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MET DE WAPENS IN
DE HAND

Terwijl deze week op buitenlandsch politiek gebied gekenmerkt werd door een in talrijke- redevoeringen tot uitdrukking gebrachte vastberaom de strijd tegen
Bolsjewisme en
amerikanisme
tot het zegevierende
einde met
beschikking staande
middelen te voeren, heeft op

denheid

__,"._-^

binnenlandsch

politiek

een beslissing van gebied
groote
draagrTvjjdte. die overigens met
de mternationale
ontwikkeUng
ten nauwste samenhangt,
de
gemoederen sterk in beweginc
s B
gebracht.

Als

thans ter afweer van

de
diep grijpende
is genomen de Beweging m belangrijke
mate van
wapens te voorzien, dan
is het
noodzakelijk en goed er vóór
aves nog eens aan te herinneren, dat dit besluit eerst is genomen, nadat alle pogingen
om langs een anderen weg aan
de terreur van de onderwereld
een einde te maken hebben
gefaald.

r
__-dn?t
besluit

ii"*

BESEFFEN
WIJ
ZEER
GOED
EN DE LEIDER
HEEFT DAARVAN DUIDELIJK GETUIGENIS AFGELEGD
DAT HET DIEP
TRAGISCH IS, DAT DIT BESLUIT NOODZAKELIJK IS
GEWORDEN.
ONZE EERSTE TAAK IS EN
BLIJFT IMMERS ONS VOLK

—
—

STEEDS BETER!
1. De collecte voor Frontzorg bij de Opera-uitvoering „Cose fan tutti" door
de Ned. Kameropera te
DEN HAAG bracht onge-.
veer het dubbele op van
de vorige avond in dezelfde plaats, namelijk

TE WINNEN VOOR HET NAEN
HET ZOO VOLLEDIG, ZOO
STERK EN ZOO ONGESCHONDEN MOGELIJK BINNEN TE LEIDEN IN DE WERKELIJKHEID. DIE UIT DE
REVOLUTIE VAN HEDEN
ZAL GEBOREN WORDEN.
Niemand onzer cai zich wel
de illusie maken, dat de bewapening der Beweging op de
vervulling van deze taak een
gunstigen invloed heeft. Wij,
wer£ at.>on*al-src_alistei_,.enzijnleggen
kelykheidsmenschen
ons
bij noodzakelijkheden
neer. Als wij belangrijke nadeelen zien, zonder ze te kunnen wegnemen, zullen wij
alleen met inspanning van
alle krachten probeeren de
voordcelen zoo groot mogelijk
te maken.
WIJ STAAN THANS VOOR
DE ZWARE TAAK HET NEDERLANDSCHE VOLK IN DE
EERSTE PLAATS DOOR ONZE DADEN DUIDELIJK TE
MAKEN,-DAT DEZE BEWAPENING
NIET
ALLEEN
DIENT OM NATIONAAL-SOCIALISTEN, MAAR OM HET
GEHEELE VOLK
TEGEN
TERREUR TE BESCHERMEN.
Daarom zullen wq .enerzijds ongelooflijk hard moeten
zijn voor hen, die het noodig
hebben gemaakt, dat wy ons
leven en bezit en dat van vele
anderen
verdedigen
tegen
eigen Volksgenooten met de
wapenen in de hand.
Anderzijds zullen wij er met
de meeste nauwgezetheid voor
moeten waken, dat nimmer

TIONAAL-SOCIALISME

een wapen wordt gericht tegen
eigen volksgenooten uit persoonlijke redenen of machtwellust.
Hoezeer de omstandigheden
van oorlog en bezetting ook
ertoe bijdragen om ons werk
in dit opzicht steeds moeilijker
te maken, WIJ WILLEN HET
LEVENDE HART. VAN DIT
VOLK ZIJN EN ZULLEN ONS
NOOIT BEGOOCHELEN AAN
DE VALSCHE WAAN, DAT
WIJ MET ONZE NOG KLEII.E
TROEP FANATIEK STRIJDENDE NATIONAAL-SOCIALISTEN, MET OF ZONDER
WAPENEN, DIT GERMAANSCHE VOLK OOIT ANDERS
ZOUDEN KUNNEN WINNEN
DAN MET DE KRACHT ONZER OVERTUIGING:
Wij zijn er ons van bewust,
de oorlogsnoodzaak ons
dat_
opnieuw zware verantwoordelijkheden heeft opgelegd.
Wij schuwen die niet, omdat wij van het eerste oogenblik af, dat wij nationaal-socialisten werden, het besef
hebben meegedragen, dat dit
beteekende, dat ons leven volkomen het tegenovergestelde
zou zijn van wat de rustige
burger ons steeds als ideaal
voor oogen heeft trachten te
stellen.
Zooals de boer onder alle
omstandigheden met den bodem vecht voor het verwerven
van een zoo rijk mogelijken
oogst, zooals regen,
noch
hagel, noch storm, noch vernietiging hem ooit zullen beletten de volgende maal het

zaad opnieuw uit te zaaien en
met zorg op te kweeken, zoo
zullen ook wij, nationaal-socialisten altijd weer tot ons
Volk gaan en voortbouwen in
het besef, dat alleen het uiteindelijke resultaat beslissend
is. dat óns niets kan breken,
omdat óns werk alleen mèt
ons kan ondergaan. Daarom
heeft ons werk voor ons ook
dezelfde waarde als voor den
boer zijn oogst en zijn wij bereid met den inzet van ons geheeie leven dat wat wij reeds
opbouwden te verdedigen en
dat wat nog gebouwd moet
worden veilig te stellen.
Ook bewapend blijft de leuze
der W.A. „Alles voor het Vaderland", en ook in deze omstandigheden kan niemand
ons het geloof ontnemen, dat
ij tóch den weg zullen vina om dit Volk in het Rijk en
t eensgezinde Europa, die
-it de verwarring van vandaag
geboren zullen worden, mee te
doen opmarcheeren.
Het wezer'echter allen, die het
graag anders voorstellen, gezegd, dat wij daarbij onze
kracht niet vinden in de wapenen, die wij, nu het moet,
ook in dienst van ons Volk
zullen hanteeren, maar in datgene, waarvan de tegenstander dé kracht nog altijd onderschat: ONS ONUITROEIBAAR GELOOF ÏN DE HEROPSTANDING VAN DE GEZONDE KRACHTEN IN DIT
VOLK. DAT IS IN HET

den Neder-

ZESHONDERD GUIDEN
bijeen.
»Uly Marlen" bracht als

verzoeknummer rond
honderd gulden in

vijfhet
'aat|e van Frontzorg!
°e waarnemend Vendelcommandant gaf hier bij
kaartverkoop een uitstekend voorbeeld door in
«orten tijd ondanks zijn
r_! dr"kke werk TWEE

f. e,

S^.
HONDERD

verkoopen.

KAARTEN

te

(Groningen werd de vo-

rige maal door

een drukfout In een slecht licht gezet: niet 1200, maar 200
"aan brachten 430 gulden
op!)

GERUCHTEN

....

Wij hebben al meermalen geconstateerd, dat in tijden, die aan
groote beslissingen vooraf gaan, het
aantal geruchten op onrustbarende
wijze toeneemt.
Blijkbaar is vriend en vijand ervan overtuigd, dat wij op het
oogenblik weer een dergelijken tijd
beleven, want in duizenderlei vormen komt Jodewin in de grootste
opwinding op ons toe gestormd om
het aller-allerlaatste nieuws uit de
beste bron mee te deelen.
Het merkwaardige feit doet zich
daarbij voor, dat ondanks alle andersluidende betoogen in den achter
ons liggenden tijd thans geen enkele tegenstander gelooft, dat de
oorzaak van de frontverkorting in
het Oosten een ineenstorting van de
Kracht der Duitsche troepen zon
zijn, terwijl ook de wijze aan vechten in Italië een lichten bijsmaak
heeft voor hen, die ooren hebben
om te hooren.
Het blijkt weer eens te meer, dat
de zenuwenoorlog een wapen is,
waarmee je moet oppassen. Het
blijft immers niet zonder uitwerking op de eigen aanhangers en
het lijkt ons dan ook toe, dat
zoo
langzamerhand onze
EngelandAmerika-vrienden er meer last van
beginnen te krijgen dan goed
voor
hen is.
Wij weten bij alle geruchten het
lot van den Führer en dat geeft
lot van Ehêopa in handen van den
Führer en dat geeft on( de zekerheid, dat wat wij ook te dragen
of
te verwerken krijgen, alles
zal dienen om het welzijn der vrije Europeesche volkeren te dienen!

.

HET JONGE „INTELLECT"

GULDEN.

va"

kant

J. J. VAN DER HOUT

TWEE-EN-VEERTIG

°and"rh

den

NATIONAAL-SOCIALISME

ACHTHONDERD

.

Langs

De Leider was aanwezig bij e~n districts-appèl. te

Rotterdam

(Foto!

fi-btfcóöek

De in den laatsten tijd gepubliceerde lijst van moordenaars bevatten naast de namen van joden en
halfjoden de namen van zeer eeie
'vertegenwoordigers van het jonge
„intellect", van de zoontjes van Pa,
die naar hun eigen overtuiging en
die hunner onvolprezen leermeesters geroepen waren eens het Nederlandsche Volk te leiden, gezien
het feit, dat Pa dat ook al had gedaan en zij er tenslotte de centen
of de naam voor hadden.
Dat zij daartoe NIET in staat
waren, hadden wij al eerder ontdekt en het berouwde ons dan ook
heelemaal niet, dat het gros van
deze „veelbelovende" jeugd zich
van den nationaal-socialistischen
strijd afzijdig hield en steeds in het
front der reactie te vinden was, als
er al sprake was van eenige politieke belangstelling.
Thans blijkt het zoover te zijn
gekomen, dat deze gedegenereerde
vertegenwoordigers van wat eens de
bovenste laag van ons Volk w*s,
dch als willige werktuigen van joden en communisten laten gebruiken in den strijd tegen het nationaal-socialisme.
ZÜ leveren daarmee ongewild het
beste bewijs, dat het overgroote ge.-Vervplg op blz. 2)
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HEINRICH HIMMLER

draag, die werden met mij een.
Wat ik ben, ben ik fel en wat ik
ben, blijf ik voor altijd: mijne
kleuren zijn niet uit te wisschen,
niet te scheuren, ik draag ze totdat men mij vernietigt: ik ben
een beeld van hooge trouwe.
JZiet naar de teekenen, die ik
draag; het zijn wezenstrekken.
De volkeren hebben mij gemaakt
naar hun beeld en gelijkenis,
naar datgene wat ze waren of
willen worden. Hy die mij aanschouwt, weet wat zijn vaderen
waren in hun lijf, in hun hart,
in hun ziel; 't gelaat van 't voor-

geslacht staat in mijne enkele
de
trekken geteekend. Uit
plooien van mijn doek schouwen
al dg eeuwen der geschiedenis,
die voorbij is, maar die toch uwe
moeder was, op u nee_. Zoo
spreek ik u een berucht wQord
na, doch 't is bij mij niet een
phrase als by Napoleon, 't is de
eenvoudige machtige waarheid:
ik ben de band tnssehen verleden en heden, de schakel der
geslachten en der geschiedenis.
2) Wat doet gij?
Maar ik zei het u reeds: sidderen, wentelen, wapperen, in één
woord: gevoelig zijn gelyk elk
geen hoekje, geen
edel hart,
draadje in my styf houden in
starre zelfzucht, al zou hij mij
ook aan flarden scheuren....
voor den dag komen op straat,
in de zaal, op het veld, soms om
te juichen, meer om te strijden,
op de enkele dagen van zege, op
de honderden van 't gevaar
meetiegen, meevliegen waar 't
nood doet, zoodra het nood

—

dóet....; vooropgaan!....

(Foto: Hoffmann/Stapf).
De Reichführer-ff «n Rijksminister van Binnenlandsche Zaken
Hinrich Himmler viert pp 7 October van dit jaar zijn drie-enveertigsten geboortedag.
Het feit, dat een man wan dezen leeftijd met zulk een geweldige verantwoordelijkheid is bekleed, is kenmerkend niet
alleen voor den man-zelf, maar tevens voor het systeem,
waarvan hij een der meest vooraanstoande vertegenwoordigers en dragers is.
Reeds in 1929 werd Himmler met de leiding der if belast, in
1930 werd ook de geheele Duitsche politie onder zijn leiding
gesteld.
In 1939 volgde zijn benoeming tot „Reichskommissor für die
Festigung deutschen Volkstums", in welke kwaliteit de terugvoering von tallooze Volksdu'rtschers in het Rijk eh de geweldige voorbereidingen voor de Oostkolonisatie door hem
werden geleid.
Tenslotte volgde in dit jaar zijn benoeming tot Rijksminister
van Binnenlandsche Zaken, die wel in het bijzonder bewijst,
welke beteekenis de Führer dan de werkkracht, het inzicht en
de trouw van den Reichsführer toekent.
De engste band, die ons met dezen man verbindt, is ongetwijfeld het feit, dat duizenden onzer beste soldaten in de
eveneens onder zijn leiding staande troepen der Waffen ff
en van het Panzer-Grenadier Regiment „Nederland" strijden.
Van welke beteekenis vooral deze gezamenlijk^ strijd op
leven en dood voor de groei en de ontwikkeling van het
Groot Germaansche Rijk zal zijn, zullen eerst komende geslachten ten volle vermogen te beoordeelen. Wij kunnen
slechts dankbaar zffh voor het feit, dat een der meest vooruitstrevende medewerkers van den Führer dit werk mede tot
zijn levenstaak heeft gemaakt.
Wanneer de tegenstanders van. het nationaal-sotciölisme in
den loop der jaren steeds weer de felste aanvallen tegen
dezen man en zijn werk hebben gericht, is dit voor ons het
beste bewijs, dat zij bewust of onbewust inzien, dat dit werk
van beslissende beteekenis is voor de toekomst, die wij samen
willen en zullen bouwen.
De trouw, de werkkracht en de onverbiddelijke konsekwentheid van Heinrich Himmler moge ons daarbij nog lang ten
voorbeeld strekken!
<

De vlag is ons heilig
Wat heeft zij ons fe zeggen!
Naar

aanleiding

der overhanvan 40 nieuwe vaandels
aan de onderscheiden gouwen en
sectoren der Dietsche Militie
diging

Zwarte Brigade, op Zondag 26
September 1.1. op de Groote
Markt te Antwerpen publiceerde
„Help Uself", het blad onzer
Zuictnederlandsche kameraden
een fragment uit een merkwaardige rede, welke Dr. CYRIEL
VERSCHAEVE, jaren geleden
ter gelegenheid van een vaandeloverhandiging uitsprak en
wij hieronder overnemen.

die

DE REDACTIE.

Richt allen uw blikken naar
de vlagge, daar staat uw spreker
Ondervraagt hem en luistert

naar zijne antwoorden:
V Wie zijt gij?

scherp

lk ben geen „lap dundoek of
fluweel, gehangen aan een stok",
ik ben geen samennaaisel yan
helgekleurde banen, maar ik ben
een levend, een gevoelig wezen.
Ziet, hoe ik ril en wentel en
uitsla! Waar velen niets meer gevoelen, zwel ik geweldig aan:
den minsten adem der winden,
de lyzigste beweging der luchten
vang ik op, en de hemel mag zijn
grimmigste rukwinden afzenden,
ik zal niet wegschuilen in bange
rilling, maar ik lever mij Wijdopen er aan over en woel en
wapper met hum geweld mee.
Kijkt naar mij op: de beweging
der hooge luchten openbaart zich
in my, hun onzichtbare geest
wordt in myne gevoeligheid
zichtbaar: ik ben de spiegel van
't leven des hemels.
En de kleuren, welke ik op mij

Ziet waar ik ga in stoet en gevecht, myn plaats is de eerste,

voorop!
Ik spreek het

klaarst de beteekenis van den volksoptocht
uit, het luidst den eisch vaa het
recht, en wijs den moed de rechtste baamik ben baanbreker van
gedachten, voorbeeld van durf,
mikpunt voor de wapenen der
vijanden... .Wat ik nog doe? In
de hoogte blijven boven de hoofden, in 'de vrije lucht en in 't

licht des l\emels- De laagte, de
modder, het duister, het dompige

van geheime holen zijn niet mijn

gebied. Boven de scharen sta ik
recht als een zuil, meest schiet
ik als een flakkerende vlam
vooruit: soms toch neig ik neder
en schijn te gronde te willen
zinken; hoe het hart is van hem,
wiens hand mij draagt, wordt in
mijn rijzen en dalen openbaar:
ik ben een vuurbaak in de hoogte, ik ben de zwaartemeter van
den moed.
Lig ik op den grond, dan lig
ik er als 't lijk van hen, die heerlijk sneuvelden, en mijn dood
drijft de scharen de woedende
kracht van den wraakdorst in.
Levend of dood stuw ik met
geestdrift of woede, immer vooruit.lk ben het zeil van de menig-
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ne kleuren, welhaast zullen ze
wegdruipen, want uit mijn dundoek klinken ijzeren bevelen:
naar den last! Naar 't gevaar!
Naar den dood! Ik ben een veld-

heer, die koning wordt.

bedwelmd door

mijn

schoo-

blz.

zonde deel van ons werkende Volk
met een dergelijke terreur niets M

maken wil hebben, terwijl zij tevens
voor een ieder duidelijk maken, dat
veel?
het nationaal-socialisme de onverOmdat ik eene gedachte ben, zoenlijke vijand is van een maatdie leeft! Schrijft ee_e gedachte schappij, waarin déze bovenlaag
in een boek neer, daar sterft ze iets anders zou kunnen uitvoeren
veelal daar wordt ze dood ge- dan HARD werken.'
zwegen en gij hebt ze in een
4)

Waarom vermoogt gy zoo-

heerlijk graf begraven; schryft

ze op.mijn doek daar leeft ze
voorgoed en iederen keer dat ik
boven de scharen opgericht word
verrijst ze met mij in al de
kracht van het weergeboren
leven, d.i. van de lente, van de
jeugd. Ik ben de eeuwige lente
der gedachten. Ikzelf ben maar
klein, doch ik leid de groote
legers, omdat de gedachte de stof

