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hun oorspronkelijk revolutionnaire beweging zagen verworden tot een even burgerlijk
partijtje als alle andere, werden even kopschuw ten opzichte van den politieken
strijd als de meest doorgefourneerde bourgeois, die altijd
hun rust, hun gezapigheid en
hun ongestoord bezit van hun
lieve centen boven alles hadden gesteld.
Het is duidelijk, dat in deze
omstandigheden een politieke
Beweging als de Nationaal-Socialistische met mooie woorden
geen voet aan den grond kon
krijgen.
Noodig waren DADEN, die
aan die woorden beantwoorden.
Noodig waren
daarnaast
FEITEN, die de gezapige rust
zonder meer verstoorden.
Noodig
waren
NIEUWE
MENSCHEN, die niet alleen
inzicht en beleid, maar bovenal een volkomen andere geestesgesteldheid, een volkomen
echte bezieling toonden.

DE TEGENSLAG MAAKT
ONS STERKER
Daarom hebben de verkiezingsnederlaag van 1937 en
hebben de donkere dagen van
Mei 1940 het nationaal-socialisme in Nederland méér vooruit geholpen dan alle dagen
van voorspoed. En daarom zijn
de huidige omstandigheden
opnieuw méér dan ooit geschikt om ons nieuwe krachten toe te voeren, om ons
menschen te brengen, die in
de manier, waarop wij de
zwaarste uren doorstaan, het
bewijs zien, dat zij indavdaad
voor andere menschen staan,
dat hun vertrouwen ditmaal
inderdaad gerechtvaardigd is.
Daarom blijkt dagelijks, dat
in breede lagen van onze bevolking, die nog altijd zoogenaamd als tegenstanders te
boek staan, reeds een oprechte eerbied is gegroeid voor
hen, die als frontsoldaat ergens in Europa de kogels opvangen, die voor het heele
Nederlandsche Volk en in ieder
geval voor dat deel, dat iets
IS, iets BETEEKENT, bestemd
zijn.
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waarmee wij 'n igder tegemoet zij de mogelijkheid danken te
treden, die van liet nationaal- kunnen leven en werken, aan
socialisme gebruik tracht te
maken om in wezen heel andere belangen dan die van zijn
Volk te dienen, hetzij persoonlijke, hetzij groepsbelangen,
hetzij de belangen van een
levensbeschouwing, die met de

nationaal-socialistische

regel-

recht in strijd is.
Waarom wij ook tiendubbel
gestraft willen zien een ieder,
die de persoonlijke macht,
die het nationaal-socialistische regiem hem schenkt om
zün persoonlijke verantwoordelijkheid ten bate van het geheele Volk ten volle te kunnen
uitoefenen, misbruikt om zichzelf te bevoordeelen of in ieder
geval de gemeenschap in wier

de dertigduizend, die met hun
GOED BLOED VERLOOCHENT
lijf helpen Europa en ons Vaderland tegen de vijanden uit ZICH NIET!
het Oosten en het Westen te
Aan het Oostfront sneuvelde de
beschermen.
ff-Oorlogsverslaggever W. Kuyper,
GEEN ONMOGELIJKE een kleinzoon van den man, die

eens de hoop en de toeverlaat der
„kleine luyden" was.
Op 47-j-arigen leeftijd heeft dele
Een ieder zal begrijpen, dat
al het mogelijke geras-journalist
gemeenschap
nog
de
kleine
daan om ondanks de bestaande beder Nederlandsche nationaalpalingen tóch in de voorste linie
in

EISCHEN

socialisten
de omstandigheden van vandaag niet in staat
is om afdoende een eind te
maken aan de stille of openlijke sabotage van een groot
deel van hen, die
ofschoon
ze rustig op hun warme
plaatsjes zijn blijven zitten of

—

Een Volk, dat den strijd opgeeft, geeft het recht om te
leven op.
En de eeuwige rechtvaardigheid wil, dat een Volk, dat
niet meer leven wil, door de andere Volkeren onder den
voet wordt geloopen.
Ons Volk mag niet onder den voet worden geloopen.
Ons Volk zal zijn recht op leven herkennen in de sterke
straling der Germaansche bloedverbondenheid. Het zal dit
verdedigen als het noodig is met zijn eigen bloed.
Daarom moeten wij sterk zijn, trotsch en weerbaar.
Daarom willen wij politieke soldaten vormen.
Daarom hebben wij noodig één der schoonste gaven, die
R. TOLLENAERE
een Volk bezitten kan: SOLDATENEER!
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goed bloed zich nimmer verloochent en tevens, dat de partijdigheid, die de grootheid van zijn
grootvader beperkte, in den kleinzoon ten volle was uitgeroeid om

plaats te maken voor het besef, dat
in deze dagen voorgoed wordt opgeruimd met alles, wat aan die
krachtsversplintering herinnert, omdat ONS GEHEELE VOLK de

