 84012
AMSTERDAM

(99)

„HET VULPENHUIS"

Klokkenmaker
VOSS
P. C. HOOFTS T R A A T 131

—

TELEFOON 26126
AMSTERDAM
Speciaal voor klokken, Goud- en Zü-

verwaren.
(196)

Eigen reparatiewerkplaats.

-

JANSSTRAAT 48-50 HAARLEM
TELEFOON 20044

"

Schitterende gelegenheid voor het
ontvangen

van

gezelschappen!!

Nationaal Sieutei Bedrijf
Alle soorten sleutels, Lips, Vale, enz.
Sloten-herstelling, veranderen, plaatsen
Haarden en kachelsmederij
LTzerwaren, gereedschappen
ALB. CUYPSTRAAT 63 TEL. 26932
AMSTERDAM-Z.
(187)

-

BROOD
uit de electr. brood- en
banketbakkerij van kam.
SMAAL
Zelfs in dezen tijd nog
een tractatiel
Amsterdam
Fred. Hendrikstraat 57
(169)
TeL 83827
I TeL 83827

—
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Gevestigd:

UTRECHT

J. W. P. van der Drift
Tandarts

—

BEHANGERIJ
STOFFEERDERIJ
(297) NACHTEGAALSTRAAT 46bis,
Vraagt eens prijsopgaaf.
UTRECHT, TELEFOON 21796
Spreekuren: 1 tot 2 en 6 tot 7,
Spieghelstraat No. 58
Utrecht
's-Zaterdags van 9 tot 1. (381)

J. C. Stekelenburp
Mussertmannen vastberaden,
Koopt alléén bij Kameraden !
ZWARTE HEMDEN Laat
dus in de nieuwe orde,
met vast boord, alle maten in

Gld. 4.50 KAMER AA D KROP
DAMES BLOUSES Gld. 3.75
Uw bakker worden
in beroeps- en bedrijf skleeding,
OUDWIJKÈRVELDSTRAAT 2
AW.A. leeren jassen enz.
UTRECHT, TELEFOON 16843
voorraad

(127)

GAZENBEEKs Speciaalsaak

TWIJNSTR. 6L Tel. 16146, UTRECHT

Stadt Schanke
Utrecht

naar KAMERAAD VAN LEEUWEN
KOEKOEKSTRAAT 12
UTRECHT
Tevens koppels en emblemen voorradig.

-

—_

(270)

DE

(142)

H ENSELER

IN DEN RUIMSTEN ZIN

HANDELSDRUKKERIJ

—
Levert
—

AMALIA VAN SOLMSSTRAAT 98

—

—

SIGARENMAGAZIJNJ

(392)

W.A. KOOPT BIJ WA.
bij

Dus voor RADIO

-

voor het betere drukwerk
Tel. 12463 Telefoon 33.48.50
Havikstr. 19-21, Utrecht

Giro 289636

BLOEMEN MAGAZIJN

Café-Restaurant PEIJ

JOTY"

(Privé

Clubs)

DANSSCHOOL A. KOK
UTRECHT
OUDEGRACHT 14
Telefoon 17309

—

ENGROSHANDEL n.v.
ZADELSTRAAT no. 20
(37)
UTRECHT
Salanterieën, Garen, Band, Parfumerieën,
Schoonmaak-art., Zeemleder en Sponsen,
Toonbankrollen, Verpakk. touw en elastiek

A. SCHOLTUS

Kleedermakerij. Specialiteit
in uniformen. Rijkleeding.
(219)
Vanaf 1914.
F. C. Dondersstraat 38
Utrecht

—

W. VAN KASTEEL
UTRECHT

(213)

Tandtechniker
\lex. Numankade 25, einde Poortstr.
lijn 5 - Telefoon 14421 - Lid N.M.F.

—

NIJMEGEN

C. VADER

e.o.

- —Nijmegen

CAFÉ „DE

HET DIETSCHE HUIS

Iraad

■

i

kunt koopen is 1
3

minstens even goed %
'1
als dat van anderen. 1

Koopen bij kameraden j
I

___________________

s
__■

beteekent slagen I

MOLEN" IIlillliMlMMmiiilM

f

9_P

(Vergunning)

HEERENKLËEDING

NAAR MAAT
Uniformen W.A. en P.0., Petten, Mutsen
en Onderscheidingsteekenen.
(282)
TE GROESBEEK, OTTENHOFFSTR. 35 Stoffen van Krantz.
A.
C.
BLOKKER,
Tel.
31931
zijn allerlei inlichtingen te bekomen omMathenesserweg 60
R'dam
trent een vast prijsregelingsstelsel op elk
Naar: KABEL CHR. VAN EGMOND gebied
van handelszaken om aldoende de
voor: MOTOREN, RIJWIELEN, Onder(369)
(303) geldmacht te breken.
deelen, Reparaties.
Valkenb.kade 306, Tel. 331224, Den Haag
Statenweg 221, ROTTERDAM, Tel. 40447
C. H. KERSTEN
(321)
Smaakvolle
Te Groesbeek, Ottenhoffstr. 35, Tel. 10,
bloemwerken. Billijke prijzen.
voor S.S., W.A., P.0.;
maakt hierdoor bekend, dat
hij zijn huis den naam heeft
J. MEIJ E R & Co.
DEN HAAG
gegeven 'T DIETSCHE HUIS
Denneweg 54a
Telefoon 11.15 .18
te Groesbeek, in plaats van
Leverancier der (298)
Café De Amstelbron.
(320)
Heeren kapper
Duitsche Weermacht.
C. H. KERSTEN.
NOORDPLEIN no. 42
R O TT ERDAM
l-^-n-HB-HP-_H_^_H_H_l_H_H__i

-

Bloemenhuis Barendse

UNIFORMEN

—

-

J. KUIPERS

ROTTERDAM

IP_l^^^^g_f|l
MM
(390)

OUD ZILVER TE VERKOOPEN

om hem in staat te stellen een opdracht uit te voeren. Hij zal gaarne de hoogste
marktwaarde vergoeden. Zendt U het hem in vol vertrouwen, direct na ontvangst
(373)
wordt U het verschuldigde bedrag toegezonden.