HET GROEIT TÓCH!
Nuchtere cijfèrs-vpreken dikzvijls
meer tot ons dan lange betoogen.
Toen met Winterhulp en den Nederlandschen Volksdienst een begin
is gemaakt, hebben alle betweters
voorspeld, dat zooiets in Nederland
beweegt: „het groote het kleine nooit zou pakken en op een verbeweegt", de gedachte, die steeds schrikkelijk fiasco moest uitloopen.
groot is.
De nuchtere cijfers van de dri*
Ik vermag het ook, omdat ik thans achter ons liggende jaren begewijd ben. En gewijd ben ik wijzen, dat ook deze nationaalaltijd, want altyd word ik besocialistische instellingen in het Itven van ons Volk een steeds groomind: de liefde van mijne volgeen heele volkeren vol- tere plaats gaan innemen.
lingen
gen my
Rond drie millioen werd méér
waait naar mij toe en
blijft om mij hangen: 't is mijn ingezameld dan het vorige jaar en
eerste wijding en een machtige; bijna het dubbele cijfer van het
ik ben heilig, want ik verbeeld eerste jaar werd bereikt. Dat behet recht, de vrijheid, de eere. teekent, dat ondanks alle haat en
Ik ben een teeken van liefde, een geleuter, ondanks alle lafheid de
paladijn van het recht, een strijnatuurlijke ontwikkeling haar loop
der Gods!
neemt en de feiten sterker spreken
Zoo antwoord ik op uw vragen, dan alle geklets...
telkens als gij mij ondervraagt
en antwoord wenscht, nog als gij
niets vraagt en geen antwoord
wenscht; steeds zeg ik u hetzelfde, hetzij gij mij trouw bleeft of
POLITIEKE SOLDATEN IN
ontrouw werd, tot uw troost, tot
ZUID-NEDERLAND
uwe beschaming. Ik ben uw
zichtbaar geweten.
Vorige week heeft de Dietsch*
Wilt gij een vlagge volgen, ge- Militie, van het V.N.V., in Antlijkt er op, want gelijken is het werpen een groote opmarsch gebeste, is het eenige volgen.
houden, waarbij de Leider van
Weest gevoelig dus gelijk zij. het V.N.V., Dr. Hendrik Elias aan
Gaat met alle beweging mee, die zijn politieke soldaten een veertigtal
van boven komt of naar boven vaandels heeft overhandigd en hen
wil. Geen onzijdigen onder u, daarna heeft toegesproken.
geen
onverschilligen:
Dante
In zijn rede stelde hij den manstelde ze terecht in den eersten nen van de Militie hun aan het
kring van zijn „Inferno". Bekent
Oostfront gevallen Kommandantkleur, houdt ze en laat ze noch Generaal Reimond Tollenaere ten
tanen, noch verbleeken. Denkt voorbeeld 'met de volgende wooraan 't oude Vlaanderen terug ge- den:
lijk edelmanskinderen aan de
„WEES ALS REIMOND TOLvoorvaderen, om fierheid, om
LENAERE.
stamtrots te leeren. Voelt warm
Hij, de onstuimigheid, de onvoor het glorierijk.verleden: alvoorwaardelijkheid,
de doorzetleen wie het verleden mint, mint
ting van de jeugd en terzet)'derook de toekomst en werkt er
tijd de bezonkenheid van den
voor. Treedt op in eiken nood
man en de trouw van den' dapVlaanderen,
vooraan
van
in het
peren
soldaat.
eerste gelid yan 't Vlaamsche
Hij, de vader, die vrouw en
leger. Krijgt gy er wonden, zij
kinderen verliet om te gaan
zullen u sieren; sneuvelt gij, wij'
vechten in het Oosten met zijn
zullen de vlagge in uwe uitvaart
manschappen; hij, die trouw
dragen al zeggend: zoo was zijne
gebleven is tot in den dood.
ziel, hier nog leeft ze voort.

——

Strijdt met offervaardigheid;
is zich stalen, man
worden; strijd is een hooge
zegepraal van den mensch in
u, doch laat u ook door de
ten.
zege zelf lokken en bedwelmen;
3) Vooruit, doch waarheen?
begroet, de glorie van de zege,
Maar dit ook zei ik u: naar hunkert er naar met ongeduld,
den» strijd met de vuist, met het zoo verhaast gij haar ook; gelooft
woord, met de pen, met het kain uzelf, in de macht van uw
rakter, steeds naar strijd. Ik houd ideaal, van uw beweging, van uw
van geen weer, waar geen winliefde, van uw hoop, van Gods
den in waaien. My volgen strij- hulp. Zoo zult gij gansch op uw
ders, geen anderen. Trappelden vlagge gelijken, zoo wordt ge
er laffen ccc oogenblik rondom schoon, de jongelingen-heilanden
mij,

LANGS DEN KANT
(Vervolg van
1).

stryden

van Vlaanderen.

Weest gij, mijne kameraden,
zijn gedachte én ztjn
leven."
De positie van de Militie in de
Beweging kenmerkte hij met voltrouw aan

gende ivoorden:
„GIJ HEBT EEN VOORRECHT
IN DE BEWEGING: HET EENIGE VOORRECHT, DAT GIJ
BEZIT, IS MEER PLICHTEN TE

HEBBEN DAN DE ANDEREN".
Wat de W.A. in het Noorden is
en wil zijn, verwezenlijkt de J-.Af.
in stijgende mate in het _tu*d_n_
Zoo groeit in heel Germanje den
geest van het nationaal-socialisme*

GEBED VAN DEN VAANDRIG
Niet met een nekschot Heer, laat ooit uw vaandrig sneven;
niet in den rug ontbranden 't loutrend moord'naars-schroot!
Slechts in den gloed der vaandels laat ons leven
en sneven bij een openen soldatendood.
Nief in het duister Heer, laaf ons de vaan ontvallen;
niet in het schemer-uur van een onteerden dag.
Laat reiner en verhev'ner de klaroenen schallen
en zegen in 't gevecht Germanjes vrijheidsvlag!

Want brandend willen wij des opstands vanen dragen
doorlaaiend het bezwerend duister van den tijd;
den vrijheidstocht der levenden en dooden wagen
en dragen 't vaandel door het vuur der Eeuwigheid.
KLAUWAERT.
Uit: Help Uself, 25-9-1943.

„IMMER 'RAN"!
(Teekeningen: P.K.-Kretschmann-Gross-Hohler-Duch-0.H.)
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FRONT EN VADERLNAD
VERLOF
Hij liep met zijn verlofpas in zijn zak
nog een paar dagen slechts, dan was hij vrij
Hij telde de uren, die tot dagen werden
en sprak ervan hoe mooi het ginds zou zijn.
Zijn huis moest ergens ver bij Drammen staan,
Elfriede heette, meende ik, zijn vrouw.
Zijn zoon
die schonk hij haar bij 't laatst verlof
voor vijftien lange maanden was dat al.

—

Zoo ging, die 't voorrecht had, en zei niet veel,

lachte alleen maar stilweg voor zich heen,
maar droom na droom bracht iedre nacht hem mee.
Gul schonk hij uit zijn drank, voor andr^n en zichzelf.

Zoo liep de lange laatste dag ten eind.
Nog ééne nachtwaak en de wachttijd was voorbij!
En het was uit, vroeg 's morgens vond men hem
verwachting nog in de gebroken oogen.

—

Hij had gewacht, verwacht, God weet
Voor eeuwig heeft hij nu verlof gekregen
M-Kriegsberichter ARILD HAMSUN, Noorwegen
aarzelen bevel om te ingehouden stem: „Dus hebben
stormen. Na harden strijd werd we nog een goeden kameraad
het dorp genomen en elk huis verloren....!"
met de alles opjagende honden
ff -Oorlogsverslaggever
doorgesnuffeld.
Friedrich Gerlach
In de schemering verzamelden
gemannen,
zich de
moe en de
zichten geteekend door den harVAN HET GOEDE TE VEEL!
den strijd. De honden rukten aan
Beste
Kameraden.
de halsters, opgewonden nog,
Hoe gróót was myn verbamoeilijk stil te houden.
zing, toen ik de post uit het
Ginds, aan de bron, }ogen de
Vaderland (van kameraden
verplegers zich over de gekwetin
tentzeil
en kameraadskes) ontving.
lagen,
een
sten. Daar
Laat ik eerst mijn naam
gewikkeld, twee mannen. Die
zouden nooit meer aantreden
even vermelden: Matroos G.
Hauptsturmführer keek
de Huu. Ik ben sinds eenigen
De
tijd regelmatig in briefwissezijn mannen vast in de oogen en
ling met Frontzorg. Nu heb ik
zeide: „Voor veel woorden hebgehoord en nit de laatste
ben we nu geen tijd. Maar dit
brieven hegrepen, dat er ook
wil ik toch zegen: dat alles zoo
goed lukte, danken we aan
een brief van mij in „De
„Treu" die den schildwacht....
"Zwarte Soldaat" afgedrukt ïs.
maar waar is „Treu" toch? HonDaar heb ik nu de antwoordeführer, aantreden!"
den op gehad. Dat doet me
lemand kwam met gebukt
erg veel plezier, maar helaas
hoofd uit de groep. Aller oogen
kan ik niet alles beantwoof
waren op hem gericht. Hij hield den.
een losse hondenlyn in de Het waren namelijk „slechts"
hand..
81 stuks!
Toen begrepen zy, wat geIk hoop echter, dat IT met
beurd was....
dezen brief myn hartelijken
De Hauptsturmführer zei, met
dank wilt "Sverbrengen. Het
bewqst me namelijk, dat nog
velen in ons Vaderland denken aan hen, die „buiten"
gaf zonder

(Teekening:

H.P.K

Wigforss-0.H.)

deel van den sterken stoottroep.
Vóór het dorp inzicht was, liet
men de honden los. Ze vlogen er
op uit, terwijl de mannen volgden, elke kleine dekking benuttend.
Toen
ik
nog
nog
welijks
verdedigen.
Hij
ff-PK.
een
hield
„Treu" liep hard aan de spits.
jongen was, las ik een akelige vast en achtte niet op de hard-

„TREU"
—

geschiedenis: „De hond van Bashuiveringwekkend
beest met gloeiende 00gen....

kerville". Een

Later zag ik in de bioscoop de

Amerikaansche films met den
hond „Rintintin" als grootste

„star". De hartroerendste

en

meest angstwekkende geschiedenissen werden om dezen „Rintintin" gesponnen. Dat bracht den
pienteren Yankees heel wat geld
in de portemonnaie! Het was
zeer, zeer spannend. Het boeide
ons altijd, 't was echter meestar
fantasie....
De hondegeschiedenis, die hier
volgt, is zeker niet zóó sensationeel. Ze is daarom des te echter uit het leven gegrepen. Ze
moet een gedenkteeken zijn voor
een van de duizenden honden,
die nu in dezen oorlog ook in
den dienst van het vaderland

ste slagen.
Toen kwam

„Treu" hij een
hondenechelon, mèt dit echelon
aan het front en na veel prestaties tot zijn grootsten inzet.
Het bevel luidde: „Het dorp B
is nog altijd door verspreide vijandelijke
troepen
bezet. Het
moet verrassend genomen worden." Snel een bliK op de kaart.
Rondom bosch, alleen op één

Wat toen gebeurde, voltrok
zich met adembenemende snel-

heid. Geblaf, een schreeuw
stilte. De hondenführer snelde
naar de plaats. Daar lag de
schildwacht. „Treu" stond bi)
hem en achtte op elke beweging.

De man durfde zich niet meer
bewegen. Het dier had hem hard
en diep gebeten. Bij den eersten
sprong van den hond verloor hy
plaats kaal vlakland, vol kuilen. reeds zijn geweer. Hy viel op
Van daaruit zou men naderbij den grond.... Hij lag daar sidsluipen. Het moest ongemerkt
gebeuren, wilde men verrassend
en overrompelend te werk gaan.

derend, met wijdopengespalkte

oogen

vol angst....

woord, één wenk, en
„Treu" liet hem met rust. Maar

Eén

Maar hoe zou men de wacht uitvoorbarig hy hield hem verder scherp in
schakelen?
Geen
alarm! Geen schot mocht worden het oog.
Meteen waren de andere mangelost!
Het hondenechelon was een nen er ook bij. Hun commandatat

staan, voor een Duitsehen herdershond, die geen beroemden

naam

zijn.

draagt.

Ik ben hier pas veertien
dagen en kan de prettige
mededeeling doen, dat zeker
al een veertig Nederlanders
bü my gekomen zijn om zich

Hy heette „Treu". Hij bezat
alle eigenschappen, die een Duitsche herdershond moet hebben:
gehoorzaamheid, moed, schranderheid, een edele gestalte en
een krachtig-taaie natuur. Wy
willen hem niet met een mensch
vergelijken. Maar zijn ondoorgrondelijke hondeninstinct beantwoordde liefde met liefde,
vertrouwen met vertrouwen,
trouw met trouw. Zonder sentimenteel te worden kan men hem
een goeden kameraad noemen,
die zijn meester, den hondenführer,
met weinig woorden

ook te melden voor de Duitsche Kriegsmarine. Gisteren
zyn er juist weer enkelen van
hier vertrokken om hun op-

leiding te gaan meemaken.
En dat nog wel in dezen

tyd, nu de wereld ademloos
toekykt en de vrienden van
Engeland
jubelen.
Zooicts
maakt ons alleen maar sterker
en doet ons nog vaster gelooven in de overwinning van

verstond.
„Treu" was nog bitter jong,
toen hij bij de mannen kwam,
die wisten hoe een hond, die
voor harden dienst bestemd is,
te dresseeren. Zoo werd de klei-

onze idee.

Al gelooven er nóg zoo
weinig in onze overwinning,
wij staan op post en gaan niet
meer terug!
Met Mussert, Hou Zee!

ne, speelsche en onhandige hond
goed en rechtvaardig behandeld,

Matroos'G. DE HUU

maar noch vertroeteld noch bedorven. Hij groeide op in een
echte soldatenatmosfeer, leerde
gauw zich te voegen en op den

N.B. Uit het bovenstaande Blijkt.

dat het dringend noodig is de

te gehoorzamen,
werd een roekelooze haantje-de-

kleinsten

wenk

voorste en een zeer gevaarlijke
vijand voor dengeen tegen wien
men hem losliet." Besprong hij
lemand, dan kon deze zich nau-

...

post over allen, die het noodig
hebben, te verdeèlen.

Herfst in een verwoest Sovjetdorp. Teekening:

ff-P.K.-Nederland-Klerk-O.H

Schrijft dus zooveel mogelijk aan
onbekenden. Frontzorg bezorgt
dan de rest!
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DE ZWARTE SOLDAAT

FRONTZORG Leiven

BRIEVEN
Indien u het adres of
veldposfnummer van een
soldaat niet weet, stuur
dan uw brieven en tijdschriften aan Frontzorg in
dubbelen briefomslag, dan
zorgen wij ervoor, dat het
betreffende adres of nummer er op geschreven
wordt en dat ze verder gestuurd worden. Vergeet
echter niet den buitensten
briefomslag van een postzegel te voorzien. Het
adres aan Frontzorg luidt:
Zeemanstraat 14, Rotter_am. Onze mannen wachten op uw brieven. Kent
jw

plicht.

DAT KWAM ALS UIT DEN
HEMEL GEVALLEN

en mij zullen ontvangen Harte-

doel, Europa eens van het Comlijke groeten aan alle kameraden. munisme en de Plutocratie te
Stuurt U eens iets te lezen? Hou bevrijden en een vry en nieuw
Zee! Heil Hitler!
Europa te vormen.
Ik vind het fijn dat er een
Matr. Klok
pakje shag en lectuur voor me
WIJ DEELEN ALLES EERLIJK onderweg is en ik hoop maar,
dat het gauw aankomt, want dat
Vandaag is het pakje shag aankunnen we altijd gebruiken.
gekomen en daar ik juist van een Reeds van
verschillende zyden
dienstreis terug kwam en eenige heb ik brieven ontvangen. Het
dagen niets te rooken heb gehad, zijn wel
allemaal kameraadskes,
kunt TJ zich wel voorstellen wat niet één kameraad heeft my geeen feest het was zoon lekker schreven, maar dat is heel norHollandsch sigaretje te rooken. maal als men bedenkt dat byna
Ook namens mijn kameraad H. alle kameraden zich voor het
Tebbens, wil ik U van harte be- front gemeld hebben om hun
danken voor het geschenk. Hij Vaderland te verdedigen.
is buiten mij de eenige Hollander
Misschien dat we dit jaar toch
nog weer ingezet worden wat
hier en zooals het goeden kame-

....De zeep. de tabak, de
vloeitjes, het schrijfpapier, alles
te veel om op te noemen, alles
kwam ons zoomaar plotseling in
de schoot gerold. Onze dank is
natuurlijk onbeschrijfelijk groot.
Alles kunnen wij heel goed gebruiken. Hoe wist U dat zoo precies? De kameraad, die het mee- raden betaamt, deelen wij alles
bracht voor ons, hééft natuurlijk eerlijk tot de laatste kruimel toe.
ook zn deel gekregen, want we Alle landen zijn hier zoowat verwaren veel te blij dat hy het tegenwoordigd, maar de kameraadschap
prima en dat bemeegenomen heeft
voor ons Nog- teekent inis een
maals onzen hartelijken
soldatenleven
dank
daarvoor. Hooren wij nog eens alles. Vanaf 1941 ben ik al soldaat en had het pech
lets? Hou Zee! Sieg Heil!
trap van een paard in door een
het lazaff Pz. Gren. A. J. Boon rett terecht te komen. Na.precies

AAN HET FRONT IS NOG PLAATS GENOEG
is vandaag de
ni.yy^J-'Jnt*eken.
erg
de

__. ZJu

■

eerste brief aangekomen.
war te 2«n en
toch al niet
anderS is het »■ «"'
heelemaal hopeloos
'
V°°r Z°rCeD
Wat meer

k^V"'?"*
Xüve^krJg?"
"
Deze week worden

Misschien
U

_"

*

*

we waarschijnlijk ingezet,

gelukkig, want
naar zyn we tenslotte toch soldaat
voor geworden. Nu kunnen
we toonen wat die Hollanders waard zyn en dat ze hun opleiding wel dcgelyk ter
harte genomen
De menschen
m Holland zeggen zoo dikwyls: „Was die hebben.
oorlog toch maar afgeloopen". Maar als zij zich er niet voor inzetten,
hoe zal er dan
ooit een einde aan komen? Bjj ons aan het ifront "zyn nog
altijd
plaatsen voor hen open en de ouderen
kunnen
toch ook
zich
heel verdienstelijk maken in het Vaderland
zelf. Laten die
jonge kerels toch niet zoo laf zijn en
Moeders pappot bliibU
ven zitten. Er zijn genoeg ouderen die hun baantje kunnen
cadat WC H°»ander_ zyn en iets voor
derland over hebben.
Hou Zee! Heil Hitler!

2t^T Trl

EHE

ft Pz. Gren. A.

LECTUUR
GEVRAAGD!

AHOI!