dienst hij behoort te staan te zelfs zijn gaan zitten
meenen, dat het tijd wordt zich te
schaden.
verzekeren van een goedgunGEEN DOOFPOTTEN! stige behandeling door de „bevrijders", die van de eischen,
Enkele malen zijn in volle die zij in dit opzicht stellen,
openbaarheid in Nederland ge- alvast sprekende voorbeelden
hebben gegeven in Zuid-Italië,
vallen behandeld van menwaar zij de verraders na ze geschen, die zich nationaal-socialisten noemden en die zich bruikt te hebben voor hun
desondanks aan dergelijke doel met verachting overladen.
Wij doen niets tekort aan de
handelingen hadden schuldig
verdiensten
van duizenden uitwij
hebben met
gemaakt en
instemming kunnen lezen,, dat stekende ambtenaren, die op
nationaal-socialistische hun eigen gebied werkelijk
hun
rechters hen het zich uitgeven slechts de éene zorg hebben:
voor nationaal-socialist en het alles zoo goed mogelijk te doen
daardoor in opspraak brengen marcheeren en wij zoeken bevan de om haar leven en be- slist geen offers voor een lage
staansrecht vechtende Natio- wraakzucht, wanneer wij de
naal-Socialistische Beweging verwachting uitspreken, dat in
dubbel zwaar heeft aangere- naam van het offer van tienduizenden onzer besten en
kend.
vooral
in naam van de natioHet moet immers het Nedernaal-socialistische idee, die
landsche Volk duidelijk worden gemaakt, dat wij welis- over ons lot in de toekomst
waar in ons Vaderland nog beslist, hard en zonder aandes persoons zal worden
niet in een nationaal-socialis- zien
tischen Staat leven
het ingegrepen tegenover hen, die
lijkt er nog niet op!
maar hun posities in dezen tijd niet
dat toch diegenen, die in deze voor maar tégen de gemeenschap gebruiken.
allermoeilijkste omstandigheden een stuk van de verantDE VOEDSELVOORwoordelijkheid meedragen en
ZIENING
die uit onze rijen zijn voortgekomen, voortdurend in touw
geldt
Dit
in het bijzonder
zijn om de gevoelens van zevoor dat gebied, waarop ieder
kerheid en van geborgen-zijn, van ons, of hij nu strijder
van beschermd te zijn tegen vóór of tegenstander van het
willekeur en corruptie te ver- nationaal-socialisme is, zijn of
sterken.
meer nog haar dagelijksehe
Dat is de eerste plicht van zorgen heeft, namelijk op het
deze kameraden tegenover hun gebied der voedselvoorziening.
Volk, het is tevens het eenige
Wij weten allen, dat het de
sprekende bewijs van dank- grootste moeite kost met de bebaarheid, dat zij kunnen geven schikbare voorraden rond t"

Wat nog innerlijk gezond en
krachtig was in ons Volk, hunkerde immers ondanks alle
groote woorden en alle begrijpelijke wantrouwen tegenover
alles, wat zeide „nieuw" te zijn,
naar een idee die hen uit het
doodloopende straatje van hun
ongericht en onvruchtbaar leven kon wegvoeren; naar mannen vooral, die nu eens hun
vertrouwen niet zouden beschamen, maar het waard zouden blijken.
Misschien, dat in dit licht
bezien, ook onze eerlijke tegenstander iets begrijpt van
de onverbiddelliike hardheid. tan

worden ingezet.
Zijn verlangen is vervuld en
hij heeft als zoovele andere kameraden daarbij het offer van zijn
leven gebracht, bewijzende, dat
te
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U heeft natuurlijk altijd gedacht,
dat het Nederlandsche Episcopaat,
wanneer het zich tot de katholieken
van Nederland richtte, daartoe beschikte over het probaat gebleken
middel der herderlijke brieven?
Ik eigenlijk ook en temeer, daar
de bezettende overheid nog nimmer
heeft ingegrepen in de vrijheid van
het Episcopaat
zelfs niet. toen
Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden die vrijheid benutten voor
anti-nationaal-socialistische propaganda
heeft het mij temeer verbaasd te zien, dat U en ik ons
vergist hebben!
Tegenwoordig spreekt het Nederlandsche Episcopaat namelijk tot
de geloovigen via de „Nieuwe Ven-