-

Raadpleegt, alvorens f
gij inkoop en gaat i

|
1

In Het Dietsche Huis

%_w I

NAT. SOC. KUNSTENAAR, vraagt zijn kameraden hem hun

CRIS AGTERBERG (st. no. 57

I Weermannen!

wat ge bij een kamei,■

von nur
(28).
Deutschen Bieren
Toussaintkade 1
Ecke Veenkade
Telefoon 331921, DEN HAAG

—

SCHARENBERG'S

|it»HitmMHfn!if!iHmnimrmHtmtHHJii ifni]t iti t iHtHi H)ti !iHtiJintj>nm{};i!ng

ANTIEKE MEUBELEN
(284)
gevraagd

mm '
|^ '

Nahe Hauptpost Amt BrS
Special Ausschank Q Q

(217)

1
f

Ziekerstraat 66, Nijmegen (Holland)
Bel. aanbev. PAUL NIEUWENHUIS
(367)
Man spricht Deutsch

deutschehbj _p^
BIERSTUBE

TELEF. 770120

doen de advertentiebladzijden van ditblad

TOONEELVERSIERINGEN

DANSONDERRICHT DORTMUNDER
en

—
—

1

HERTOGSTRAAT 33
TEL. 24382
is
adres
Uwe
(35)
LEIDSCHEWEG 21
N. KNIES Jr.
het
voor
(322)
UTRECHT
(368)
Laan van Meerdervoort 224a, Den Haag Parfumerieën en Toiletartikelen
TREFPUNT VOOR ALLE KAMERADEN TU-NARCHITECTUUR, ETALAGE- EN KAM.: KOOPT BIJ KAMERADEN!

Voor correct

HAAG

NOORDWAL 18
DEN HAAG
TEL. 115 09 7
ALLE HERSTELLINGEN
Reserve-toestel GRATIS.
(138)
C. HEUVERS

AFDRUKKEN J. J. ROMEIN
Kazernestraat 148
hoek Denneweg, Den Haag, Tel. 110441
Prima werk.
(318)
Kleinbeeld-specialist.
WAGENSTRAAT 60-62
DEN HAAG

-

DEN

nog:
PRACHT UNIFORMEN MET LANGE- OF RIJBROEK vanaf Gld. 75.—
Koppels
Petten
Overhemden
Zwarte Dassen
Alle distinctieven.

te koop

—

KANTOORBOEKHANDEL ONTWIKKELEN

—

„DE MARCONIST"

DEN HAAG

UTRECHT

Naast Firma Lampe
ALLE SOORTEN MEUBELEN
VOOR lEDERE BEURS

—

NATIONAAL MAATKLEEDING BEDRIJF

P. K. VAN KRANEN
Voor stoomen en verven HAAGWEG 8 - RIJSWIJK - TEL. 118574

(36)

De Utrechtsche
Meubelbeurs
OUDEGRACHT 153

—

(383)

VERKEERLOKAAL DER VV.A,
'_

KRUID E NIERSWAREN
FIJNE VLEESCHWAREN
HUISHOUDELIJKE EN INDISCHE
ARTIKELEN, natuurlijk van P. VISSER.
(259)
Tevens brooddepöt van Lensvelt-Nicola. Bezorging door geheel Den Haag'
SOESTDIJKSCHEKADE 407—419A
DEN HAAG
TELEFOON 398379

— Achter St. Pieter

16, Utrecht

-

SCALA THEATER Potterstraat Utrecht -Tel. 12461
DEZE WEEK GEPROLONGEERD

KLEEREN MAKEN DEN MAN

WANDVER S

NIEUWBOUW EN VERBOUWING
TIMMERWERK, METSELWERK
BETONWERK

J. TROMP
Burg. Hoffmanplein 78 - Telefoon 71972
ROTTERDAM

I E R I N G
in groote verscheidenheid !

P. D. Doodewaard Kzn.

—

Noordmolenstraat 26
Telefoon 43910
Rochussenstr. 52 in aanbouw (Dijkzicht)
ROTTERDAM

(30)

UW UNIFORMEN
BESTELT U NATUURLIJK
BIJ EEN WEERMAN! (167)

J. A. KIELBURGER

-

Rotterdam
le Middellandstraat 62b
Telefoon 48380
KAMERADEN ! Gebruikt uw

J. FRANKEN
Dames- en Heerenkleermakerij
KLEIWEG 88b - HILLEGERSBERG

W.A. en P. O. UNIFORMEN.
Coupeursbezoek door
het geheele land.

(310)

GRONINGEN

Bieren, Wijnen en
Gedistilleerd (110) H.MODERN
VINKE " Eigen.

—

O. *.ALIS
O, BoteringeEen Terra-film der Ufa, met HEINZ RUHMANN en HERTHA FEILER Pieter van van
Uniformspecialist
Aschstraat 14c, Overschie
y,00._. : Tobis-Holl. en Ufa-wereldnieuws."
TOEGANG ELKEN LEEFTIJD.
,(326) straat 10, Tel, 1615, Groningen.
;___-,*- Telefoon no, 44147.