Een dezer dagen heb ik het
aangekondigde pakje tabak in
dank mogen ontvangen. Niet alleen om het pakje zelf verheugde

ik

mij, maar nog meer over
het
idee, dat men in ons eigen land
hetzelfde werk doet, wat men
voor onze Duitsche kameraden
al
zoo lang gedaan heeft en wat
een teeken is van medeleven
met
«*s
frontsoldaten. Het maakt on-

het bolsjewisme
zon- el ji,d
zoove
lchter en ge makkelijker.
tegen

Duits<** volk leeft
?x2ÏÏ *.tryders
«»ee en ook
Cnze
t
g
onze wedachten zyn heel vaak bij
m_t

front karaeraden

f

aan het OostVCChten om hun Va-

derlanH
iang raeer dureQ
of ik kan mjjn
aast hen innemen. Nog
dri»
?
one weken, dan is mijn
recruteniyd voorbij.
Deze laatste drie
nden hebbe" wy het ontzettend druk gehad
maar
vait ons prima.
p>
In Mh_.° dat men nu eindelijk
°°k gaat inzien
Wat
ot van ons land geweest
zn»
werkelyk de bolsjeW-t_-Z^n ?ls
gelegenheid had gekre_Pnaar binnen te dringen. Dit
kan n Zal
nooit gebeuren! Mijn
f a -!-^e
heb ik door mijn intreMarine verloren, maar
ih" van overtuigd, dat zij,
"s
WIJ weer voor goed terugKomen, wel anders zullen denken

Sn!,

hderland
■"

d".

Slag

100 dagen daar te zijn geweest
zou ik met verlof naar Holland
gaan, maar toen ik mij wou afmelden, kreeg ik de boodschap
naar de Röntgensturmbann overgeplaatst te worden. Het werk is
heel interessant. Wij keuVen
vooral veel arbeiders die in dit
gedeelte ingezet worden en
dan
krijg je nog al eens iets te zien.
Ik zou liever naar het front teruggaan, maar dit werk moet
gedaan worden en ik doe het met
plezier. Een volgend maal zal
lk
eens wat meer daarover schrijven. Nogmaals onzen besten
dank. Hou Zee! Heil Hitler!
«-Mann "J. v. d. Put

WIJ BLIJVEN STRIJDEN
VOOR ONS IDEAAL
Gisteren een brief van Frontzorg in dank ontvangen. En nu
zou U graag willen weten hoe
het mij hier in het Westen als
NSKK-man bevalt? Nu ik kan
zeggen, dat ik het prima heb,
maar toch niet geheel naar mijn
zin. Het is n.l. te doodsch en te
vervelend. Na twee jaar Oostfront valt het niet mee zoo zonder vertier wacht te kloppen,

dag-in, dag-uit. We zyn liever op
de vlakte aan het ryden en zooals in den afgeloopen winter des-

noods aan het vechten. Maar
waar we ook staan en wat we
ook voor „schijnbaar" onbelangrijks doen, wij hebben altijd ons
ideaal voor oogen, ons groote

5
gedijen goed en zoo hebben wij
eiken dag ons eitje, afgewisseld met
geroosterd brood of gebakken aard-

TWAALF MAN LUSTEN
EEN BORREL.

Vandaag is het Zondag, dus volop den tijd om te schrijven. De tafel is bezet en heb ik me moeten
behelpen met een stelletje ' oude
baksteenen, wat ook goed gaat. Ons
huis ligt op een heuvel en we kijken
uit op een leemhuttendorp in het
dal dat voor ons ligt. Achter me
gaat juist de zon onder, dezelfde
zon die jullie misschien een half
uur later zullen zien ondergaan dan
ik. In het dorp het stille Z°ndags■gekrioel; halfnaakte kinderen rennen heen en weer en moeders zijn
bezig het huisje op te kalefateren
met een mengsel van leem en koernest. Maar het houdt goed.

en dienstjaren ben hebben mijn

appeltjes.

UTRECHTENAREN!

....ZEVENTIENJARIGE!

kameraden mij gevraagd eens
naar frontzorg te schrijven en
onze namen en Felfpostnummers bekend te maken, want zij

zijn pas bij mij ingedeeld. Onze
wenschen komen veel met elkaar
overeen, want de meesten willen
kranten, tijdschriften e.d. toegestuurd krijgen en allemaal zouden we graag in correspondentie
komen met een paar onbekende
kameraden. Overigens weet de
Frontzorg zelf wel wat een frontsoldaat zooal kan gebruiken en
zelfs van
lekker fleschje

Schiedammer zijn we niet vies,
maar ik vrees dat zooiets heelemaal niet over zou komen. Ik
ben zelf al ruim twee jaar soldaat, maar heb zelfs nog nooit
een Kerstpakje mogen ontvangen. Misschien was het mijn
eigen schuld en wist U mijnummer niet, maar ik hoop, dat
nu de band gelegd zal zijnen dat
er gauw brieven op volgen.
Hou Zee! Heil Hitler!
tf-Rttf. E. Mol
#-mann H. Assink
tf-Mann P. v. Nek
ff Sch. Anton Wijn.
M-Mann D. Krein
..-Mann B. Mulder
DRIE MUSSERTMANNEN
it -Mann F. Christ
VRAGEN POST
W-Mann G. v. Weeren
Onderstaande drie MussertW-Mann P. Teekamp
mannen zouden graag eens iets
f.-Mann F. Davids
uit het Vaderland hooren. Lecf.-Mann E. Meier
tuur en correspondentie, alles
W-Mann J. Breuker
wordt met gejuich begroet. Wij
W-Mann E. v. Dalen
liggen vrij eenzaam op een
vliegveld in het Westen en onze
KOM; KAMERADEN,
leeftijden varieeren van 20 tot 25

We zijn er allemaal van overtuigd, dat er hier in dit oneindig
vruchtbare, maar o zoo schraal bebouwde land, een reusachtig werk
te doen is voor onze boeren. En zoo
er al niet velen zijn, er zullen er
nog meer volgen, er móeten er nog
meer volgen. Er is werk genoeg en
de toekomst ligt voor hen open.
Dat de boeren rustig znllen kunnen werken, daarvoor staan wij
borg, elk oogenblik van den dag.
Ik geef aan de zon mijn groeten
mee, ze is juist onder. Hou £««.'
Heil Hitler!

ons aller wensch is, maar nog
beter zou het zijn als-we weer
naar huis konden gaan, ten teeken, dat het Vrede is en wij ons
doel bereikt hebben. Ook dan
zullen wij verder blyven stryden jaar.
in eigen land, want daar is ook
Met Mussert voor Volk en Vanog heel wat op te ruimen.
Met Mussert, Hou Zee! Heü derland. Hou Zee! Heil Hitler!
Hitler!
Strm. E. Smit
Strm. A. Schoondermark
Rttt P. Jongejan
Strm. G. Brouwer

POST VOOR EEN

Daar ik de oudste in rang

ONTZETTEND DANKBAAR
VOOR WAT SIGARETTEN

....Ik heb een reuze antiIk ben Vrijwilliger by de familie en daar dus niets van te
Duitsche Kriegsmarine en daar verwachten. Maar aangezien het
ik van tamilie of kennissen to- bij ons soldaten altijd erg krap
taal geen brieven ontvang, zou is met sigaretten en wij ze toch
ik langs dezen weg willen pro- zoo dikwijls noodig hebben voor
beeren met het Vaderland .in t>f na een zeer hard gevecht, ben
contact te komen. Ik ben 17 jaar ik ten einde raad maar besloten
en kom uit de Stad der Beweeens by Frontzorg aan te klopging. Hopelyk zyn er kameraden pen, misschien
wel
van ongeveer denzelfden leeftijd, een pakje tabakdat daar nog;
of een paar sidie mij eens willen schrijven. garetten te
vinden zijn. Ik zou
Met Kam. groeten. Hou Zee! jullie o zoo dankbaar daarvoor
Heil Hitler!
zyn en wacht met spanning
op
Matr. J. Dros het antwoord. Hou Zee! Heil
DANKBAAR VOOR EEN Hitler!
Strm. Jan van Tuyl

....

HIER IS WERK!

post

Zooals U weet is de
hier erg varieerend. De

een krijgt veel, de ander totaal niets. By die laatste ongelukkigen behoor ook Uf en
hoop ik door bemiddeling van
Frontzorg een paar brieven
te krygen. Van thuis behoef
ik op niets te rekenen, want
als je N.SB.-er bent lig je er
nu eenmaal uit. Het is wel erg
moeilijk voor mij, temeer daar
ik nog heel jong ben, maar
als er nu een paar kameraden
zyn die mij af en toe eens
een riem onder het hart willen steken, ben ik al dankbaar. Hon Zee! Heil Hitler!
ff-Sch. Georg Hummen

VOVA

Ik kreeg van een kameraad uit Duitsehland een Vova
toegestuurd en was daar natuurlijk erg blij mee, temeer daar ik
als eenige Hollander tusschen
Duitsche kameraden ben. Dan is
het dubbel fijn iets van het Vaderland te hooren. Eerlijk gezegd heb ik er zelf schuld
aan
dat ik tot nu toe vergeten was,
want ik had mijn adres niet geschreven. Maar van nu af aan
hoop ik in geregeld contact met
jullie te blyven.

DE

SPIEGEL VERGIST ZICH NIET

Met Mussert voor Volk en

Vaderland. Hou Zee! Heil Hitler.
H Uscha A. W. A. Koek

IN HET OOSTEN LIGT
EEN TOEKOMST
Nu zitten we al lang en breed
het front. Hebben de mik-mak's
leeren kennen en de Sovjets met
onze M.G.'s behandeld. Ons onderdak 'Webben we in een half kapotgeschoten huis gevonden. Een
reusachtig kwartier met 6 kamers,
waarvan we er 4 hebben leeggesleept en de overige 'vertrekken met
meubels opgedirkt. leder heeft nu
Wat hij verlangt, tafels, stoelen, ja
zelfs een leunstoel bezitten we. Aan
de muur de klamotten met hier en
daar tusschendoor glurend, een
frisch Hollands meisjesgezicht of
foto's van de kameraden.
We konden het niet beter treffen. De keukenwagen is vlakbij en
ook de waschgelegenheid. Achter
het huis lag een aardappelveldje
met een stuk moestuin en wat nog
beter was, een kippenren. We hebben de kippen van „nergensvandaan" gehaald en er in gezet. Z*
aan
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VEERTIEN DAGEN VOOR

Balletparade 1943
Ballet van Ivonne
Georgi
P. de Ruiter
Melachini
Carter
Melachini
Carter
P. de Ruiter
P. deRuiter
Melachini
Carter
Melachini
Carter
Noord Hollandsch tooneel met het blijspel
„Een publiek geheim"
Keuze-concert Ned.
Omroep
Melachini

Carter

MelacUni

MrJl°
££-

M^
ÏS_2El

Renee v. Duinen
I', JV^°
ïï
Melachini
,
Sartcï_
R.
v Duinen

Mr. Janno
Mr. Janno
Mr. Jopi
R. van Duinen
Melachini
Melachini
Carter

«^
Mr. Janno
Mr. Jopi

19.00
19.15
19.15
1915
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de vlucht van
17-12-1903 be-

varich, die hij als stoker meegenomen had, neer. Het vliegtuig
was verpletterd, Darvarich werd
naar het ziekenhuis gebracht,
maar Weisskopf bleef ongedeerd.

schouwd als de eerste motorvlucht met een toestel volgens
overdag
In nachtelijke uren
het principe zwaarder-dan-dehij werken om zijn brood
moest
lucht.
te verdienen
hij nieuwe
Een weinig bekende Duitscher, metaallegeeringenvond
uit
voor
Gustav Weisskopf, blijkt hem stoomketels, die een hoogen
echter nog 2_. jaar voor gedruk konden uithouden. Bij zyn
weest te zijn.
proefnemingen ontplofte echter
De New-York Herald van de- ketel, de ruiten bij alle om13=8-1901 schreef boven een arti- wonenden braken en de nachtekel: Uitvinders lossen samen het lijke
Darvarustverstoorders
probleem van de luchtscheeprich was inmiddels ook weer hervaart op; Gustav Whitehead reist
steld
moesten voor de politie
een halve mijl in een vliegmavluchten, op de fiets!
chine. Aandrijving door AcetyZoo kwam hij in Bridgeport,
leen-mengsel. Gewichtsbesparing
waar hij een betrekking kreeg
op den motor 75%.
Op denzelfden dag stond ook als koetsier. Alles, wat hij bijeen
kon, werd in een nieuw
een artikel in de Boston Trans- sparen
vliegtuig gestoken. Zijn plan om
cript over deze eerste motorvlucht van een mensch. En nog deze met een stoommachine uit
uitvoeriger kon Richard Howell te rusten, had hij echter laten
varen. Inplaats daarvan probeerberichten in de Bridgeport Sun*iay-Herald van 18-8-1901, daar de hij het nu met een door hemhij
die vlucht persoonlijk had zelf geconstrueerde motor, die
op
een
acetyleengasmengsel
bijgewoond en allerlei bijzonderliep. Een zekere Custead, die zich
heden kon meêdeelen.
Op 17-1-1902 vloog Weisskopf uitgaf voor uitvinder van een
voor de tweede keer, ditmaal nieuwe luchtballon en een maatover het ijs van de Long Island schappij met een kapitaal van
Sund
van Bridgeport naar 100.000 dollar achter zich had,
Lordship Manor; steeg tot een zocht contact met hem.
hoogte van 70 voet, keerde terug
In de jaren om de eeuwswisseen legde op de heen- en terug- ling werd er ijverig gezocht naar
weg 12,6 km. af. Bij het landen de oplossing van het vliegproraakte de machine in een wak bleem. Lilienthal had de stoot
en ging verloren.
daartoe gegeven en, na zijn
Het verslag van deze vlucht dood, waren de opvolgers, die
stond pas op 1-4-1902 in het uit- trachtten zijn werk te voleindi-*
gen, bij' dozijnen te tellen.
vindersblad American Inventor.
Gustav Weisskopf is geboren
De .Gebr. Wright, die ook hun
in Leutershaugen, een klein eerste gegevens uit het boek van
plaatsje in Mittelfranken. Reeds Otto Lilienthal hadden, klopten
als jongen was hij „bezeten" door eveneens vaak hij Weisskopf aan
de gedachte een vliegtuig uit te en Jeerden van hem. Een in
willen vinden. Zijn kameraden 1933 door de Noord-Amerikaannoemden hem spottend „de vlie- sche regeering ingestelde comger", maar de politie verbood missie, voor studie van
de ontzijn vogelstudies als dierenmiswikkeling der vliegerij stelde.dat
handeling. Als 13-jarige knaap uitdrukkelijk vast
deed hij zijn eerste
natuurlijk
Toen Weisskopf over de noomislukte
vliegpoging vanaf dige middeleij
beschikte, werden
het dak van zyn grootvaders huis
zijn pogingen spoedig met succes
in Ansbach.
bekroond. Zooals uit bovengeIn zijn Wander-jaren
als noemd
dagbladbericht
blijkt,
smidsknecht
maakte hij kennis met Otto Lilienthal, wat van vloog hij reeds in Aug. 1901.
Daarna volgden echter nieuwe
beslissende invloed op zijn later
moeilijkheden.
Custead en een
leven werd.
Eerst ging hij als matroos naar zekere Hermann Linde, die hem
zee, waardoor hij ruimschoots de geld"" geleend had, moest hij uit
gelegenheid kreeg om de vogel- zijn onderneming gooien, daar
vlucht te bestudeeren van alba- zij achter zijn rug probeerden
trossen en meeuwen, deze konin- hem het geheim van zijn uitvinding te ontfutselen. Hongerend
,gen van de lucht.
In Brazilië, waar hij aan land bouwde hij verder, verwerkte de
gegaan was, bouwde hij zijn eer- opgedane ervaring van zijn eerste glij vliegtuig. Dit scheen hem ste vlucht in verbeteringen en
toch niet geheel te voldoen, want was een half jaar later gereed
hij trok verder naar de Ver- voor de tweede vlucht.
eenigde Staten en zwierf daar
Door het verlies van zijn malangen tijd van de eene plaatchine, werd hij echter geruïneerd
naar de andere. Omstreeks 1899 en vond niet de -gelegenheid om
of 1900 was hij in Pittsburg, waar opnieuw te beginnen.
hij een stoommachine maakte,
De vlucht van Santos Dumont
die hem licht genoeg scheen om per luchtschip rond den Eiffeleen glijvliegtuig van mechani- toren, waarmee deze de 100.000
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in welk vak de leiding onderbroken is. Buiten blaast een
ijzige wind en de fijne sneeuwvlokken prikken als spelden in
het gezicht. Hoewel pas half vier
in den middag is het in deze
noordelijke streken al bijna geheel donker en de hoogspanningsleidingen teekenen zich nog
maar flauw af tegen de strakke
winterhemel. Het is eèn moeizame en harde arbeid die deze
mannen hebben te volbrengen,
het werken in de hooge masten
met dertig, veertig graden koude
stelt aan uithoudings- en doorzettingsvermogen hooge eischen.
aandrijving te voorzien.
Fr. prijs won, scheen het pleit
Vele uren zijn zij onderweg, de sche
Bij
zijn eerste vliegpoging ten gunste van het lichter-dankameraden moeten stroom heb- stortte hij, met
zyn vriend Dar- de-lucht-principe

beslist te hebben, totdat Weisskopf's leerlingen, de gebr. Wright, in 1903 hun
eerste vlucht per vliegmachine
deden.

ben, de motoren moeten kunnen
draaien
de oorlogsmachi-

paar mannen en luiseren met "ge. nerie
moet op volle toeren blijspannen aandacht Zij tellen: ven loopen..
voort
!
twee, drie.... vier.....
èèn
Daar....... daar
hangt
negen,' tien
elf
Dan is een eind kabel omlaag, een
het stil. Iwan heeft zyn dagrant- scherf van een er vlakbij ontsoen verschoten, zeggen ze. Op plofte granaat heeft hem dwars
een tafeltje staan een paar tele- doorgesneden
Met het mefoontoestellen, ze zwijgen nog, degenomen
worden de
materiaal
lang
duurt dat beslist niet stukken aan elkander gelast en
maar
meer.
voor de zooveelste keer is het
Daar "rinkelt de eerste bel: euvel verholpen.
„Stroom verbroken.., D. west.."
„Al schiet de bolsjewiek ook
klinkt het. „Vervloekt, er is er
nog zoo snel,
een raak geweest." D. west is in
storingsmannen maken 't
de
radioappa.gehuld,
de
het duister
wel
raten zwijgen, machines en motostaan
stil.
dag
ook,
nacht,
ren
Zoo is het
en
Twee mannen van de storing- bij wind en ontij gaan ze er öp
uit. Het is een uniek geval, enzoekerstroep maken zich gereed; behangen met de stijgijzers, kele kilometers achter het front
electrisch licht. Maar juist daarreddingsgordels, kabels en draden begeven ze zich op weg. De om stellen ze er eer in dat de
zaak „klopt", het is hun als een
plaatsen waar vandaan de telefonische meldingen zijn binnen- sport.
gekomen doen hen precies weten
En wy? Of we het waardeeren

een dergelijke luxe! Wat kan
men aan het front meer wenTeleurgesteld, berooid en verschen dan een schakelaar om te
draaien en licht of muziek te geten is Gustav Weisskopf gehebben? Ook wy zitten steeds in storven. Bij zijn dood liet hy zyn
spanning als de sovjets met hunfamilie een „vermogen" van 8
ne artillerie beginnen te vuren, Dollar na.

niet vanwege de granaten zelve,
maar
of het licht hiet uitgaat. Als dan tóch het ongeluk
plaats heeft, dan weten we dat
er immer onvermoeide kameraden gereed staan die door regen
en sneeuwjachten gaan, om óns
weer te helpen. Neen, aan het

front laten we elkaar nimmer in
de steek. Hier zijn we het tenminste roerend over eens: beter
een 15 watt gloeilamp dan een
groote kaars!
D. west heeft weer stroom,
wielen draaien, lampen branden
en motoren brommen weer voor
de overwinning!