—

—

losche Courant".
Ik wil niets kwaads van die krant
zeggen en het zou ook niet kunnen want het is één der klaarblijkelijke gebreken in mijn opvoeding,
dat ik haar niet dagelijks lees.
De andere kranten en tijdschriften hebben trouwens ieder op hun
wijze moeite gedaan om de woorden van „de hoogste kerkelijke instanties in Nederland" (óók al zooiets merkwaardig-ongewoons!) verder aan het lezende publiek bekend
te maken.
Men kan zich natuurlijk op het
standpunt stellen, dat men ten
koste van alles iets moet vinden,
wat een positieve gezindheid in
eenigerlei opzicht bij het Episcopaat zou kunnen doen veronderstellen en dan kan men allerlei schoone conclusies aan de overal geciteerde zinsneden vastknoopen, hetgeen vele bladen dan ook doen.
Wij kunnen er echter met den
besten wil van de wereld niets anders in zien dan de herhaling van
een paar afgekloven frases over het
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ceerd, dat een groot deel der tegenstanders van het nationaal-socialis-

—
—

Het uur nadert

die er volgens de „juichers"
me
toch wijzer van zouden moeten worer geen kennis van neemt
den!
of ze als „met-officieel" beschouwt,
terwijl bovendien de gelegenheid
nog eens extra wordt aangegrepen
om de 'bezettende Overheid eenige
H. J. V. Alle frontsoldaten deverwijten te doen over uitgevaar- den dezelfde ervaring op.

Af

en toe klonk een luide lach
hun groepje op, zoodat een
zuur-uitziende meneer het op een
gegeven oogenblik noodig vond
een lesje uit te deelen. Hij meende
onder de aandacht van de vrouwen
te moeten brengen, dat dit geen
tijden waren om te lachen en vroouit

lijk te zijn.
Het antwoord sloeg meneers
mond figuurlijk met een flinken
klap dicht.
...Meneer, ik heb twee maal mijn
heele huisraad en éénmaal mijn
laak bij bombardementen verloren
en de laatste keer ben ik er op het
nippertje levend afgekomen. Zoolang els die schooiers ons het
lachen niet verleeren kunnen, zoo
lang hoeft u het niet te probeeren!
Ons krijgen ze er niet onder!"

Misschien denken deze meneer
alle zuurpruimen, die dit mochten lezen, over deze paar zinnen
tens een tijdje na.'
tn