(Gegevens ontleend aan een
artikel in de D.Z. van .23-9-43,
van H. M. Böttcher, wiens boek
over Gustav Weisskopf binnenbij Zsolnay-Verlag verkort

schijnt)

.

„Alles voor het Vaderland" is
niet onze leus, maar ons

leven.

MUSSERT tot de W.A.,
11-5-1941.

De W.A in Duitschland
Na de Meidagen van 1940, waarin ook vele van Musserts getrouwen uit Duitsehland in het Vaderland onder de wapenen waren geroepen en hun harden
plicht hadden gedaan, ondanks
het feit, dat zij nimmer hadden
geloofd tegen Duitsche kameraden te zullen moeten strijden,
werd ook hier weer „Verzame-

Rechts: Heerbanleider A. H. Damhof.
Van boven naar onder: Beelden uit het leven
van Sennheim.

Achtereenvolgens:
De Commandant met ff-Oberführer Fick.
-Bij de paarden.
Heerbanleider Damhof in gesprek met zijn

len" geblazen.
Enkelen ontbraken op het appèl, in den zinloozen broederstrijd

gevallen,

mannen.

Gezamenlijk eten.

onder hen de

(Foto's: Archief).

broer van den f istrictsleider,
luitenant Gerard van der Veen.
De anderen echter kwamen en
begonnen met duizenden den
zwaarsten stryd, die voor een Beweging als de onze kan zijn weggelegd.

Honderden weermannen meldden zich vrijwillig na Musserts

In Kleve aan den Nederrijn bezielende woord.
Voor den Heerban XIII een rewerd op 22 Juli 1941 den grondsultaat om trotsch op te zyn,
slag gelegd voor den wederopmaar tegelijk een niet te onderbouw van Musserts W.A. in schatten nadeel, want zij, die
Duitsehland. Heerbanleider Dam- naar het barre Rusland trokken
hof nam hier het heft in handen. om hun Vaderland en Europa te
behoeden voor de bolsjewistische
Eenvoudig was dat niet, want overrompeling,
waren' uiteraagf
al had vroeger te Kleve reeds de besten. De werving moest opeen W.A. bestaan, de Leider had nieuw met volle kracht worden
aangepakt om de opengevallen
ook die onder den druk der omplaatsen te bezetten.
standigheden vóór den oorlog
In deze tweede periode werden
moeten opheffen en van het geook
vele banden aangeknoopt
dane werk was niet veel meer
met de formaties der Duitsche
overgebleven. Er moest van den nationaal-socialisten,
hetgeen
grond af aan worden opgebouwd. voor de verdere ontwikkeling
van de W.A. van groote beteeKameraad Damhof begon de kenis bleek
te zyn.
alleen
werving met de gedachte van dat daardoor in vele Niet
belangrijke
iederen weerbaren nationaalkringen een beter besocialist ook een weerman van Duitsche
grip voor den strijd der NederMussert te maken. Langzaam landsche
maar zeker bracht de W.A_ het werd gewekt,nationaal-socialisten
maar tevens kreeg
tot een sterkte van 2000 man, de
W.A.
daardoor
de beschikking
hetgeen een groote prestatie
opleidingsmogelijkheden,
over
land,
in
een
waar
was
de Nederdie zij zelf in zoo korten tijd zelander geen strijd en geen econo- ker niet had kunnen
scheppen.
mischen nood kende.

SENNHEIM!

DE EERSTE TWEEDUIZEND
Dat er met die tweeduizend
man ook iets gedaan werd en dat
zij tot goede en bewuste nationaal-socialisten werden opgevoed, bleek wel, toen de Leider
op de groote vergadering te Essen eên eersten oproep deed voor
dienstname aan het front.

Uit de samenwerking met de
if vloeide als eerste gevolg voort,
dat op 25 Juni 1942 voor het
eerst 120 man der W.A. naar

den Hartmannsweilerkopf gingen om daar onder leiding van
Obersturmführer Schimmel een
gedegen militaire en onder leiding van Obersturmführer We-

Wij zijn onzen strijd niet .begonnen om de baantjes, om burgemeester, commissaris, inspecteur of agent van politie te worden.
Wij komen als wij geroepen worden en als wij ergens geplaatst worden, dan komen wij daar als politieke soldaten van
Mussert.
COMMANDANT ZONDERVAN, September 1941.

.
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ANISATIE
der W.A. is samengesteld, waarp Duitschvan we mogen verwachten, dat
zij opnieuw krachten aan onze
V' zijn, geven
rangen zal toevoeren.
landje adressen
wy *n, die het
AAN HET THUISFRONT va n se gebied
uiteer,:
De weermannen zélf doen wat vo ofJi W. Blokhun handen te doen vinden.
B*rtenstr. 2.
Het grootste deel staat dus kei. an J. C. de
met de wapens in de hand aan
B-llberfelderde grenzen van Europa.
wïfc
Dat deel, dat tot plicht heeft strü^ian A. D.
g» Eiehenallee
zich aan het thuisfront in te zet-

ten, heeft het dikwijls niet min-

ot<

der zwaar, nu het DuitscheJWes- 24 ïpaan P. F.
js^Postlagemd
ten van Emden tot Mtfnchen
frontgebied is geworden en zeer
te lijden heeft onder de regel- Pos**' Duppen,
jj^jidterstr. 5.
matige bezoeken der blanke en

j^zeHstandige "

gener een grondige sportieve opleiding te genieten.
Daar in het kamp Sennheim,

Vefli

J.
Ber
jj.,Lechstr. 53.
gap|ian A. Hampjratherstr. 35.

waar Oberführer Fick met zijn
adjudant Obersturmführer Teichmann den scepter zwaait, is de

soldateske geest en

de kame-

raadschap veel sneller in de
rangen der W.A. gebracht dan
by de groote verspreiding anders
mogelijk zou zijn geweest. Bovendien was er spoedig eenheid
in de oefeningen en leerden de
mannen omgaan met de wapens.
Het sportinsigne kon hier ook
onder ongewoon gunstige omstandigheden worden behaald
door hen, die anders misschien
nooit de gelegenheid zouden
hebben gehad zich behoorlijk te
oefenen.
Sennheim werd aldus voor
ieder, die eenmaal daar was, een
schoone herinnering aan een
harden maar vreugdevóllen tijd.
De regelmatige omgang met de
frontsoldaten, die er als instructeur of anderszins vertoeven,
geeft aan de karaktervorming
een waarde, die moeilijk kan
worden overschat.

Tourniaire,

31_________¥■
ltompaan

J.
mer,vaandrig
fr*. M., Fried-

de^- een wijdbeftf>r
__{fa stelsel van

veft»erlander in
yte^ het bereik

n getrokken.
Dvi"_Oeko_nst
nog

onZ uitgebouwd.
ï)è

bD_#| n

„jgjifden

.

door de
nog niet

j^Dnzer werkbi«_. ,
zaa^ en en vm"
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Dat de Commandant der W.A.
dan ook bij zijn bezoek aan deze
school, waar reeds meer dan 500
functionarissen der W.A. inmiddels werden beproefd en geschoold, geestdriftig was, laat
zich begrypen.

NIET VERZWAKT!
Ondanks

de
voortdurende
en .kleinere aderlatingen voor het front, die wel nooit
zullen ophouden, is de Heerban
Duitsehland toch' weer uitgegroeid tot een effectieve sterkte
van een kleine 2000 man.
Vooral ln Zuid-Duitschland
heeft daartoe ook de verbinding
met de S.A. bijgedragen, die onze
mannen aldaar mogelijkheden
kon geven, die onze eigen verhoudingsgewijs toch kleine orgaMn
nisatie natuurlijk nog niet op
)r
eigen houtje had kunnen verweNederlands
fi,
zwarte cultuurbrengers uit Ene
zenlijken.
"
geland en Amerika.
De heele organisatie wordt geDe W.A. heeft zich (voor het
leid vanuit Dusseldorf, waar eerst in Keulen onder leiding van W Che
S, nietmann«n
iedere gelegenheid om de zwarte Opperhopman Blokker) overal
jftfft
langer
troepen van Mussert uit te breiaangeboden voor de eerste hulpVecht
met
den en te versterken vanzelf- verleening en dit aanbod is overVredesprekend dankbaar wordt aandankbaar,
al
door de betrokken
gegrepen.
autoriteiten aanvaard, zoodat zij,
van geheel
De straffe, bezielende leiding die overdag in fabriek of labogericht
slappe,
uit de
is erop
ratorium hun deel bijdragen aan
door liberalisme \en democratie de Europeesche overwinning in
verpeste „hollandérs", strydbe- de catastrofale nachten mede op
wuste, krachtige Nederlanders te de meest bedreigde punten op de _>> ondenkbaar
maken, die hun taak als natio- bres staan om levens en waar
was
naal-socialist en als volksgenoot mogelijk have en goed van ande
Beten volle verstaan en vervullen. deren te redden.
wils
„«iPolitieke
practische
Voor de
doorvoering
Dat zij op deze wijze het NeVolk*
der propaganda onder hen, die derlandsche Volk beter vertegend<*N,
26-3-1 94Z
nog niet in onze ryen staan, is woordigen dan welke gezant ook
het van belang, dat door kam. het zou kunnen doen, is wel duiKamminga een film uit het leven delijk.
grootere

j

it

>n!

"«<v-
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O«DeW.A.

Een

derW.A.teerlangen

Sennheim' in het

mid ende Commandant en ss-Obersturmführer
(Foto: C.N.F.-Otto).
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KADER

duidelijk. Het zal ook later een vóór-gaan en daarmee
vanzelf
waarborgen zijn, dat de onder hen,
die volgen.
geest
eenheid van
tusschen hier
In de dagen, die volgden op
en ginds niet zal worden ver- de capitulatie van Italië, hebben
broken,
vele steden en dorpen van ons
leder, die aan de kaderscholen Vaderland de W.A. weer in onals leerling komt, is van het eer- gekend aantal op straat gezien.
ste oogenblik af te beschouwen Dat moge een bewijs te meer
als een weerman zonder rang, zijn, dat ons werk niet afhankedie absolute gehoorzaamheid ver- lijk is van een tijdelijken voorof tegenspoed, maar dat wij beschuldigd is aan allen, die misschien in den normalen dienst wust bouwen aan iets, dat de
vele rangen lager zijn gesteld eeuwen moet trotseeren, al lykt
dan hijzelf.
het alles thans dikwyls nog klein
Hij heeft daardoor meteen de en beperkt.
Wat immers in onze gemeenuitgezochte kans van zijn leven
om in de kleine gemeenschap, schap van vandaag mogelyk is,
is het morgen in het geheele Newaarin hij is opgenomen te bewijzen, dat hij het recht heeft te derlandsche volk. Zij, die het
bevelen, omdat hij ook kan ge- verwezenlijken in dagelijkschen,
hoorzamen en dat hij zijn gezag ook hier dikwyls harden strijd,
niet heeft te danken aan de ster- zijn kinderen van dit Volk, voortren en de strepen, die hij toeval- gekomen uit alle lagen en groepen en met een even beroerde
lig draagt, maar aan de kwaliteiten, die hij bezat of zich heeft opvoeding en voorgeschiedenis
eigen gemaakt.
als de anderen van dit geslacht.
zijn gewekt, zü zullen zich
De vorming, die hem in die Zij
gezag
veroveren en anderen, ja
weken wordt gegeven, is er dan
ook op berekend hem daarvan dit heele V»lk wekken, omdat
zij bewust zichzelf overwonnen
allereerst bewust te maken.
zich daardoor samen ontwiken
Alleen waarachtige gemeen- kelden tot een kracht,
die zij zelf
schapsmenschen kunnen nationooit hadden vermoed. Daarom
naal-socialisten zijn en worden. winnen zij, ondanks alles!
Op dit besef wordt verder ge(Radiotoespraak van Banleider
bouwd.
Juist door de dagelijksche J. J. v. d. Hout).

van de

Luisteraars!!
lijking van het ééne groote doel
Maar al te veel worden U en
Wanneer wy van deze gezichtsik in deze dagen overstelpt met punten uitgaan, is het duidelijk,
slagwoorden, die allemaal met waarom de W.A. der Nationaal„nieuw" beginnen. De nieuwe Socialistische Beweging zoozeer
tijd, de nieuwe orde, de nieuwe den nadruk legt op .de vorming
mensch zijn van die woorden, van haar kader.
die we in het heden wel eens
Wat voor de geheele Beweging
wat al te gemakkelijk gebruikt geldt, geldt namelijk voor
den
zien, óók door lieden, die er stoottroep der
Beweging, voor
nog
heelemaal
nooit over gedacht haar „kern"
zooals de Leider
hebben, wat nu eigenlijk het het uitdrukte
in dubbele mate.
„nieuwe" in dit alles is.
Zy" moet allereerst dé bewusIk weet niet, hoe het U gaat, ten, de overtuigden, de
tot leimaar mij loopt altijd een kleine ding geroepenen verzamelen
en
kriebel over mijn rug, wanneer hen tot een hechte eenheid
ik in een of andere advertentie smeden.
of oproep voor candidaten naar
Die eenheid van geest is de
een bepaalde betrekking, die meest
volstrekte voorwaarde om
overigens in niets verschilt van
dat, Wat vroeger op dit gebied het gezamenlijke werk te doen
slagen en alleen daardoor groeit
gepresteerd werd
ik denk bij- de kracht
van een gemeenschap
voorbeeld aan de bepaling, dat
de candidaat beslist ongehuwd of verre uit boven de samengestelde
kracht der enkelingen.
kinderloos móet zijn!
aan het
Die eenheid is ook het tegenslot de tirade lees, dat de betreffende „aanhanger van de deel van gelijkschakeling; zij
nieuwe orde" moet zijn of nog vernietigt
de persoonlijkheid
mooier „tegen de nieuwe oide niet, maar brengt haar juist op
haar eigen plaats tot de meest
geeik-bezwaar" mag hebben.
volledige ontplooiing.

——

—

—

Ik haat camouflage en draaieZouden wij daarin niet slagen,
rij en ondanks het feit, dat we
ook in dit opzicht in de vier ja- dan zou op slag ons overwicht
over den bolsjewistischen en den praktijk van 'den gezamenlijken
ren van dezen oprlog er in ons kapitalistischen
eenheidsmensch zwaren dienst wordt beter dan
Vaderland niet op vooruit zijn zijn
verdwenen, omdat wy ons door vele redevoeringen het begegaan, weet ik toch, dat een
dan met hem op gelijken trap sef versterkt, dat wij slechts iets
dergelijke houding in

overeen-

stemming is met onzen Nederlandschen volksaard.
Wie dit volk voor iets wil winnen, moet op den man af zeggen,
waar het aan toe is en wie het
voor het nationaal-socialisme wil
Winnen in oorlogslijd. moet dat
nóg veel meer doen dan iemand
anders,

Wie het nationaal-socialisme
wil verwezenlijken, heeft niet in
de eerste plaats slagwoorden
noodig, maar menschen, over-

tuigde,

nationaal-socialistische

menschen.
Goedgekozen slagwoorden kun-

nen dan dienen om andere menschen in den kring van hun invloed te brengen, maar wat in
onze hoofden en harten leeft tot
werkelijkheid maken, kunnen
slechts zij, die hetzelfde in hoofd
en hart meedragen als hun kostbaarste bezit.
Naast dit eerste feit is voor de
dragers onzer revolutie de erkenning van een tweede feit van
doorslaggevend

belang en van
beslissenden invloed op ons slagen: geen enkele revolutie is ooit
het werk geweest van een massa,
van een meerderheid.
"Al het grootsche, beslissende
in de wereldgeschiedenis is tot
stand gebracht door enkelingen
©f kleine groepen, die wisten
wat ze wildan en die te juister
tijd de massa tot hun gewillig
werktuig hebben gemaakt.
Dat wil niet zeggen, dat die
massa haar wérk in de groote
omwentelingen niet heeft gedaan.
Zy heeft integendeel menigmaal
geweldige offers gebracht.
Maar het beslissende wérk is
gedaan door de weinige bewust
levenden, die voorgingen en leidden, die het eigen léven minder
telden dan het slagen vaa de
revolutie, .die door hun bewustheid de onbewuste krachten in
anderen wisten te wekken en te
doen bijdragen tot de verwezenr

zouden bevinden.
Daarom wordt ook nu nog
neen, JUIST NU
nu vijftien-

—

—

kunnen worden en iets kunnen
bereiken, wanneer wij een gesloten' gemeenschap vormen, die
slechts één doel en één geest als
de hare erkent. Daarbij wordt
natuurlijk sterk den nadruk gelegd op de bijzondere verantwoordelijkheid, die juist het ka-

duizend onzer beste kameraden
aan het front staan en onder hen
een groot deel van ons kaden uit
alle rangen, de vorming en opleiding van ons kader met de
der draagt.
grootste intensiteit en zorgvuldigheid voortgezet.
Een democratische gemeenAfgezien van de mogelijkheschap kan worden geleid door
den, die andere instituten ons lieden met veel geld
of een
bieden, beschikt de W.A. zelf mooien naam of een groote mond,
daartoe over haar eigen kader- een nationaal-socialistische gescholen, waar hooger en lager meenschap kan, als zij dien naam
kader in twéé- tot drieweeksche wil verdienen, slechts geleid
leergangen regelmatig wordt op- worden door hen, die door hun
geroepen.
voorbeeld iederen dag weer hun
De omstandigheden brengen recht op gezag en hun recht op
mee, dat zij die in het Vaderland leiding metterdaad bewijzen.
zijn achtergebleven niet langer
De beste schifting en de beste
achtereen uit hun dagelijksche
vuurproef in dit opzicht is ongebezigheden kunnen worden gehaald en zij, die de scholen lei- twijfelde het front en niemand
den, staan dus voor de moeilijke onzer twijfelt er dan ook aan,
taak in deze korte tijdsspanne dat wij vandaar straks onze beste
met hun leerlingen zooveel mo- leiders en kaderleden zullen tegelijk datgene te behandelen, wat rugkrijgen maar in beginsel moehen het meest van pas komt in ten ook aan hen, die om een of
de dagelijksche praktijk van de andere reden hier achterbleven,
dezelfde eischen door onze geWA"
Het is wel vanzelfsprekend, meenschap worden gesteld. Dat

dat in de W.A. als WEER-organisatie, als de formatie, die de
politieke soldaten van den
Leider samenvat, de opleiding

allereerst een soldatesk karakter
draagt.

Hoewel de werkelijkheid van
het front natuurlijk in geenen
deele kan worden benaderd, doet
de opleiding in hardheid, niet
onder voor de opleiding, die sol-'
daten elders met zooveel vrucht
genieten, dat zy thans reeds NederlandsTch naam als weerbare
natie" zoo fier en kra.htig opnieuw kunnen vestigen door hun
daden.
Dat daarbij onmiddellijk gebruik is gemaakt van de eerste
W.A.-mannen, die van het front
terugkeerden, door hen in te
schakelen als instructeurs, is wel

Tusschen de beide stations te
den Haag ligt een buurt, die de
sinisteren naam draagt van „De
Warme Buurt".
In deze buurt waren vele bordcelen en huisden de verfoeilijkste creaturen, de souteneurs.
Nóg zyn er bordcelen, en nog
zijn er de souteneurs. Deze heeren, die behalve het souteneursbedrijf, veelal nog zwarte handel drijven, kan men heden nog
rustig voor hun ramen zien zitten, achter een borrel en met een
groote vooroorlogsche sigaar in
het hoofd.

Werken hebben deze heeren
van hun leven nog niet gedaan,
dus nu ook niet.
Vele Nederlandsche arbeiders
moesten in het buitenland gaan
werken, deze dagdieven wisten
door de mazen van het arbeidsnet heen te glippen.
Wij kunnen ons indenken, dat
men dit soort arbeidskrachten
niet graag in het buitenland ziet,
doch er is toch wel een andere
oplossing te vinden om deze onvolwaardigen aan het werk te

wordt gemakkelijker, naarmate
de loop der gebeurtenissen ons zetten
meer verlost van gelukzoekers én
Laat men deze zwijnjakkeri
ellebogenwerkers en daarover onder een strenge en straffe leihebben we gelukkig vooral in ding in een werkkamp plaatsen
het afgeloopen jaar van dezen en hen daar hard, ja heel hard
beslissenden oorlog niet te kla- laten werken, om den verloren
gen. Het werk aan de kadertyd in te halen.
scholen is daarnaast eep verdere
Men wachte echter niet te
waarborg, dat in de W.A."de eer- lang om aan deze zwynery
een
lijke, harde, strijdbare geest le- eind
te maken.
vend zal blyven onder hen, die
H.S

W.A.-mannen! Deze tijden zijn zwaar en moeilijk. Ze

gaan ook
aan U niet ongemerkt voorbij. Weet echter en houdt U dit dag
en nacht voor oogen, dat Uw kameraden aan het Oostfront
offers brengen, die ontzaglijk veel zwaarder zijn dan die,

welke U brengt.

COMMANDANT ZONDERVAN, 27-3-1942.

"*

Zaterdag j.l. vond te Rijswijk de eindstrijd plaats om den Nationalen Dogblad-beker
Het elftal van de W.A. en van de Marechaussee, die beide tot dan
een sportleven, fraaien jwedstn.d. Het met drie invallers spelende W A
yan Nenasu, overhandigde den beker aan de

overwinnaars^

Weg met zwijnerij

in

aanverzigheid

van Commendont Zondervan.

e'd n
mandant Zondervan.
toeTdrie ov^nn^n h-ÏÏS
\? F°Tbevochten
gebo^kt'
elkaaar in
"_
_li
-elftalvor^-r9^
Kam Westenberg, de

_,_.

"
n
«^w^.-_*_4-_-h_-
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directeur
(Foto*: C.NJF./Franse)-
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DE ZWARTE SOLDAAT

Waarom hangt de wasch niet aan
de Siegfriedlijn ?
Vansittart, de voormalige On-

4e Jaargang No-j

het volk van de habenichtsen,
het volk dus, dat beter dan wie
ook kan weten dat het slechts
het socialisme is dat de volkeren
rust en orde kan brengen, opgestaan onder leiding van zijn
Führer Adolf Hitler. *
En omdat het uit vroegere toestanden had geleerd, dat men zijn
ideaal desnoods met de wapens
zou moeten verdedigen, neen, dat
het kapitalisme en het bolsjewisme dezen strijd met de wapens
als uiterste redmiddel van eigen
wanorde zouden opdringen, heeft
het zich wapens gesmeed en een
betonnen wal opgebouwd, de z.g.
Siegfriedlinie als symbool
van
socialistisch willen en strijd.
En deze strijd is gekomen. Als
een nooit verzadigde furie heeft
de kapitalistische, joodsch-communistisehe macht zich op het
Duitsche volk, op het nationaalsocialisme geworpen en zoo zeer
waren ze overtuigd van hun
nooit falende kracht, dat zij
zongen, dat het geen oorlog voor
hun troepen zou worden, doch
een marsch naar Duitschland om

want daaruit is op te maken, dat se" behoorden aan den lijve had
derstaatssecretaris in Engelschen inderdaad het communistische ondervonden. Die wist met nabuitenlandschen dienst, hield stelsel slechts terreur en .roof be tuurlijke zekerheid, dat de arbeieenigen tijd geleden in het Enteekent. Betere uitspraak is vii der en ieder ander, die aan het
gelsche Lagerhuis een rede, dergelijke voor Nederlandsche arbeidsproces deelnam, door
den
waarin hij onder rheer verklaar- Engelsche radio-verafgodertjes en eeuwigdurenden partijstrijd in ar„Engeland
kan dezen oorlog saboteurtjes uit bolsjewistische moede zou ondergaan en riep
de:
nooit winnen en zich voor een en weglooperskringetjes „be- hen daarom tot den stryd voor
100 % zege inzetten, zoolang het trouwbare" bron toch wel niet te het revolutionnaire
socialisme in
Engelsche volk niet eindelijk de geven.
de natie, het nationaal-socialisme
waarheid ervaart. En deze waarWij wisten vroeger allen, doch op. Zeker, deze strijd
was hem
heid is, dat Engeland tegen de wij wisten het na de overwin- in het begin toegestaan, omdat
heele Duitsche natie strijdt en ning van Duitsehland in het Wes- hij zijn -strijdmethode zoo handig
ten plotseling niet meer, dat een- had gekozen, dat
haar moet uitroeien!"
het kapitalisme
maal de machten van kapitaal en den indruk kreeg oude en
Nelson, de leider der economiverlosche oorlogsvoering in Amerika, arbeid tegenover elkaar zouden ren posities onder de arbeiders te
staan,
wy
hoewel
niet wisten hoe herwinnen. Dat hij
wil het Amerikaansche zilverd^s hetzelfde
overschot aanwenden in de oor- en wanneer, want wij stonden willooze werktuig zou werden
afkeering
tegenover
het als de vroegere partijleiders, die
logsindustrie, in de plaats vah absoluut
aluminium, terwijl het Ameri- nationaal-socialisme van Hitler, bij de gratie van de broodheeren
kaansche blad „Philadelphia Re- ofschoon wij er eigenlijk zelf optraden. Zooals trouwens ook
cord" een andere en drastische niets van wisten en ons bepaal- hun vriendjes uit het Stalinistiaanwending van het goud eischt den tot hetgeen onze vertrouwen schrijft: „Het zou goed zijn, den uit de toenmalige partijen
als men een andere bestemming en pers daarover hadden te zegvoor de vele milliarden onzer gen.
Wij waren allen tegen het Ververborgen goudvoorraden zou
kunnen vinden, b.v., doordat men drag van Versailles, omdat we
dat goud tot het dichtsmelten het tenslotte toch wel een beetje
van onze conserven- en appel- erg voor het Duitsche volk vonden. Doch wy verzetten ons er
moesbussen zou kunnen aanwenniet tegen, omdat wij wisten, dat
den!"
Stelt men deze uitspraken te- de „democratie" immers wel eens
genover, of liever naast elkaar, in de verdere honderdtallen van
dan is het tegenwoordige conflict jaren over het kapitalisme zou
tusschen de As-mogendheden en zegevieren en dus aan het noodde pluto-democratische staten geroep van het Duitsche volk
ten voeten uit geteekend, hoewel automatisch een einde zou komen dat aan de andere zijde van men.
Wij keurden het heusch af, dat
den grooten haringvijver met gehuichelde liefde voor vrijheid, aan het eene einde van de wereld
gelijkheid
en
broederschap, en zelfs in Nederland, menschen
plaats voor den arbeid en meer crepeerden van den honger en
dergelijk fraais, voor de vriend- dat in ons land en elders de kosjes in de rest van Europa ,racht telijke groenten en verdere leefwaar op de mestvaalt werden
te verdoezelen.
gegooid of verbrand om de „simMeer en meer blükt, dat ook in
dat opzicht het nationaal-socialis- pele" prijspolitiek, doch keurden
tische Duitsehland van meet af het als fatsoenlijke menschen
aan de waarheid heeft gesproken, toch af, dat iemand die niet
ofschoon ook thans nog, b.v. in heeft, middelen gaat zoeken om
Nederland, de zich noemende het ontbrekende te krijgen.
We wisten, dat de wordingsge„echte" socialisten uit joodsehe,
schiedenis
van het socialisme
kapitalistische en communistische hetzekliekjes onrechtmati- juist wortelt in het „niet hebgen twijfel onder de niet politiek ben", doch wè gingen er als geloo.enden in de „evolutie" mede
ontwikkelde lagen der bevolking aceoord,
dat wij zoolang den
willen laten bestaan.
buikriem
zouden aanhalen als
Het is bovendien goed om hier onze leiders
den tijd gekomen
nog even vast te stellen, dat ook achtten
om tot nieuwe wegen van
de
overleden
„democraten- verzet over te gaan.
vriend" Chamberiain, de voorWij hadden geweldig veel op
malige president van Engeiands met
de „eenheid", doch zoodra
ministerie, vóórdat hij zijn paramen erover dacht, dat dan eigenpluie-tocht
naar Duitsehland lijk
partijenstaat moest wormaakte, vaststelde, dat het Duit- den de
opgeheven, wilde men in
sche volk wel degelyk in andere werkelijkheid
het volk brood en
richting wenschte te gaan, als arbeid,
dus een welvarende toehuidige
het zijn
machthebbers komst 'geven, dan sloeg ons de
maar kwijt was. Na deze reis schrik om
het hart, omdat het
echter, toen hij met eigen oogen
belang van de partij en'zijn noodhad kunnen zien, dat het niet druftige leidertjes,
Eén van onze vrijwilligers. Teekening: #-P.K.-Fleck-0. H,
nu eenmaal
zoo sterk tegen Adolf Hitler en
elk
ander
boven
belang
van
den
zijn mannen was, verklaarde hij
staat
in het Engelsche Lagerhuis 0.m., gaan. en de gemeenschap moest sche kamp,
die op order van hun vuile wasch aan de Siegdat „dit geen oorlog meer was
Lenin
eenheidsfronten
Zeker,
ook toen wisten we
hadden te friedlijn op, te hangen. Merkvan staatslieden, doch tegen het
smeden, omdat zij zelfs leugen, waardig toch,
dat ze zoo overgeheeie Duitsche Volk", alzoo reeds, dat het het belang van de spot,
hielenlikkery en verraad tuigd
dat hun wasch
zich tot voorlooper makende van internationale joodsehe kapitalis
waren,
toepassen
moesten
om tot de „so- inderdaad ook vuil was.
tenkliek was, dat er verdeeldheid
den multi-kapitalist Vansittart.
de groepen en volkeren ciale revolutie" te geraken.
De vertolkers van den z.g. vrijHerinnert men zich daarbij de onder
was, omdat daarmede alleen het
Totdat Hitler echter zyn boek handel, dat wil zeggen.... ongebekende uitspraak, dat Duitseh- rechtvaardige verlangen
van „Mem Kampf" het licht deed breidelde volksuitzuigerij hadland is het land van de „Habe- allen naar een
betere
toekomst te zien en de werkelijke rol van de den echter teveel in- stoffelijke
nichtsen", de nietsbezittenden, temperen was,
doch wij aanvaard- internationale kapitalistisch-jood- waarde, dus goudwaarde gedan moet voor ieder denkend den dat,
omdat onze leiders dat sche, plutocratische en commu- dacht, want de Siegfriedlyn was
wezen de slotsom van het geheel immers wel
in den Volkenbond nistische splijtzwam aan de open- in feite geen dooden muur, doch
luiden, dat tegenover elkaar
onder een gezellig glaasje wijn baarheid prysgaf en het arme een
nieuw-leven-beschermende
staan twee machten, n.1., die van
met die gevaarlijke tegenstanders frontsoldaatje bleek een man te wal, een wal opgezet als' waarde zich bewust geworden arbei- zouden
zijn,
die wist wat hij wilde, die schuwing, dat in het
uitmaken. Wellicht dat
nationaaldersgemeenschap, dus het socia- dan tenminste,
een „Halt!" had toegeroepen aan
onze
kinderen
en
socialistische Duitsehland geen
lisme en van een kleine kliek kindskinderen
hen,
die de arbeidersmassa ten plaats was voor met goud alles
van dat voordeeljood-Ch-communistische kapitalis- tje zouden genieten.
eigen bate misbruikten. Die bo- verkrachtende z.g. bevrijders.
goedEen
imperialisten,
tische
het kapitalis- koope premie op het
leven dus. vendien bleek een diplomaat van
Deze muur straalde een geest
me, waarvan Churchill en Stafde bovenste rang te zijn, die nu van vernieuwing uit. De geest
ford Cripps, de oudste zoon en Vertrouwen in de Engelsche eens
het kapitalisme voor het van de revolutie, de vaste wil
erfgenaam van den Britschen staatslieden van toen en nu hadden we ook niet, op een paar cal- karretje van de arbeiders had van een volk
dat in armoede had
plutocraten-lord Parmour, bezitvinistische, remonstrantsche en gespannen inplaats van anders- geleefd, naar den socialistischen
ter van diverse eigen landgoede- katholieke
kerkmachthebbertjes om. Zij hadden daartoe hun geld vrede eh welvaart. Die maling
ren en kasteelen, de leiding vor- na, die derlui
dikke buikjes het gegeven en achtten zich bedra- heeft aan goud, doch in den armen.
veiligst waanden bij de. Engel- gen. Vandaar dat de Führer in
plaats zoekt.
Hoè stevig communistische en sche en Amerikaansche petro- zijn rede van Januari voor den beid haar
Daarom was er geen wasch aan
kapitalistische vriendjes bij el- leumbelahgetjes. Wy zagen
ook Duitsehen Ryksdag heeft kunnen de Siegfriedlinie op te hangen
kaar zetelen verklaarde laatstge- toen reeds in hen de vertegen- zeggen: „Wanneer
de bovenste
noemde voorvechter van de „So- woordigers van de rentetrekker- tienduizend hadden geweten, wat en daarom zal er geen vuile wasch
ciale revolutie", toen hy beweer- tjes en brandkastbezitters, doch ik voor een man was, dan stond aan de Siegfriedline hangen. Integendeel, men zal tot zijn groode dat: „de bolsjewisten het mo- wij wisten
het plotseling niet ik thans niet op deze plaats."
ten schrik bemerken, dat deze
reele recht hebben Duitsehland meer, toen in
Duitsehland een Irln
een
onw
nbaren ideëele Siegfriedlinie is verschote veroveren, pm aan
het Duit- arme
aan de opper- urang naar welstand en orde en ven. Dat zy' thans ligt aan de
Bche volk het verdiende strafge- vlaktefrontsoldaat
van een zee yan ellende de wetenschap, dat de staat niet grenzen
richt te voltrekken," waarmee en
Europa en voor de
verval verscheen: Adolf gedijen kan als <_e groepsbelan- grenzen van
hij Vadertje Stalin overigens Hitler, een man,
van
Duitsehland géén
die het leven gen slechts de hoogste waarde
gehouden.
geen pleizier zal hebben gedaan, van hen, die
halt
heeft
tot de arme „klas- -ïitbeel-Pn js het Duitsche volk.
Ook in Nederland zijn mannen

——————.
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Gij allen zijt de waarborfl
voor de toekomst van Neden
land en de dragers van <M!
nationale en politieke veranH
woordelijkheid van dit lanW
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DE

TOT DE WA, October
opgestaan
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leiding

onder

Anton Mussert, om de natie "Sj
lig te stellen voor de macht W
het goud en zij zullen het lM
nieuwe welvaart, nieuwe ordej
tucht geven.
Ook in Nederland verheft dÊ

als een

symbool

van

ernstig

l\

len een linie en zij zal besch*
men tegen alles, wat het
naal-socialisme in den weg staj
De eindstrijd tusschen kapfl
lisme en socialisme is aange^
gen en zal tot de zege van Jl

natjl

laatste leiden.
Kameraden, nog hebben
Nederland niet, doch wij krijW
het, ook als een groot deel **1
het oude kapitalistische gebow

_\

nog overeind blijft.
Want het nationaal-sociali«sil
voelt baar roeping en zal 6f_
volgen
desnoods tegen i-_
stroom van den tegenstand

hard en

_

welwilleM
tegenover alles sen ieder die v*l
goeden wille is.
Wij zullen ook Nederland' vm
tionaal-socialistisch maken, W
spijt van raddraaiers, hetzers
ongenadig,

_

vuilspuiters, omdat het volk
de wereld om
lische ordening schreeuwen.
Wij zullen het Nederlandse!*
/olk toonen, dat men eerst mw

nationaal-sociali^*

arbeiden inplaats van zie*
houden met plannen <A
te stellen, die nooit worden uitg*
roerd. Nederland zal één worden
mder de vaan van het nationaal!
locialisme en wij zullen ons g«H
'en met deij inzet van ons leve»>l
rVij zullen hen nooit vergetefll
lie thans nog alles doen om h««j
'olk verdeeld te houden, omdat]
mn eigen belangetjes in gevaat
romen. Hard en ongenadig zuM
en wij voorwaarts gaan, de lich"|
ende toekomst, tegemoet en al4
sn die niet tegenwerken, zull«e«*l
ns daarbij helpen.
Wij zullen onzen plicht verj
taan, zonder mopperen en wlfj
uilen bij doen en handelen nie']
ergeten, dat na het einde vaH|
en strijd het strengst zulte"!
'orden gestraft zij, die met het]
isigne van onze Beweging oW
e borst misdrijf tegenover VolH
jaan

iezig te

a Leider bedrijven.

Nederland gaat met Duitsch"!
ind en alle andere volken naafl
et vereenigde Europa en daar»]

oor staan

wij

thans aan

onten aangetreden.