ADRAAG HET UIT

den zijn en het zoon vaart niet
zou loopen. De vogel Struis kon
het U niet beter nadoen.
Begrijpt ons goed! Wat er met
U gebeurt, interesseert ons niet
INLEIDING
re, parasitaire en corrupte clique, het minst. Wat ons betreft kunt
die door ophitsing en lijdelijk U rustig kennismaken
iLTET
is
nu eenmaal zoo in
met de
verzet elk gezond volksontwa-*■ -*■ het leven, dat veel, zoo
van Uw Azianekschotmethodes
niet alles, met een inleiding
ken saboteert. Uit-en-terna heb- tische vriendjes.
begint. Van deze eerbiedwaarben wij tegen de geheel ons volk
Maar dit gebeurt- niet in ons
gewaargev/oonte wil ik niet afgevaren
dreigende
Vaderland. Dat, houden wij dige
schuwd. Met woord en geschrift, schoon van die pest. Ook kunt wijken ofschoon het mij onbekend is wat ik moet „inleiden".
door daad en voorbeeld hebben U Uw
Britsche of AmerikaanDit nieuwe hoekje soms? Ach
wij gepropageerd en nog eens
sche vrienden rustig toejuichen, nee, dat is zoo zonder inleigepropageerd. Voor hen heeft
wanneer deze op tien of twaalf- ding begrijpelijk genoeg. Want
propaganda geen zin meer, het
Tneter hoogte overvlie- dit wil niets anders zijn, dan
paarlen
zwijnen.
is
Ge duizend
voor de
gen
en
zal het ons niet deren, een korte maagstoot op prokent ze allen uit Uw eigen om- indien hun
bommen of phosphor- pagandistisch gebied. Dat je
geving.
canisters per vergissing op Uw even stil blijft. Hikt.
Daar zijn de jodenvriendjes hoofd terechtkomen, in plaats
En dan zegt: „Verdorie, daar
van vroeger, die in slaafsche on- van op onvervangbare
had ik niet aan gedacht!"
cultuurderworpenheid aan het volksmonumenten en de bevolking Want wij moeten er steeds aan
vreemde ras, dat hen vanaf hun van een land, dat
denken dat wij Zwarte Soldaook om Uw bewelvoorzienen disch af en toe staan
ten altijd een brok levende
vecht.
Maar
dat
U
het
beeen beentje toewierp, ons hoon- staan van de
propaganda zijn. Wij moeten
rest van ons volk fier en trotsch voor onze
den en belasterden om de antiovergevaar brengt,
in
dat
interessemietistische houding, welke
tuiging uitkomen. Zóó, dat onseert ons hevig. Wilt U met Rusze tegenstanders van stamewij aannamen. Thans zijn ze als
sische toestanden kennismaken? lende woede hun kunstgebit
de dood zoo bang, dat de joden
Goed! Er zal altijd wel de mogeinslikken. Want al die nijd van
zullen terugkomen om de eigen- lijkheid
bestaan om een behoorde „sorry" blatende en aandommen en bezittingen op te lijk
soldaat tegen U uitgewisseld de-schouders-met-watten-opgeeischen, welke zij onder valsche
krijgen, hoewel ik vrees dat vulde anti-mannetjes is eigenvoorwendselen van hen afgci|
Uw converteeringswaarde nogal lijk niets anders dan
ze
troggeld hebben. Bang voor den
gering is met het oog op Uw le- zouden ook graag zoo flink
jood en zija wraak, omdat zij
maar
vensstandaard en Uw physiek. willen zijn als wij
aan zijn zaak verraad gepleegd
namelijk de zielen kunnen niet! Alleen
Meneer
Stalin
houdt
hebben. Dan hebben wij de libevan menschen die af en toe roddelen kunnen ze. Maar wijr
rale zakenlui, die dik geld ver- niet op
niet
een houtje kunnen bij- weermannen, dragen onze prodienen aan de Weermacht en
Neen,
ik geloof toch niet dat paganda uit door geheel Nepluimstrijkend en onderdanig ten.
derland. Met het woord en
mr. Sfalirï voor zoon transac- ook
buigend de dikke orders opstrijmet de daad en als het
tie'tje te vinden zou zijn.
ken, terwijl zy den Duitscher en
moet, zijn wij steeds bereid
Ik kan U wel zeggen, dat wij met ons leven in te staan voor
ons achter den rug belasteren en
wat wij eens met het woord
verkoopen. Daar zijn die kleine frontsoldaten „hard" zijn gewortz
den, heel hard. En de tijd dringt hebben uitgedragen.
ambtenaartjes en verwaten burzoodat wij ons de weelde niet
germannetjes, die zich „gentleman" waanden en zich dank zij kunnen veroorloven om experi- wij niets ongedaan zullen laten
hun reactionnair gedoe en door menten te nemen. Nog in dit jaar om
de eindoverwinning voor
U wilt
anglophiele relaties in staatsbe- zal zeer waarschijnlijk de beslis- Europa te verzekeren.
sing vallen of wij onder zullen niet positief meewerken? Best,
trekking of overheidsbedrijf wisten te handhaven, waar ande- gaan in den chaos of dat wij als Maar blijlt dan strikt afzijdig
ren en beteren naar Duitschland vrij volk zullen mogen meebou- en hoedt U voor ophitsing, gemoesten om te werken voor ons wen aan een krachtig en eens- heime tegenwerking of verraad.
aller belang. Door gebrek aan gezind Europa. De laatste moge- Zoo niet! Dan zullen wij toezwaarte kwamen ze omhoog drij- lijkheid zullen wij te danken slaan, snel en hard vóór ge het