Daarom zullen

wij

met

del

Adol»j

itler slag leveVen aan de Rus*}
schen en Europeesche
«"samen met alle andere kamera* j
sn uit andere nationaal-socialis* j
sch wordende landen.
En wij zullen ons in nog grooter getale aanmelden om me*
ons leven het belang van land.
volk en Leider tegen den bolsjewistischen storm te verdedigen.
Een ieder zal dat doen naar zü*
aard in N.S.K.K., Vrijwilliger»"

fronten»*

legioen

en ff.
En in Nederland zelve zal men
werken voor de zege, die thani
meer dan ooit nabij is en mefl
zal ook daar leeren, dat men voot
een lichtende toekomst, tijdelijke persoonlijke gemakken zal
moeten weten te offeren, oltf
straks de toekomst voor eigen e_
anderer belang veilig te stellen.
Men zal begrijpen, dat deze groo-

1

te strijd geen naaikransjesgeklet»
en groepshetzerij kent, zondef
dat men daarvan het slachtoffe*
zal worden. Het Socialisme komt,

niemand zal het kunnen tegenhouden. Het komt, omdat het

MOET, nu..,,

of NOOIT!

Arbeiders, volksgenooten treedt
aan, thans gaat het om Uw eigen
leven en strijd. Ontvangt in Uw"
uitgespreide armen het licht van
den komenden Dageraad, het komende Socialisme.

Met Anton Mussert gaan wij
thans allen èen blijde toekomst

tegemoet....

,HOU

ZEE!"
P. M. HENDRIKS 3t.

.
.

\

De Duitschers

in Italië

Foto's: ff P.K. Büschel (3), Rottensteiner

(3),

O.H
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ten verkeerd weergeeft. Mocht
dit laatste het geval zijn, dan
kunhen wij hem slechts aanraden op zijn tellen te passen.
Want het zou dan wel eens anders kunnen afloopen dan hij

Handleiding voor het
afstamntingsonderzoel

HET ARBEIDSFRONT
IS NIET NEUTRAAL
Het kent de taak
van den nationaalsocialist.
In „De Zwarte Soldaat" van
12 Augustus 1943 vielen wij op
scherpe wyze de afdeeling Cultureele Ontspanning ' van de
werkgemeenschap Vreugde en
Arbeid aan naar aanleiding van
een artikel, dat over het werk
van deze afdeeling was verschenen in het „Amusementsbedrijf". Het betreffende artikel
wekte den indruk te zijn geinspireerd door den leider van
deze afdeeling, kameraad H. J.
Rus.
Na onderzoek is ons gebleken,
dat bedoelde kameraad in geen
enkel opzicht verantwoordelijk
is voor het bewuste artikel en
dat hij integendeel het «akelijke
gedeelte van onze critiek volkomen onderschrijft. En dat niet
alleen, maar hij is zich ook zeer
goed bewust van het feit, dat hy
zijn

functie uitoefent als natio-

naal-socialist, die op zijn post is

gelooft.

En nogmaals: wij verheugen
land betreft, ons erover, dat de leiding van
maar ieder, die thuis is in het het Arbeidsfront zeer goed inartistenleven kan dit voorbeeld ziet, dat haar arbeid ten doel
met vele tientallen anderen heeft de beginselen van het naaanvullen.
tionaal-socialisme tot verwerkelijking te brengen en dat zij dit
liegt
Cor Dokter
dus als hij
zegt niet den indruk te hebben niet onder stoelen of banken
steekt. Alleen vap een dergegewekt de mêêning van „Vreuglijke openlijke stellingname is
de en Arbeid" weer te geven.
Cor Dokter liegt dus.als hy heil te verwachten.
zegt, dat het de bedoeling was
VAN DE LU. W.A.
van „Vreugde en Arbeid" haar
arbeid vrij te houden van eiken
Dienstmededeelingen.
politieken inslag.
Met ingang van 23-8-43 werd
Cor Dokter liegt als hy zegt, door den
der W.A.
dat artisten zich niet met poli- benoemd Commandant
tot medewerker Lu.
artisten van ons

tiek bemoeien.

Cor Dokter heeft niet de
minste notie van zyn journalistieke taak als hij schrijft, dat
aan een bepaalde gevestigde
meening, die verkeerd is, niet te
tornen valt. Wij moeten ons

W.A.-Staf:

Kompaan Joh. P. Lenselink.

Benoemd tot medewerker voor
diensten bij den Lu.
W.A.-Staf onder gelijktijdig eervol ontslag als wnd. Vendelcdt.
Vendel Lu. W.A., Den Haag:
■
werkelyk afvragen of hier nog
Kompaan N. A. Smit.
sprake is van goede trouw of
Benoemd tot wnd. Vendelcdt.
dat deze „reporter" met opzet de Vendel Lu. W.A., Den Haag:
meening van nationaal-socialisVaandrig R. P. Rinck,
speciale

1. Het afstammingsonderzoek
dient teruggevoerd te worden tot
de voorouders, die minstens
1 Januari/Louwmaand 1811 reeds
'in leven waren, dat wil zeggen
die voorouders, wier geboorte
het dichtst vóór 1 Januari/Louwmaand 1811 valt.
2. De gegevens, hiertoe in te
vullen op den kwartierstaat, dienen ontleend te zijn aan de
registers van den Burgerlijken
Stand en voor de invoering daarvan, aan de. kerkelijke doopregisters, welke stukken tevens
als staving moeten worden overgelegd.

'

aangevraagd bij den betreffen*

ambtenaar van den Burger!.*
der.gemeente, waar dej.
boorte of het huwelijk
Stand

plaats gevonden,

— afschrikWJ\

van doopinschryvingen van

1811 by den Rijksarchivaris
provincie, waarin, de.betreff**
doop plaats vond.

Ter

va»!

vergemakkelijking

naspeuren der gevraagde a*
zy men steeds zoo uitvoerig
gelijk in zijn aanwijzingen.
Aangeraden wordt spet*
voor deze aanvragen in den V
del zynde formulieren te geY

3. In geen geval worden andere stukken dan hierboven genoemd aanvaard, zooals uittreksels uit Bevolkingsregisters, ongeauthoriseerde fotocopieën, trouwboekjes, Ahnenpasse, familieken.
registers en dergelijke.
De kosten van elk stuk bc*
4. Opgaven van overlijden gen 40 ets, mits aangevraagd'
kunnen achterwege blijven en dienste van een afstamml*
onderzoek, onverminderd

*

geval verschillehde,
lijke naspeuringskosten.

STALIN WORDT BIJELVAST

*J

jb*

6. Van ieder op den kwart*
staat voorkomenden persoon
Bij Smolensk gevangen genomen Sovjets verklaarden, dat in de door nen de volgende gegevens Ö"
de Duitschers vrijgegeven gebieden het openbare religieuze leven tegelijk
vuld te zijn:
met het binnentrekken heeft opgehouden. Er vindt een scherpe vervola. Plaats en datum van I
ging van geestelijken en geloovigen plaats. %Tientallen priesters zijn op
transport gesteld of vermoord. De kerken zijn gesloten en worden weer boorte, by het daarvoor best* 1
als onderkomens voor de soldaten of als magazijnen gebruikt.,
de teeken.

om het Nederlandsche
Volk dichter tot onze wereldbeschouwing te brengen, voor
zoover dit op den weg van de

door hem geleide afdeeling ligt.
Het verheugt ons, dat onze
critiek voor wat kameraad Rus
betreft, onjuist is geweest en
wy vertrouwen erop, dat hij
hierdoor volkomen gerehabiliteerd is. Ernstiger is echter, dat
de nonsens, die in het bewuste
artikel voorkwamen den indruk
wekten afkomstig te zijn van de
werkgemeenschap „Vreugde en
Arbeid" van het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Want de schrijver van deze
kolder, de „reporter" Cor Dokter, mag dan de overtuiging zijn
toegedaan, dat het degenen, die
geen spijkers op laag water zoeken toch zonder meer wel duidelijk is, dat deze wartaal niet
de woorden van „Vreugde en
Arbeid" zijn, dit neemt niet weg,
dat hij in het bewuste artikel
constateerde, dat het steeds de
bedoeling van „Vreugde en Arbeid" is geweest om het cultureele werk geheel vrij te houden
van eiken politieken inslag. De
heer Cor Dokter geeft hier dus
met even zooveel woorden te
kennen, dat hij de meening
weergeeft van „Vreugde en Arbeid". En blijkens de uitlatingen
van kameraad Rus is de betreffende afdeeling van het Arbeidsfront eèn andere meening toegedaan dan deze Cor Dokter. Nog
bonter maakt Cor Dokter het als

*J

(Krantenbericht)

b. Plaats en datum van hö*j
het daarvoor bestel*'
teeken.
c. Beroep, voorzoover dit
Ïyk, bij

de trouwacte blijkt, by

"

„Ber.".

d. Godsdienst, voorzoover *j
uit de doopacte blijkt, bij „G-,
7. De opgaven dienen met V
te geschieden, zoo mogelijk

'

de schrijfmachine.
8. Indien bepaalde gegev**
ondanks alle aangewende pofr
gen, onvindbaar blijken, dij

hiervan

op

de

kolom

melding

*L

achterzijde

den kwartierstaat in een

sperff

te worden

f.

maakt.
9. Alle meegeionden bc*».
stukken dienen in volgorde,
worden bijeengebundeld. In ï
rechter bovenhoeken
men met potlood de
vakken van den kwartierstfj
waarmee de betreffende

verrti*JJ

nummersJ

a*J

correspondeeren (by trouwa*j
geve men beide nummers,

<jj

scH*

tusschenvoeging van een
streepje).

10. Gehuwden of verloof'
dienen eveneens van hun vroj
of bruid een volledig afst**
mingsbewijs in te leveren.
11. Na afloop van het ond*
zoek worden de bewijsstuk^
aan den eigenaar teruggezond^
12. Het onderzoek geschil
onder strikte geheimhouding.

.

,
.
J
stammingsaangelegenheden rij

hy opmerkt:

13.

„Het maakt niets uit of dit
Uw meening (die van Vreug-

Correspondentie

over

te men rechtstreeks aan het hof
van den dienst Afstamminf

de en Arbeid") is of dit myn
meening is; het is de meening
van den artiest en daaraan
valt nu eenmaal niets te veranderen."
Zoo schrijft iemand over zijn
taak, die zich „volksvoorlichter"
durft noemen.
"Het lust ons niet.om nog weer
eens diep in te gaan op de valsche voorstelling van zaken, die
deze „reporter" geeft van de

Brinkl*J

onderzoek der WA,
68, Apeldoorn, onder vermeldj*
van het dossiernummer, vr*f
onder het afstammingsondert^
word behandeld en waarvan \
ontvangst der stukken beH^
wordt gezonden.
Het is raadzaam de bewijsst**
ken .Aangeteekend" toe te

den.
14.

van den artist.
Alleen dit
Indien de artisten zoo bang
waren voor de politiek, waarom
hebben zij dan jaren lang gestookt tegen het nationaal-socialisme. Hoe was het dan mogelijk, dat zelfs nog in 1941, toen
Nederland ongeveer anderhalf
jaar bezet gebied was, Buziau
toch zeer zeker niet de eerste de beste!
in de Amsterdamsche
Stadsschouwburg
een mopje tapte over zyn schoe-

**

i

fun^J
re*\

Zy, die wegens een
in de politieke organisatie

meening

een afstammihgsbewys het>lj\
geleverd, kunnen volstaan
verwijzing hiernaar.

**

15. Op den linkerbovenn<j*J
van de met het hoofd van
dienst Afstammingsonderzoefc.

*J

voeren correspondentie, verrn**^
men „WA".
16. De heerbanvormingsleid'
is in iederen heerban belast *f
de werkzaamheden, die uit
voorloopige controle op en
verleening bü- de verkryging \.

—

*J
h**JJJ

nen, waarbij hij uitriep: „Wat
kan mij het schelen of die schoe-

de bewijsstukken voortvloe|s
Hy kan iemand speciaal

nen kromme neuzen of rechte
neuzen hebben; als het binnenwerk maar goed is!"
Wij halen hier slechts
één

voorbeeld aan, omdat het hier
één der meest vooraanstaande

terhalen zijn.
5. De bewijsstukken van
Burgerlijken Stand (afschri*
of volledige uittreksels) wot»

elk

gezet

—

zyn slechts vereischt in gevafll
waarin gegevens betreffendel
boorte of doop niet meer te V

deze werkzaamheden

MATTH.
(Zoo laat

Y_ : 3

Uwe linkerhand niet weten wat Uwe rechter doat)

bela**£

met goedkeuring van den W
bancommandant.
De bewijsstukken worden ?
per heerban aan hem ter v^
behandeling gezonden.
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AHe weermannen in Duitsehland, cüe
ftoo-r luchtaanvallen zijn getroffe__

y

melden zich onmiddellijk bij:
Heerbankwartier

blijdschap geven wij
van de geboorte van Ban
jj
9 onze Dochter

.Met
if kennis

W.A,

der
Linden—mnstr. 7
I, Opperhopman W.

Heerban

13

Ê&gß
Joldaat
m:m,"'mmMMMffl*',

DROGISTERIJ
Dusseldorf,

„HET

WESTEN"

**a*ia

Köln-Nippes, UW DROGIST
BLOKKER,
(460-5)
Gartenstr. 2
Wachtelstr.
12,
3117,
Tel.
Ban n, Opperhopman J. C. DE WIT, Hagen i. W., EJberINGEBORG
Gouda.
felderstr. 12
Ban lIL Opperhopman A. D. OTSEN, Gronau i. W.,
Eichenallee 24
E. W. SAATRÜBE
Ban IV, Opperkompaan P. F. WIJMA, Hamburg 21,
D. SAATRÜBE—
Mozartstr. 23 I
UNIFORMEN
VAN ABKOUDE Ban V, Kompaan H. v. d. MEULEN, Magdebnrg, West- HEMDEN
enz.
f 462-5)
6
I 30 September 1943.
endstr.
KLEIWEG 6
GOUDA.
Berlijn: Hopman A. TOURNIAIRE, Berlin Nw. 40, Panlstr. 31
Munchen: Opperkompaan J. KAPPNER, Munchen ft, Koopt bU BROER,
\'. |^f^ lincklaan 91,
Bilthoven.
Lechtsr. 53
De Kruidenier voor
a/M.: Oppervaandrig J. DE LIGT, Frankfurt
STEDELING en BOER!
______T3^______i_ __.n __■_ Frankfort
a/M., Friedbergerlandstr. 187 m.
KLEIWEG 4, GOUDA
Telefoon 3224
(459-5)

J

DIDERIKE

!

’

FRANS VAN CAMP

f

j Neemt

L

1

en
l^Êfu^7 BROODBANKET

(890-10)

W

SLAGER ls
I*. M.. STEVENS
ENSCHEDE:

;

Lipperkerkstraat 43
Telefoon 1907

HENGELO

Nieuwstraat

(O.):
16

Telefoon 3410

'

Plaatst

HIER

APELDOORN

UW

O

Centrale verwarming
"

_-________.-_

O

ADVERTENTIE

Fa. C. Korstanje, Amersfoort,

Onder dit motto verzamelde de
Heerban 4 der W.A.
zich Zaterdagmiddag j.l. op den Hofweg
te

VOOr"FTOnt^"
fe ecol
?
e
actfere^.
En

wie kon men zulks beter
toevertrouwen dan de W.A uit
welker rijen zoovele duizenden
aan de fronten staan.
Wij weten wat wij "hun aan het
front verschuldigd zijn. En dat is
onze volle inzet aan het thuisfront! Nietwaar, mannen
van de

beteekent. En dat is, als het
Front thuis komt. Dan zal het
thuisgekomen front
voor hen
zorgen. Dat is dan hun „Frontzorg", daar kunnen zij van
verzekerd zijn.
Ondanks alle moeilijkheden
werd toch nog een bedrag
van'
329.45 binnengehaald.
Een korte marsch besloot op
gepaste wijze de Frontzorgactie
van Heerban 4 der W.A.
J. H. SCHOLTE,

’

Kompaan 4-Staf

Wij blijven niet weg als
er ENSCHEDE.
eens regen dreigt. Wij komen,
ais er dienst gecommandeerd
W.A.-SPORTDAG
wordt!

Zondag heeft de Ban Twente
der W.A. een sportdag gehouden
mannen
10 te Hengelo. Tusschen de verminuten was de binnenstad door schillende
W.A.-vendels
uit
groepjes weermannen, die
alle
werd gestreden om het
straten bezetten, veroverd, in Twente
hun hand de roode frontzorg'bus vijfkampkampioenschap, dat 100

Zoo ook nu.

Vlug werden de
ingedeeld erf binnen

Nu begon de strijd; vfant
was vast besloten om metieder
een
goedgevulde bus terug te
komen
Door het weer was er niet zoo
veel publiek op de straat, doch
het aanwezige publiek weet,
dat
er door de W.A. gecollecteerd
is.
lelkens weer werd dit publiek

Wijze °P z«n
nLh?ftot."igende
Plicht
geven gewezen. Velen

nadden een open oor voor
slagzinnen, zooals: „Het onze
Front
f-.g *,.VOOr U zorgt u voor het

m. hardloopen, hoogspringen,verspringen, kogelstooten en
handgranaatwerpen omvatte. Voor
het vendel met de beste prestaties was een wisselbeker beschikbaar gesteld. De deelnemers legden alle zeer veel ijver en geestPOLITIEKE

IS HET, HUN STEUN
TE WAARDEEREN'

«r KOOPT

ADVERTEEREN.

*

men wel
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"Pr°ntzorg"

rustig

plegen.

E?

groote wereldge-

beuren

begrijpen, daarom

zeet --1

IW
niet

de
°OS-

--?"ï

hen niets,

wetden onze bussen

hÜn geld doch wel
door!
0/
'
°"'
den
Wèrkmi
moeder- die
t-otSh ' 38* haardegedecoreerden
zoon "f
v ?I .Volk offerde, niet het boznn JVende schuim. Doch eens
Van J
Van

eenvoudigen

P

u"en zij weten wat „Frontzorg"

vaji

TE

SOLDAAT"

UTRECHT.

AANNEMERSBEDRIJF

LEIDEN-Hoogewoerd 99

- Telefoon 22536

(10>

Allemansgading"

——
—
-DEVENTER
Borstelwerk

Houtwaren

Glas- en aardewerk

"

(35-10)

DEUTSCHE

GASTSTATTE
v.h. Erven W. Rattink
BANKETBAKKERIJ Pikeursbaan
16 - Deventer
N. A. HISSINK. DEVENTER
Trefpunt
3RÓOD-, KOEK- EN
Groote Kerkhof 28

Hollandsche en
Dnitsche kameraden.

NEDERLANDSCHE KULTUUR

.

groote spanning.