ven, zooals dit onder de demohebben aan onze frontsoldaten verwacht. De toekomst zal leecratie het geval placht te zijn. en onze loyale arbeiders in ïen of Uw kinderen vrije menZe kregen hun kans door de Duitschland. U gelooft dit alles schen of slaven zullen zijn. W U
Duitsche bezetting, maar blijven niet? Dat is Uw zaak. Maar voor wenschen in slavernij niet te ledesondanks stoken en saboteeren. ons is het een zekerheid en het ven, dat doet U maar zonder
Er zijn de preektijgers en de belang van ons volk eischt, dat ons.
kruismollen, de 0.W.-ers en de
zwarthandelaars, de onderduikers en de witte joden. Ik ben
ervan overtuigd, dat er ontelbaren zijn onder de ondergedokenen, die hun daad betreuren en
(Vervolg van pag. 1)
in den Staat", maar dan is er
thans liever als behoorlijk Nezooveel rot, dat het mes flink
Wij weten evenzeer, dat het diep in
derlander het eenvoudigste werk
de wonde moet worden
in Duitschland zouden acceptee- menschelijk en begrijpelijk is gezet.
ren, dan nog langer als een dief en in ieder geval bij ons Volk
Vele maatregelen kunnen
een kenmerkende karakter- met recht naar de toeverborgen te moeien blijven.
trek, dat er in dergelijke om- komst worden verschoven, vele
Is het niet een ten hemel standigheden
veel gekankerd eischen, die het nationaal-soschreiende schande, dat in het wordt, waarbij
de zondebok- cialisme stelt, moeten op verOosten onze jongens verbloeden
ken maar al te gauw en te ge- vulling wachten tot na den
beschaving
om ons volk en onze
makkelijk worden gevonden en oorlog.
te redden, terwijl hier een deel aangewezen.
In dit geval ware wachten
van de bevolking nog leeft als
Wanneer echter juist in déze echter misdadig, zoowel tegenGod in Frankrijk, ja zelfs beter omstandigheden kort na elover de Volksgem-eenschap»
leeft dan zij ooit vroeger had kaar „Volk en Vaderland" en wier welzijn steeds hoogste
durven droomen?
„Storm" kunnen komen met richtsnoer voor onze daden
publicaties van feitenmatemoet zijn als tegenover de derriaal
omtrent in het groot sa- tigduizend kameraden, die
HET MENE TEKEL boteerende
hnn
AMBTENAREN dan leven niet wagen
met de beGij, bovenomschreven „Ware IS er werkelijk een rotte plek, doeling in het
Vaderland vrij
Nederlander" gelooft toch zelf waar het mes zoo snel moge- spel te laten aan een troep salijk moet worden in gezet.
niet, dat dit alles zoo maar onboteerende profiteurs.
Een kameraad, die in het
gestraft kan door blijven gaan.
Zij en ons geheele Volk moeNatuurlijk heeft U er zich over Oosten zijn gezondheid verten in dit geval door harde en
verwonderd, dat wij zoon inge- loor, schreef ons dezer dagen, ingrijpende maatregelen tot de
dat hij de overtuiging was toe- overtuiging worden gebracht,
togen en correcte houding aangedaan, dat de heeren zwartdat geen enkele verantwoordenamen. U heeft dan gemeesmuild handelaren
nog
altijd
meer
lijke
man, die zich nog langer
gemaakt:
„Gut,
en de opmerking
respect zouden hebben voor en nationaal-socialist
wil noemen»
die keurige N.S.B.'ers toch!" en nog altijd
eerder tot sociaal betoen in Uw vuistje gelachen sef zouden worden gebracht kan dulden, dat zij, die op zoek
zijn naar een nieuw houvast
omdat het zoo wel goed ging. door een paar flinke halen
met terecht zouden kunnen zeggen»
Het mes sneed immers van twee de koppelriem van een weerdat het wéér hetzelfde liedje is
kanten. Die stomme idealisten man dan door de belachelijke en dat zij nét als vroeger bebeschermden U tegen den Rus en boetes, die voor hen vaak niet drogen worden.
schakelden daarbij zichzelf uit, meer dan een miniem percenHet is van het hoogste betage van hun „normale" winst lang, dat de loop van het Recht
terwijl U zich verder kon verrijken, een goed leventje leiden bedragen. Ook voor deze ambhier door niets wordt gestuit
en later als de ware Nederlan- tenaren gelooven wij, dat het en tevens, dat aan dit allerverders de opengevallen
plaatsen absoluut noodzakelijk is niet achtelijkste soort van hen. d»c
bezetten. Er zijn er zelfs onder met normale straffen te vol- van twee wallen trachten *e
eten, een antwoord wordt ge'
U, die zich reeds met de idee staan.
op een dergelijke geven, dat hen lang zal hengen
Wanneer
er
gemaakt
hadden,
dat,
vertrouwd
grove wijze in het groot kan en dat een afdoende waarschuinplaats van de Tommies en de
gezwendeld door de wing zal zijn voor allen, di*
worden
Yanks, de Rus ons brave landje heeren,
die met het toezicht op datzelfde speletje nog eens opzou bevrijden en ze durfden dan, de juiste uitvoering der distriGod betert, nit angst voor hun butiebepalingen zijn belast, nieuw zouden willen beginnen*
armzalig bestaan en kersvers dan is er niet alleen „iets rot
J. J. VAN DER

De standvastigen

digde maatregelen.
In een onzegbaar hartien strijd
Wij lusten d i 1 spel niet, al zien tegen
bij
millioenenmassa's,
we zeer gced in, dat klare wijn van den Europeeschen mensch
honde hoogste kerkelijke zijde ons werk derd jaar
in cultuur ten achter
véél zou kunnen verlichten en de
en door een onmenschelijk sysgevaren voor ons Vaderland aanteem
tot ebeesten gedegradeerd,
zienlijk zou kunnen verkleinen.
hebben zij hun liefde voor land
en volk dagelijks voelen groeien.
Eerst daar, in het onmetelijke
sleppengebied in de branding
van ellende en vernietiging hebben zij pas recht beseft, welk
ZOO NIET!
leed hun volk door hun heldhaftigen
inzet bespaard zou blijven
Onmiddellijk na de aanvaarding
van zijn ambt als minister van Bin- en wanneer zij dan met verlof
nenlandsche Zaken van het Duit- gingen en de „Urlauberzug" hen
sche Rijk heeft de Reichsführer jj kilometersvretend in de beschaal zijn beambten erop gewezen van ving terugbracht, zwol hun hart
hoe groot belang het is het pu- op van vreugde bij de gedachte
bliek, dat op een of andere wijze aan thuis, aan het mooie Nedermet het ambtelijk apparaat in aanland met zijn verzorgde akkers,
raking komt, op voorkomende en zijn sappige weiden, de heldere,
vertrouwenwekkende wijze tegemoet keurige huizen en de hun geliefte treden, zoodat de afzonderlijke de gezichten, die zij spoedig
volksgenoot zich ook inderdaad in
weer zouden terugzien. Ze kenden Staat geborgen weet.
den dan geen rust meer alvorens
Deze verordening kwam mij in de trein de grens passeerde, dan
de gedachte, toen ik deze week in werden zij stil
van een groot geden trein getuige was van een controle, die door twee politie-beamb- luk. En ze zagen en hoorden
weer hun eigen volk, waarvoor
ten in burger werd uitgevoerd.
zij
zich zooveel ontberingen opNiemand zal eraan twijfelen, dat
in dezen tijd controle en zelfs veel- gelegd en gevaren getrotseerd
vuldige controle noodig is om de hadden en dat naar het uiterlijk
orde te handhaven en de volksge- zoo weinig veranderd was. Tot
meenschap tegen misdadigers af- de eerste teleurstellingen kwadoende te beschermen.
men. In hun hart hadden zij, zoo
Deze twee beambten zagen ech- al niet dankbaarheid, dan toch
ter kans één der passagiers op een wel een zekere erkentelijkheid
dergelijke onaangename manier te verwacht voor hun zoo spontabehandelen, dat men zoo ongeveer ne
daad. Zelden ontmoetten zij
den indruk kreeg, dat ze den be- echter een warmen blik van betref/enden man dezen keer nog niet grijpen, tot zij thuiskwamen en
hadden kunnen vangen, maar dat de eerste vage indruk van onbehij er een volgend maal gloeiend bij hagen werd weggevaagd. Er
zcu zijn.
waren er ook onder hen,
die
Dit alles ondanks het feit, dal geen thuis meer hadden. En dag
nóch op een zijner papieren, nóch
aan dag stapelden de teleurstelin zijn bagage ook maar de minste
lingen zich dan op, tot zij met
ongerechtigheid werd ontdekt en de verontwaardiging
moesten vastman zélf zich uiterst beleefd gestellen, dat een groot deel van
droeg.
Met dezelfde moeite zouden deze dit volk hun offer niet waard
was. Dikwijls kwam dan een zetwee beambten een stukje propaverachting
kere
de plaats der
ganda hebben kunnen leveren voor
het moeilijke werk van de politie liefde innemen: zij hadden echin dezen tijd. Z'j zouden dan ande- ter vergeten, dat zij door de geren niet hebben geërgerd, de volks- weldige contrasten tusschen het
genooten, die zi) moeten bescher- Oosten en het Westen hun volk
men, niet t.e«e.n 'ich in'het harnas hadden geïdealiseerd. Zij waren
hebben gejaagd en waarschijnllijk door den strijd gelouterd en
zelf een beter humeur hebben be- grooter geworden, terwijl de
waard dan zij thans toonden!
doorsnee-Nederlander nog dezelfde kruideniersziel bezat als
in het verleden, toen hij-., in lijdelijk en gezapig berusten
de
catastrophe over zijn.eigen bestaan had afgeroepen. Zij gingen
weer naar het front terug, onze
DE ZUURPRUIMEN
jongens, met minder illusies,
maar
met nog grooter vastberaOp een vergevorderd uur zaten in
denheid dan tevoren,
daar zij
een wachtkamer in Nederland enwisten
dat
zonder
hèn
dit
volk
kele Duitsche vrouwen.
De wachtkamer was zeer spaar- tot ondergang was gedoemd.
zaam bezet en dies moest de vroolijkheid van de vrouwen ook aan
DE ONDERSTE
de weinige andere aanwezigen opTIENDUIZEND

vallen.

verworven bezit, nog te bewedie verhalen over den
Rus wel sterk overdreven zouren, dat
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Weet, thuisfronters, dat hun
inzet ons een zware verplichting
oplegt. Zooals zij ons land aan
de Russische grenzen verdedigen,
zoo rust op ons de taak ons eigen
grondgebied mee te helpen beschermen. Op ons, 30.000 mannelijke thuisfronters,
die ten
deeie in de landsverdediging zijn
ingeschakeld en waarvan zooveeen reeds aan de werkelijke
fronten hebben gestaan, rust een
groote verantwoordelijkheid. Een
verantwoordelijkheid naar binnen en naar buiten. Naar binnen
in de zuivering van onze rijen
van die elementen, die terwille
van de „business" lid van de Beweging werden
velen zullen
het er niet zijn, daarvoor is de
strijd te ongemoedelijk geworden
en naar buiten in het erkennen van onzen werkelijken
vijand en zijn meedoogenlooze
bestrijding. De Leider heeft het
zoo dikwijls gezegd: de kern van
ons volk is door en door gezond.
Deze kern laten wij echter niet

.

—

—

verpesten

door een reactionnai-

— —_

WORDEN WIJ WEER BEDROGEN?