EEN NIEUWE RUBRIEK.
Vendel Enschede behaalde 76
Almelo 814, venNu ik na
jaar dienst bij het NSKK in een
del Hengelo 957 en vendel DeLazarett
aan mijn bed gekluisterd ben; heb ik me afgevraagd,
nekamp 1390 punten, zoodat dit
laatste den wisselbeker glansrijk op welke wijze ik mijn tijd nuttig zou kunnen maken voor den
won. Een individueele prijs, be- strijd aan het
thuisfront.
stemd voor den deelnemer met
Ik ben tot het besluit gekomen den hoofdopsteller te vrahet hoogste aantal punten, werd
gen, of ik een rubriekje zou mogen openen, waarin ik op
toegekend aan weerman H.
Mulders uit Denekamp. De presta- eenvoudige wijze over onze kuituur zou kunnen schrijven en
ties in de verschillende onder- er aldus toe zou bijdragen ook hier aan
het 'thuisfront bedeelen waren in het algemeen wuste
liefde aan te kweeken voor dat, waarvoor aan het
goed te noemen, byzondere veronze kameraden staan.
melding verdient echter
een front
prestatie van weerman H. v.
Zooals zij, „onze jongens", met de wapens in de hand
Zuilekom uit Denekamp, die bij als trouwe wapenbroeders dêr andere
Europeesche strijders
het handgranaa .werpen de 50,70 op post staan ter
verdediging onzer kuituur tegen het uit het
m. haaide.'
Na de wedstrijden werden er Uosten opdringende barbarendom, zoo moeten ook hier in
vaardigheidsproeven
afgelegd het Vaderland allen de handen ineenslaan om
en begrip
voor het behalen van het W.A.te wekken voor onze kuituur, niet alleen in deliefde
beperkte
krinweersportinsigne.
gen van hen, die nog altijd gelooven, dat alle
geestelijke
goeAan den eenpansmaaltijd die deren
hun eigendom zijn, maar in de breede lagen van
tusschen ochtend- en middag- ons slechts
&
Volk.
program werd gehouden," heeft
Daarom moeten wij strijden tegen haat, onverschilligheid,
de Heerbancommandant Groneman de deelnemers er nog eens onbekendheid. Wij allen moeten als
nationaal-socialisten ons
op gewezen, welke groote beteesteentje bijdragen. De kunstenaars, die
op welk gebied
kenis de W.A. aan sport en weer- dan
ook
den
moed
hebben
wegen
nieuwe
baarheid toekent.
in te slaan, die
de aansluiting aan het leven van hun
punten, vendel

UITZENDINGEN VAN DEN NED. OMROEP

in de week van

Hilversum I:
17.00 uur: Het Zondogmiddagcabaret van Paulus de Ruiter.
MAANDAG 11 OCT.

eens

ZWARTE

400107, ten name

Firma D. KAAY&ZONEN

drift aan den dag en de omstanders volgden den strijd met

SeLzieh
Semeens-harpCC
**-

offeren

BIJ HEN

DIE IN ONS BLAD

te^j!?l. de ■lF"t
moolste slagzin niet
EereplichreteE:a dan 20u
"e

'
»Nederlanders
vo-l ii°.
Nederlanders".

„DE

—

10—17 October 1943.
ZONDAG 10 OCT.
Hilversum I.
10.00 uur: „Dis-Hij". Luisterspel ter herdenking van
Paul
Krüger, door W. G. Kierdorf.
11.30 uur: De Stem der »
11.50 uur: Neerlands stem van het front.

voor

POSTREKENING: Nr.

Telefoon 2189
ZEIST
Distinctieven
N.S.B Luxe huishoudelijke artikelen
(P.O. en W.A.)
Speelgoederen
Porcelein
Militar- Effekten
Deutsche \_%brmacht j TH. HERMANS
WINKEL: NIEUWSTRAAT 36.
.In de Gekroonde

Nederland

Westsingel 48, tel. 5161 K 3408

Geen filialen.

COLLECTE

——

geheel

4.20

Slotlaan 101

UW DAAD

Warmtetechndsche

’
’
’

3.40

PRIJS PER ADVERTENTIES: Per regel
0.26
BIJ AFNAME VAN AANTAL REGELS KORTING

UW BAKKER ' Firma
A.M.ZORN& Zn.

proef met

VOLKORENBROOD

"

/A

- onsEnschede

46

’
’

’

—

I te^-' Koek' «
J. BOS
(A.
Olieslagweg

.^

LEESGELD (BIJ VOORUITBETALING)
Per kwartaal
0.85 Per 1/2 jaar
1.70 Per jaar
VOOR DUITSCHLAND.
Per kwartaal
1.05 Per 1/1 jaar 2.10 Per jaar

Hilversum II:
13.00 uur: G. J. Zwetbroek houdt zijn wekelijksche toespraak.

Hilversum I:
18.45 uur: Max Blokzjjl houdt zijn politiek weekpraatje.
DINSDAG 12 OCT.
Hilversum I:
14.00 uur: Kroongetuigen tegen het Bolsjewisme. VII.
18.45 uur: De N.S.B, antwoordt op vragen, welke door
luisteraars over het Nationaal-Socialisme en de
N.S.B, werden gesteld.
WOENSDAG 13 OCT.
Hilversum I:
10.45 uur: Het Nieuwe Turkije. Een praatje over heHand,
dat zijn plaats vond in den Europeesenen levenskring, door W. G. Kierdorf.
18.45 uur: Voor de tweede maal in deze week: Neerlands stem van het front.
DONDERDAG 14 OCT.
Hilversum I:
18.45 uur: Brandende kwesties door Max Blokzijl.

-

ZATERDAG 16 OCT.
Hilversum I:
18.45 uur: Hier W.A. „W.A. in revoiutietijd".

twee-en-een-half

*

—

—

Volk weer zoeken, moeten weerklank vinden. Wij moeten menschen uit alle lagen
ë
nader brengen tot hen.
Z'j, die alleen maar haten, wat nieuw en
sterk is, omdat
het iets e maken heeft met het nationaal-socialisme,
omdat
ook de kunstenaar aan zijn gebondenheid
wordt
herinnerd,
omdat ook voor hem het geheel boven de persoonlijke
belangen wordt gesteld, zullen wij veelal in dezen tijd niet winnen.
Zij mogen zichzelf verder gelukkig maken
met alle -ismen,
ate. bestonden en ontstaan en
hun Volk kopschuw maken.
Zeer velen zijn echter alleen maar
onverschillig, meenen,
dat kuituur met belangrijk is, hooren alleen maar devreemde
klank in het woord, die hen afschrikt.
Zij vergeten, (tat de muziek, waarnaar zij graag luisteren
als het werk gedaan is, dat hun boeken, kranten, tijdschriften
uitingen zijn van die kuituur, waarmee ze niets te maken
willen hebben, omdat dat voor hen „allemaal veel te hoog is."
Belangstelling, _die verder ging dan de trots op Rembrandt
of Vondel, werd in het verleden kinderachtig gevonden, zeker
voor een „gewonen" arbeider.
Opvoeding is daarom noodzakelijk. Het
moet
groeien, dat vele van die gewone arbeiders aanbesef
de schepping van onvergankelijke kunstwerken het leeuwendeel hebben bijgedragen.
Wij moeten de onbekendheid niet alleen mar buiten, maar
ook naar binnen bestrijden. Wij Nederlanders behoeven ons
licht met onder de korenmaat te zetten>leder gevoel van
minderwaardigheid in dit opzicht kan ons met recht vreemd
zijn.

lSen kring toe bij te dragen, dat wij niet
_-___?,
on/ enJmet
door nnn'l
onbekendheid
onze eigen waarden ze
t

geweld aandoen willen wtj m dit hoekje op
eenvoudige
wijze
aan belangrijke waarden en waarheden herinneren,
herwording van en het begrip voor onze'eigen wii de

Zien

Ook hierin willen wij soldaten van Mussert zijn.

Zuur
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RÜswijkscheweg 4n,( Den Haag.

—

Parfumerieën

—

Geneesmiddelen

-

.DE

-

Trefpunt

Persen Stoomen Stoppage
Chemische Wasscherij
Emmastraat 34a, tel. 4882.

(673-10)

Huish. Artikelen

Opgericht 1927 (480-5)

—

treffen elkaar

WAT 'N SCHATJE Magazün
(So ein Früchtchen)

net PAUL

—

HöRBIGER

BENKHOFF e.v.a.
U zult volop lachen om dit dwaze verhaal.
Aanvang 3 en 8 uur. Zondag 2, 4.15 en 8 uur
TOEGANG 14 JAAR.
FITA

ren -artikelen, enz.
Tevens Zwarte hemden

—

—

Laan v. Meerdervoort
Tel. 394738
DEN HAAG
Het trefpunt van Hollandsche en Duitsche Kameraden

-

bij:

CAFE-RESTAURANT HET

—

-

-

DAMES-, HEEREN- EN UNIFORMKLEERMAKER

—

Den Haag

—

Daendelsstraat 18

Tel. 773275

J* l~ruM

ï_.t

-

- TRANSPOR?

kluisinrichti_t

Voor het huren van een loket in een
en voor al uwe bankzaken, ook de
geringste naar

—

MAASTRICHT
TEL. 3121
TREFPUNT DER NAT. SOCIALISTEN
GERENOMMEERDE KEUKEN

I

H. C. ZIECK

"gi

oTTf

„THEO KOCH"

—

elkaar lIHJI f Jl|l JIM

treffen

JOH. BLEEK E M
85 TEL 84509 AMBTEBP*
BStoïïnïLvïS0* CREMATIE
BEGRAFENISSEN
0

-

CAFé-RESTAURANT

ROER*''

Kameraden

Tel. 3364

LEIDSCHENDAM.

Kam. F. A. HOCHSTENBACH
MAASTRICHT D. U. B. B I E R E N

BRÜSSELSCHEWEG 11

—

62

"
B- S
a
KAPELLERLAAN 148 wareD D« M van der -1
Tedingérstraat 49 TelA.
ROFRrvir.-ROERMOND

BRAUSTUBE
RECHTSTR. 42

QERMfif

HEINSBERGERWEG

In CAFÉ PALLAND

HUIS DER GERMANEN
Vrijthof 30
Telefoon 5321
Maastricht
HEERLIJK
ZEG!!!
Duitsche bieren, koude en warme keuken
vergaderingen
Zaal voor
en feestelijkheden
POFFERTJES MET ROOMBOTER by
BELEEFD AANBEVELEND KAM. A. VAN DER HEMDE
KAREL VÜYK,
Korte Houtstraat 11—13, DEN HAAG.
___. KAMERADEN TREFFEN ELKAAR IN

-

—

<-'

_

HET HUIS DER
G. HOLLA

■

en Damesblouses.
DE BEWINDVOERDER.

CAFÉ „LA RESERVE"

me1s

Caomerbeekla'r
W. GENNES
Willemstraat 44
Tel. 4458
Heerlen, j

—

Kampstr.

TEL, 5779

HET ADRES voor Manufacturen, Dames- en Hee-

|

',

GRONDWERKEN'

Bleekstraat 3. Tel. Sl7l
Hoo zee 1 VOOR
Eindhoven.
MANUFACTUREN EN CON F E
maar één adres:
STAAT OW
SCHMITZ MAGAZIJN „IN DE Z'
ADVERTENTIE hoek
Kloosterwandstraat
BOERS*'
OOKIN DEZE
.
RUBRIEK
CAFé-VERGUNNING

KLOK
DE
i-i

Leeuwenstr.
HILVERSUM

(Ufa-Tobis)

WEGEN-, SPOOR-

be,s

PIET DE BRUIN

—

Aannemer vao

voor

nieuwe- en gebruikte

KAMERADEN

CAFé LANGENDIJK
Heerenstr. 43
Hilversum
Prima consumptie
Billijke prijzen.
(492-5)
Stamlokaal W.A.
LORENTZPLEIN
TEL. 118430 Trefpunt,
s.
Van VRIJDAG 8 t.m. DONDERDAG 14 OCTOBER 1943Duitsche Weermacht.

—

ÜW ADRES P.J.MEULENBI

STATIONSPLEIN

Spul 99, DEN HAAG. BEZOEKT

CANTINE"

—

EINDHOVEN:

HOTEL
DU COMMERCE

Hilversum.

NAAR DEN HAAG ?
Dan
eten In

BANDEN OP UW BONNEN, OF EEN
Uw fiets opnieuw fabrieks gelakt of f
deelen zoo noodig vernieuwd
.__.rr.-_. Yraast inlichtingen of stuurt' Uw
Kerkplein 14 Heerlen
iJ-LiLERS
Telet-*

J. A.TAPKING

Parfumerie ".FLORIDA"

5

—i
NIEUWE H

___^

<1

GOOISCHE BANK N.V|

VEERKAMP

LEESBIBLIOTHEEK EN BOEKHANDEL

TEBysSU|!

3

PLAATS*"

DE OUDSTE BANKINSTELLING TER

. .ONS LIMBURG"

—

aji. Vleeschhuis 28
»
by*°ndere aandacht wijdt *»■_'
Maastricht Hl-T mafZWARTE BLOUSES f 5.90 17 punten alle maten.
economisch en cultureel ge***
poli"ek,
Alle distinctieven P.O. en W.A.
LOONZAGERIJ p|fn y»»t AAICT ELECTRISCHE m.l ULfIU en dit In het licht van den nieuwe»!
Marschriemën
bewet.
UW BLAD
2.50 -«Koppels 7.50 en hooger EN SCHAVERIJ WIK. VAN AAL dl MEUBELFABR.
Giro Nr. 64902.
Betimmeringen naar architectonische ontwerpen
COPIEëN NAAR OUDE MEUBELEN
STATENSINGEL 142
TEL. 5866
MAASTRICHT
(B&\
AMSTERDAM
voor W, W.A, P.O.

’

’

I
■
fl

■

Vleesch, Vieeschwaren UNIFORMEN i
R —
en Comestibles
Wie niet adverteert
54a.
Telef. 11.15.18
__
L. P. v.
Zn
Leverancier der
J. M E IJ E
Denneweg

d. K R O F F

Westeinde 193-193A,

(298-10)

Tel. 337373
Rijswijkscheweg 125
(667-10)
Tel. 181425

— —naar

V.O O R KOUSEN
DEN HAAG ONDERGOEDEREN
ook voor le kwal i
BOTER. KAAS en EIEREN
tn

üw

Banketbakker

is

DDS

W. BRUGSTRAAT 45 MAASTRICHT
MINDERBROEDERSTR. 3 ROERMOND
AARDAPPELEN
GROENTEN

v. ADELBERG
Ged. Gracht 72 Tel. 111159
DEN HAAG
TEL. 112750
Bezorging door de geheele
(914-10)
stad

Bezuidenhout is
P. v. d. NEUT
THERESIASTRAAT
tel 720523

51

rt IJ

RIDDER-KLAÜSI

AFGESPROKEN
TREFFEN ELKAAR

..In 't HOFBRAU'

(920-10)

RIJSWIJKSCHEPLEIN
DEN HAAG

„QIDDEL O"

Brugstraat 32

Rneuterd IJk 16
Den Haas
Voor een koffie, lunch.
' thee aperitif en diner
Eigenaar:

A

H

>Reilndorp

Muziek Trio Hofbrau

Verkehrslokal der
Wehrmacht u NSB

Plaatst een Advertentie

—

UW ADRES VOOR

r

TEL. 5553

TEL. 3260
FRUIT

-

Vlagenn|ioudl-Skken Münten' Pennin2en
tnifo_mUpeuen
Wetenschappenjke
S

MAASTRICHT

T. GANSENKOLK

.

RATELBAND

UW BAKKER voor beter
STEENSTRAAT
ARNHEM

-

Dir.

Graatsma

-g.

AMSTERDAM
ff«l
M
Fa.

J±

banket

(871-10)

-^

ARNHEM

rl|J|
I VV

SCHILDERSBEDRIJF
819 _10)

.
TECHNISCH*7
HANDELSMAATSCHAPPIJ

„R ENO V A"
Arnhem

,
w aners,e?_^r.s
Gr^r

Roermnndpiem 15 Tel 20509
e,
l

_j _ _ _ _ _ _ _

ÉiVi jH J

■«■■ ffl 1 UtiSSßm

iiEZOEK
Café Restaurant
* J- WIG M A N

GRUMMER
UW

ALEX ECKERT
He,mond

MAASTRICHT,

Te,et

|

Schietbaanstraat -i
9',
Rotterdam (9**
_■_.___

(767-10»

'

I

*g^C-

133

Chem.

DROGIST

St. Maartenslaan 37. Tel. 2753

"

—

TE KOOP
11. BEMK E 9.

■■nm
-

Wasj-heri. en VerverU
Stoppage deD6t

SieitijK

Soepel

-

Het gezelligste $
m Bussuffl is:

iirrriTirfl
Tel

siert. Brediusweg

12

—

{

Firma L. Cf. BOSMA Gzn., A-straat
GRONINGEN
TELEF 85013-* 1,
VLEESCHHOUWER 1

Fa. J. GO*UDSMIT-ELEKAN
VLEESCHSTRAAT 57
VENLO
Bewindvoerder kameraad L. DE BRUIN,
Galanterién, Huish. art.. Garen en Band, Lederwaren enz.
EN GROS
EN DETAIL.

_

—

-

CAFE-RESTAURANT

„D EUNI

*'

Telefoon 20115 en 20155
Groote en kleine zalen
GROOTE MARKT 6

DeschiKÏ'

M H.

BRONC^

- GRONIK^
NOVUM- CAROLIEWEG 12
-fI»iMM/\. KAAI
GRONINGEN - TELEFOON
—
STATIONSTRAAT
HEERLEN
ï,nk:
—
«^
»
Heereniogement,
VELP
(Geld.)
PATENT GENEESMIDDELEN
Tel 319 C
ïTe^.T""
Café-Restaurant ELZEN^j
VERBAND- .EN VERPLEGINGSARTIKELEN.

Ott voorraad leverbaar:
Syphons.
toilelkranen.

.

brood en

Telefoon 4*78

IBJIf*! jfW^Ttl** 1 1 » H-M

— -

.

GEVRAA^

Zwarte Dassen t 0.95 I punt
HET
CENTRUM
Re-terpleln I
TILBURG

Trefpunt van Nat. Socialisten.
PIERREWUNANTS
Dames- en, Kinderconfectie
Beëedigd makelaar en taxateur
VERKOppLOKAAL
Witmakerstraat 10 I
ROERMONDSPLEIN 28
ARNHEM
lELEFOON 20628 Telefoon 3794
Maastricht

...</

">

"""""

VRIENDENKRING"
4

'
borf'

.......................

MAA S" Boekhandel
Parallelweg 49a -MAASTRICHT -W. Gracht 40.
is Drukkerij „DE

H. BRUGSTRAAT

- ROTTEB 1'!

Brieven onder letter L. Bur. v. d-

ALLE SOORTEN DRUKWERK
CAFÉ „DE

KUNSTLEDEKW*'

-

VEILIG EN WINSTGEVEl1
INLICHTINGEN VRIJBLUVEI*

C. & M. PETERS

—

-

VAN BEDRAGEN VAN / 150.-

MAASTRICHT

——. —

MAISON MODE.RNE '

BYOUTERIÉëN
LEDER- EN
(822-10) DEN HAAG
AMSTERDAM

B£LËËGÏN|i

SOKKEN
GALANTERIëN

JA C.

In bet

"

wordt vergeten!

UW MELKBOER

.

ALGEMEEN HANDELSBL^

—

-

DEN HAAG

Dunscne Weermacht I

*

HLT Bl All

tapkranen,

stopkranen

in

AA AD| A-CTD AA T
|

"_■

O

SA-N IT AS
18

,L.)