HOU*

Beelden

van alle fronten

Ter bescherming van de Duitsche convooien worden deze door
mijnenzoekers en snelvarende motorbooten begeleid. Zij omzwermen de aan hun hoede toevertrouwde schepen tot deze
hun thuishaven bereikt hebben.
Foto P.K. Weinkauf/O.H.

Van

skiloopers vereischt het transport

Reeds lang diende de Estlandsche jeugd
vrijwillig bij de Duitsche Weermacht of bij
den Arbeidsdienst. Thans heeft Estland gemobiliseerd. Ernstig en vasttberaden blikt hij
in de toekomst, bereid hiervoor te vechten.
Foto Rad-Röhrich/Transocean

onder bepaalde omstandighede5evvonden
*en topprestatie van skilooptechniek.
u.
oot
e, saiT|engevoegde koppeis wordt
6en mrX?
,al<kelijke
zitgelegenheid verschaft.
Foto P.K. Lehrer/Transocean

De Japanners houden de wacht in de Pacific. Een opname genomen aan boord van een Japansch oorlogsschip, dat voor
een beveiligingstocht is uitgeloopen.
Foto Transocean

VanheZuitd-Tusschen
IalnscheF.ront.

.in de ro,sen wordt een M.G. in
JNlina
6 En n , racht* Van h'eruit kan het door

Op marsch voor een tegenaanval. De vijand
is doorgebroken en heeft zich in een dorp
genesteld. Teneinde het tegenstandsnest op
te heffen, rukken de grenadiers tot een
tegenaanval op.
P.K. Leher/O.H.

°nd er ~elschen bezette dal bijzonder goed

vuur

genomen worden.

Foto

ff-P.K.

King/O.H.

Een stormgeschut, dat den strijd der -Grenadiers ondersteund,
is in dekking gereden. Door een hondenspan van de ff-hondenstaffel wordt nieuwe munitie aangebracht.
Foto ff-P.K. Ahrens/O.H.

Voorbereidingvoor
den aanval. In het
van
Witebsk wordt voor den
v^^Qanv^i e, Akia
me» de voor het geel
s,e PlonfZakel,|ke
din3en beladen, in de
H,a«s munitie voor
de M.G.'s.
Foto P.K. Bergmann/O.H.

e!Cht noc£

Zelfs onder de ernstigste omstandigheden verlaat de vroolijkheid hen niet. Een stoeipartij in de sneeuw. Eén moet er aan
gelooven. Hij wordt door de anderen ingezeept.
Foto ff-P.K. Rijkens/OJH.

De Sovjets trachtten uit snel opgeworpen
veldstellingen den aanval van de ff-pantsergrenadiers tot staan te brengen. Een
onderofficier kreeg een kopschot. Zorgvuldig wordt hij verbonden.

H-PJL aüschel/O.H.
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VADERLAND

MANNEN ONDER HET
NET VAN VUUR
len

Beelden van Nederlandsche
vrijwilligers
PK. Het was in een kleine
Maar het duurde niet lang of de
stad in Zeeland, dat een H-Ober- egroepsleider meldde zich uit het
scharführer met het EK I en de lazaret terug. Het regiment was in
zilveren „Nahkampfspange" (on- zware afweergevechten gewikderscheiding voor gevechten van keld. De groep had zich ingegraman tegen man) eenige inwoners ven. Nauwelijks is de groepsleiaansprak om een inlichting te der zelf op voorpost, als de pantvragen en zich daarbij van onver- sers komen aanrollen. In zig-zag
valscht Nederlandsch bediende. rent de egroepsleider met zijn

De brave burgers geraakten niet
weinig in verbazing toen in den
loop van het gesprek bleek, dat
de (Maan met al die onderscheidingen een Hollander van geboorte was, die, zooals zoovelen, sedert meer dan drie jaar in bet
verband van de Weermacht als
vrijwilliger diende, in den loop
der tijden voor de zesde maal
werd verwond en wegens bijzondere dapperheid tweemaal vóór
aaj-a beurt was bevorderd. Weliswaar hadden deze door de wereld
vergeten menschen wel eens gehoord, dat er Nederlanders als
vrijwilliger dienden, maar dat
was als één van die vele lastige
oorlogsverschijnselen
zonder
meer aar. hen voorbijgegaan. Dat
zou er wel af gaan, badden
zjj gedacht, die lust tot avontuur,
zooals zij de geste van hun landgenooten indertijd hadden gewaardeerd. Of het meer was dan
een avontuur? Dat mcge het volgende bewijzen.
Het is September '42. De groep