I

('
(74°-,o>
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'HBH
.Mb hëi-ü jay w!
levensmiddelenbedrijfi

[

M_ KLAPWIJK

iameraden! Het adres voor

Hilligersberg en het

Centrale Verwarmings Installaties

NX'-DÜiiFs "fiRAI-OFOO-PLATEN

F. G. OOSTWALD, ZIJLVEST 9-11, TEL. 11067, HAARLEM
Saniiaii
Centrale verwarming
Lood- en Zinkwerken

—

(946-10)

CROOSWIJKSCHEWEG 98.

—

l-

hr°atnt

Noorden is

Café J. DEN ADEL
B,oemovEßvSÊhENWeBIB6
hihps Willemstr. 38, Hillegersberg. (723-10) Steeds geopend

trefpunt der Kameraden.
(489-10)

}

SPECIALE HEERENKAPPER

»_______■_
T A T_.T T_ - AC.

'

T__.

J/\J\ I>iV-A.Ö Ji»

.

Nederlandsche
Vredenburg

—

flö^_gT
*_t

Gaaf*""■»", versche Groenten

HvEBZQB0

en lekkere Aardappelen.
DEGRAAF
G. WIJKHU 1 Z E N Ir.
Simplex"-rijwielen
Binnenweg 808. TeL _S3_9
Koninginneweg 68, Haarlem
KLEERMAKER IJ
(319-5)
19768
HEEMSTEDE
Opgericht 1843
Tel.

VOEDING V"

\

-

-

____

MAG NIET BEDERVEN
Laat ons het stoomen. of r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^M
verven. Verforders met

.

P.O. en Deutsche W
Luftwaffe en Wehrmacht en Polizei.

Ook Burgerkleeding!

langdurige "garantie

—

FLOEA
G. J. BOMER

Leidscheweg 548, UTRECHT

Adelaarstraat

zaken.

Controle.

—

Bij vestiging in onze stad
/^^.
Aj
f
I IRECHT
V''lllltlTlL entrale
Stockschen Minstr. 30 I

-

Café- Rest. „Victoria" \s^/

REP. INRICHTING
'GAZELLE AGENTSCHAP
W. BLOK
OUDE VISCHMARKT 38.
HOOIDRIFT 85.
Trefpunt van alle
!<639-5>

P. D. DOODEWAARD

TEL. 124 61 1

'OTTERSTRAAT
UTRECHT
H DB JONG
Van 8 Lm. 14 OCTOBER:
Tel. 21958 Fotografie en Fotohandel
28
Langestr. 64
tel. 432,
Kzn.

FRONT-THEATER

Winschoten.

UW UNIFORMEN

A. KIELBURGER
1« Middellandstraat 62
-

b,
Teief. 48380

JUIST NU
ADVERTEEREN!

,

V

Een Terra-film met
HELI FINKENZELLER
RENé DELTGEN 1
De zanger WILHELM STRIENZ
He. danspaar HEDY en MARGOT HöPFNEB

—

De avonturen van een reizend tooneelgezeischap
da. van troep naar trofp trekt.
Toegang eiken leeftijd
Een actueele boeiende film.

S&CÏTOHNISCH

,'

—

—

alle
Schoonmaakartikelen
zeepproducten op de bon

levensmiddelen — als
Parfumerieën

Surrogaat,

sausen

aroma's, koffie, thee, cacao,

enz.

A. W. DUYM

Fa. F. C. ABRAHAMSZ

BURG. REIGERSTRAAT 16
Telefoon 13798.

Uitenboogaertstraat

1-3

(781-10)

W.VAN KASTEEL
UTRECHT

(652-10)

TANDTECHNIKER,
l

SCHARBNBEBG'S
ENGROSHANDEL
Zadelstraat 20 " UTRECHT
Telefoon 19410

tenbanden

Joh.

waUBÊÈUUÉÉMIÊËÊÈÈËÈËBm

Een daad bezoekt een
BESTELT U NATUURLIJK
kameraad
BU EEN WEERMANI
HOTEL MEDENDORP
I
t.o. station Winschoten.

VULCANISEEREN

NIEUW ZUILEN

kameraden.
(875-10)

Tel. 43910, Rotterdam.

-

.

a.

52 (Dijkzicht)

Noordmolenstraat

-

4a

BelastingPostgiro 369934
Tel. 14709
Balansen, Rapporten- (Lid
Expresse);
Bloemen

Tel.
Mathenesserdijk 241
38498 Planohandel
P. J. F L O B IJ N
Bosiër Faassenstr. 6a 34708 Kameraad,
176—178
TEL. 2J362
het lang ge- &MSTERD.STRAATWEG
Corn. Drebbelstraat 27,
Statenweg 213
46398 zochte adreshier
UTRECHT,
Tel. 13695.
tiendstraat 1
34908 en repareeren!voor stemmen Bezorging Melkhandel: KOOLSTRAAT 27
Electro-Techn. Bnrean.
door de geheele stad Utrecht en Omgeving
-Specialiteit ln courante
IN- EN VERKOOP
(749-36) Aanleg v. alle voork. elecmanufacturen, bedden, ens. ook bniten R'dam
Ge1796-10) Öe Bewindvoerder
trische installaties
Kam. J. v. d. SCHOUW
meentelijk, Prov. en Landelijk erk. installateur.
(937-5)
■TU KOOPEN:
Vierambachtstraat 498
(5.29-8)
MEUBILAIR INBOEDELS
Rotterdam-W.
en GEDEELTEN
voor
tóde "■ÜSC"het adres
|
I
RIETVELD
het schoonmaken van Uw
punnuil-iu
T|^_
Essenburgstr. S4a, Rotterdam
woning
Telefoon 34442 b.g.g. 46032
van auto-, motor-, transporten rijwiel- binnen- en buiBEZOEKT TE ZWOLLE

SCHILDERIJEN

BLOEMENMAGAZIJN

Jan Kotting

-OTTERDAM

.RIJWIELHANDEL

'

Boekhoudingen,

Manufacturen-.

(j£?"erda,n

-

VOORSTRAAT 27bis

Rlles voor uw huishouding.
>ok glas, porcelein en aardew „Vlug en Degelijk"
I Nienwe Binnenweg 247-249
tapUtrelnl.
R'damsche
i Telef. 30416
Rotterdam gingscentrale.
Porcelllstraat 29, Weat
„DE STER" Jan Telefoon
39091—31314.

j

O C K 'S
UNIFORMKLEERMAKERIJ
Jan van Scorelstraat 58
UTRECHT Tel. 17978

]L

H.J. v.d. HORST

U-W K L E E D 1 N G

DE IJzerhandel (530-10)

,

*"

yJZJmjj

BICBBOTTEIARIJ-LlrlO-ADEfABBIEK.

AP

*^^—

-lETIE TERPSTRA

iJ

»T

Uiutl-GEDISTILLECDD tH UKEUBEM-

UTRECHT
W-Uniformen
VOOR KRUIDENIERSWAREN
Levering 'van:
(640-15)
W.A.-uniformen
LOON
JAC. P. M. VAN ItUtqON
UNIFORMEN
KOPPELS Leverancier
N.V. Dêlicatessenhandel „O U D W IJ K" PETTEN
3344. \
ClAtl Dt VRIIStIA AN 123
enz.
IOIUIO
=---.-'
Duitsche Weermacht
Tel. 14660 voor Hoofdkwartier, W.A.,
Stadhouderslaa-i 1

V
\\\Ê^V
in^Js

f_

Onderneming

Brandblusch

GR- HOUTSTRAAT no. 109

Cinema Palace, HAARLEM
GOUD
ZILVER
reding van Berkhoutst-taat 88
EN HORLOGES
Haarlem,tel. 16559. giro 98691 (554-10)
.«_, lm
»
a___.i_.____.-

,1. WEU, Vierambachtstr. 81

Rochussenstr.

—

J- FORTGENS

RIJWIELHANDEL

BYOUTERIÉëN

Eerste

-

BRANDBLUSCHAPPARATEN
67 - Tel 21602 - UTRECHT
-

Herstelinrichting

GROOTSTE SORTEERING
PARFUMERIEëN
TOILETARTIKELEN
1

U£Mf\__Ze____

Oe

TELEFOON 13808
HAARLEM DE ENBO
(280 8)
opgericht 1874

'

~ jSfSgS-?S___

$*

MUZIEKHANDEL C. DE LEEST
TEL 14480
AMSTERD. STRAATWEG 81
MUZIEKHANDEL JFAVORITE"
KANAALSTRAAT 54
TEL. 15427

MACHINEFABRIEK

Giro 855718.
. u_.t
„Tel.* 22582.
.
Reeds in vroeger laren het

>E REPRODUCTIE COMPAGKIE-ROTTERDM

15

ALEX NUMANKADE 2S
tel. 14421.
Lid N.M.*
CH. WESTERHOUT
is OOK UW

W_

AARDAPPELHANDELAAR?

BEL

OP

KEIZERSGRACHT
UTRECHT.

13.

ZOO

NIET

117 9 6

FRUIT EN GROENTE
voor de volgende
periode hier Uw
groentebon in.
I

Levert

Banketbakker-kok

BOSCH
PRINS

HENDRIKLAAN

2

UTRECHT
Telefoon 13375

ADVERTEERT IN DE
ZWARTE SOLDAAT

BUREAU

'df#Wl'S»NQ___-lAND
IfAW
WF
mSJKM^]^

/K >^

J

W

■^—r.unuAW-j-

TEL! -49^0 NEDERLAND■■»

UITVOEREN VAN GRONDWERKEN WEGENBOUW
ONTWATERINGSWERKENIZZZZZZOPMAKEN VAN
PLANNEN EN KOSTEN BEGROOTINGEN VOOR
ALLE CULTUURTECHNISCHE WFPKFKI
EXPLOITATIE EN■ BEHEER VAN BOERDERÜENZZ
ONTGINNINGEN BOSCH BEZ ITTI NGEN ZZZZZZZZZI

—

ï»

Ï>E

STOOMEN EN

diensten GermH.Staf.mfleeMu.lVff.

/VJSenz

I

AMSTERDAM Z.

——

Telet 29116
Telet 90296

ZEILSTRAAT 17
RUIM GESORTEERD IN: Toilet- en scheerzeep. Haarnettevoer dag en. nacht. Crèmes en Toiletpoeder, enz. enz.
053-20)
Kam. J. W M A TE B

UW SLAGER VOOR AMSTERDAM

—

BXJNSTRAAI 5

TELEFOON

?9085

In bouillon gekookt voor bedreven
VRAAGT CONDITIES.

BIJVOEOSEL

I

—

aangenomen worden Voor adressen
onzer filialen zie

do Amsterdamsche
telefoongids onder

Tel. 54848

Bloemwerken
Losse Bloemen

HARTENSTRAAT 23

—

TEL. 35958

oïLl^_:N:

t_-l__foon

„|H
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Thans kunnen weer
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ASTERWEG 17-19
TELEFOON 60121
AMSTERDAM (N)

't BLOEMENHUIS I

Café-Restaurant „STATIONSKOFFIEHUIS"
PRINS HENDRIKKADE 27 " AMSTERDAM
TEL. 46377
3 Kegelbanen 2 Vergaderzalen "
Prima
Goede keuken
Biljart
consumptie

AMSTERDAM (Centrum)

B«kantoor ROTTERDAM
SCHIED.SINGEL 428, Tel. 24327

Parfumerie „AU PRINTEMPS"
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MEELBROODFABRIEKEN
N.V. Rembrandtplein'
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Wascfiverz .Mont-Blanc I
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J.CVOOGD, Makelaar
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CARTONNAGEFABRIEK

„HESKON"

-

RUTSCHSTR

-

85-87
TEL 51110
AMSTERDAM
Alle soortei> verpakkingen, zoowel luxe als gewone.

BOUWONDERNEMING „PETRUS"

WEGENBOUW, GROND- EN BETONWERKEN

ROEMER VISSCHERSTRAAT 40

TELEFOON 87365—67356.
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G. J. DE GROOT
PARFUM.

AMSTERDAM-W

I
I

AMSTERDAM-C.

I
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(438-10)

„H AKO"

—

H

Amsterdam■
JH
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DE FRIESCHE HOTEL
SLAGERIJ
„NEUTRAAL"
Bewindv.:
W. Breedveld DAMRAK
8

Kloveniersburgwal 14
De slager voor alle

kameraden
Filiaal: Ferd. Bolstraat 174.

(473-8)

. AMSTERDAM
ls
Uw HOTEL

VIJZELSTRAAT 88

sis BOUW
KONINGS

Bloemgracht 14

.

Firma P. KEXNHOUDT

Grond- en heiwerken.
Cath.

v. Clevelaan

TOLSTRAAT

31

H

IW.

Telefoon 33593
— 4338. ■I

Amsterdam
Uitvoeren en adviseeren:
Electrische ücht-, krachtverwarmings-. telefooninstallaties.
(325-9)
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I

H. MIERSEMANN
Bontwerker

van alle Bontwerken.

____\\
I

I

Jan Luykenstraat 76
AMSTERDA M-Z
Tel ef oon

28682

Woüen Stoffen bouwmaterialen.
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Fa. KUIPERS

Steenhuis „WEST" BESTELDIENST
nn

AMSTERDAM

Vleesc-warentoi-iie..

NOUVEAUTE'S
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wSfZ-lng^
Abonnementsprijs:

gld:

3.40

per

G. L. K E X Z \
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- Tel 31206
ADAM.

aan goud,
zilver, uurwerken, enz.

H. J. v. d. SPEK

)3#

Bestellingen:

Veeteeltstr. 98 huis/£
Waalstr. 164 huis/g

'

Bloemenmagazijn „I B
Molsteeg 9 bij het Post*'

Amsterdam
,
Modern bloemwerk.
Speciaal aanleg en onder
van tuinen.
>

v. Breestraat 44, Amsterdam <Technisch en Electro-

Technisch Bureau
„N E M A L O"

Electriciteit

Etsen,

op elk

(i&

g<s

rel. 84998 " Legmeerple"
EI E R L A A R'S

Koffie en Theesurro'.
Eens gedronken (6w

Steeds

geschonken

Voor versieringen en alle !e Nassaustr. 17, Tel.
voorkomende bloemwerken . Evertsenstr. 108, Tel.

''"

j

**i

&.

BLOEMENMAGAZIJN
A. J. KIENHUIS I

Reproducties

L IJ S T E N enz.

„HET LIJSTENHÜIS"
J.G. BALKSTRA
Bilderdijkstraat 207—209

Tel. 8.1*5.5.3. Amsterdam-W.

—

KOLENHAND^!

Heisteeg 4 (bij het Spui)

Amsterdam

-F.

Tel. 33168

GROOT

Amsterdam " Tel. *j
Pieter Aertszstraat

VERHUIZINGEN

en transporten onder volle "
garantie.

Schoenmakerij

-

*__

*J

GEBR. VAN
(*V
AMSTERDAM
Daniël Stalpertstra**

Vijzelstraat 49

Bergplaats

voor

„Modern"
inboedels.
IN AMSTERDAM?
Amsterdam.
NATUURLIJK DE B.E.V.A
Tel. 84243
Reinier Claeszenstraat 114. Nassaukade 354
Jan Evertsenstraat 52
N.Z. Voorburgwal 40 Amsterdam
tel 84033 Wederom Duitsche koppen
V. BREESTRAAT 64
Telefoon 80803 (774-10)
(Na 6 uur tel. 46427)
Telefoon 41584
in voorraad voor Uw laarzen. ADAM
TEL. 20768

ook

-

Goud?
REPARA?

Reyer Anslostr
(661-S)
Tel. 81382

(627-10)

Schilderstukken,

&K

nrs.

AmstejJ

LIJSTENWINKEL

(205-9)
Telefoon 27130
SMITS'
Bloemenmagazijn I„DE ECONOOM" KRUIDENEER
J. C. MOLENIJZER
Amsterdam — Telef. 31793 I
Sloterkade 150 " Telet 84179
TH. BOOY
Amsterdam.
en vervoeren van
Grossier in
ILossen
Rhijnvis
steen, cement en alle andere
Feithstr. 46, Adam

.

ALLE

I

Vakdiploma Leipzig.
(C.) I
Repareeren en moderniseeren Voor Uw reparatie

Tel. 40610
AMSTELVEEN
F
Ol
é .DEN BAK'
Telefoon (K 2970) 3108
DISTEX-KOOPER
Ceintuurbaan 186, Amsterdam'
St.
Anthoniebreestraat 12 14
Fa. HAMERSMA
Telefoon 26870
Tel. 43-79 Amsterdam (C.)
(376-5)
BRANDSTOFFEN
(835-10)
De plaats waar
Beheerder:
GOV. FLINCKSTRAAT 368 C.
C.
BERGMAN—CARELS
kameraden komen
TELEFOON 28935
Billard —Prima consumptie!
Adverteerder sinds 1934

WIE IS UW

b. d. v. Woustraat.

Café v. d. EIJKEN

fl

AMSTERDAM.

Horlogemaker

UW ADRES

I

Telefoon 37971

—

Lijnbaansgracht
Telef. 49326

THEATER
160

Thett*

Gebr.

HET INTIEME THEATER VAN DE GROOTE FILMS'
HET THEATER VAN DE KAMERADEN.

Amstérdamsch Losbedrijf

VOOR SCHILDERWERK

SCHILDERSBEDRIJF

I

manufacturen!fl

__\_\ \

I
I

BRILLANTINE.
EN EAU DE COLOGNE-FABRIEK MÜHLHAUS & V. d. HEIDE
Fabriek en kantoor: St. Antoniebreestr. 53. Tel. van 8-6 u 495..8
ing. J. H. Voorhoeve
Na 6 uur: tel. 56574.
Magazijnen: Zandstraat 8, Kloveniers-____
411,
PRINSENGRACHT
burgwal 45.
Antwerpen: Vestingstr. 64.
Vraagt eens prijs.

—

I
THALIA

*^,

voor onze archieven,
papier,
confectieafval
lompen, oude metalen 1*
kwantum is:

—

fl

6*!

Th

TeL*;

*1 Het adres

F. PRONKER

SCHEUREN
IN CYLINDERBLOKKEN
Manufacturenhandel
worden met staal dicht H
Onroerende goederen. Hypotheken, assurantiën en taxaties
gespoten zonder demon- I Ferd. Bolstraat 38
Tel. 21395—90483
tage van den motor.
H ENGROS
_,
EN DETAIL
H A N D E LM IJ.
lAC. OBRECHTSTRAAT 77
AMSTERDAM TEL 93264 NV.
ZWARTE HEMDEN, ZWARTE BLOUSES,
HUIZEN TE KOOP VOOR GELDBELEGGING
HDLLEBI
(724-10) I OTTO
KERKSTRAAT 425
DASSEN;
427 I
ALLE DISTINCTIEVEN

I

-

AMSTERDAM
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M. J. Scheefhals te Zeist.
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