Hendrik van Exel lag in een maïsveld aan den rand van een zand-

De dorst kwelde de
„Westlanders" als nooit tevoren.
Buiten dezen dorst bestond er
niets anders meer. Hij vulde hun
geheele wezen, die dorst, die hun
lippen wegvrat en hun keelen uitdroogde, zoodat hun mond geen
onnoodig woord wilde vormen.
Maar toen kwam het bevel tot
den aanval, duidelijk en kort zooals altijd. De groep verzamelde
zich. Din springt de wijzer op den
vastgestelden tijd. De groepsleider rent naat voren, naar de
vijandelijke loopgraven, die zich
aa_ het eind van het maïsveld op
een kleinen heuvel bevinden. Een
harde slag tegen zijn stalen helm
deed hem wankelen, maar het
was slechts een ricochet die geen
schade aanrichtte.
Na de eerste sovjetrussische
stelling hebben ze even een korte
rustpauze, voor ze opnieuw tegen
de tweede loopgraaf aanrennen,
met veerenden sprong schiet de
groepsleider voor de tweede maal
naar voren, maar dicht bij de
loopgraaf zakt hij van pijn in elkaar, terwijl de anderen aan hem
voorbijstroomen. Op dien dsg gebeurde het voor den eerster, keer,
woestijn.

dat de Nederlandsche vrijwilliger
Hendrik van Exel zijn groep aan
een ander moest overgeven.

mannen nsar de verdedigingsstel-

ling terug. Wachtend liggen zij in
hun nauwe kuilen, terwijl de kettingen van de pantsers zich steeds
meer naar hen toevTeten. De
M.G.'s van de pantsers maaien
over het veld. Het zou zelfmoord
zijn om uit het smalle gat op te

staan. Het is

afgeloopen,

ze van den

staalkolos naar
De pantserbemanning
bemerkt niet, wat daar buiten
gebeurt. Dat is zijn redding.
Intusschen is het één van Exel's
mannen niet veel beter gegaan.
Bij hem wilde de opzittende infanterie iets meer weten en wierp
den in den kuil liggende een
handgranaat voor de voeten. De
doodgewaande slingerde deze onmiddellijk naar buiten. Ze blijkt
echter een blindganger te zijn en
daarom volgt dus ook een tweede.
Maar ook deze slingert de Nederlandsche vrijwilliger den sovjets
in het gezicht en ontkomt.
De marsch van de divisie gaat
verder. Wederom wordt er aangevallen. Op een open ruimte
bijten ze zich vast. Bijna is
het hopeloos, maar ze moeten verder, ever de open
vlakten, die door het vuur
van de sovjets als met een onontwarbaar net van vuur wordt toe-

beneden.

denkt de

Nederlandsche vrijwilliger, finaal
voorbij, de Hollandsche straten en
grachten zie ik niet meer terug.
Maar wanneer nu het donkere
staal van den pantser zich als een
schaduw over
den aardkuil
schuift, komt hij nog op een laatste gedachte. Hij houdt zijn wapen voor de borst en hurkt in
zgn kuil ineen alsof hij dood is.
Door zijn tot spleetjes gesloten
oogleden ziet hij de laarzen van
de op de pantser zittende infanteri-stec. Dar. wordt het stikdonker. De aarde komt door den geweldigen druk in beweging en
ritselt op hem neer. Even kijkt
hij omhoog, de pantserkettingen
raken den kui] niet en schuiven
aan beide zijden voorbij. Dat zou
zijn redding kunnen zijn. De
schijndoode rukt zijn machinepistool omhoog en vuurt midden
tusschen de op de pantser zittende infanteristen, die hij nu in
den rug ziet. Als steenen tuime-

gedekt.

Maar het peloton van Van

Exel stormt voorwaarts. Na een
geweldigen afstand steeds voorwaarts springend afgelegd te
hebben moeten zij zich tenslotte
toch ingraven. De zware M.G.'s
rukken aan. Drie lanciers vallen
kort na elkaar zwaar gewond
voorover. Plotseling springt Van
Exel op en schreeuwt dat de anderen moeten schieten, wit ze
maar kunnen, hij zal trachten de
gewonde op te halen. Het is een
krankzinnige onderneming. Na
twee, drie sprongen heeft het vurige net hem reeds in zijn mazen
gevangen. Hij heeft meerdere
schoten in den onderarm en een
schot door het bekken. De hoeveelste verwonding is dat? Maar
daar denkt de ineengeestorte thans
niet over na, want hij bijt van
pijn in de aarde, zoodat ze hem
niet zullen hooren schreeuwen.
Later werkt hij zich op zijn elle-

Uscho-Henk van Exel, van wien in dit artikel sprake is, ontvariff
van den Leider als persoonlijke waardeering het eeredraagteek**
„Strijd en Offer",
(Foto arebiefl
bogen terug, onder het vurige
net door. Maar na zes weken
meldt hij zich weer terug, zonder verlof. In plaats daarvan
stuurt hem later bij Isbjum O.
Sturmbannf-jhrer Dieckmann, de
Drager der Zwaarden, die inmiddels gevallen is, toch nog met
extra verlof wegens opnieuw bewezen buitengewone dapperheid.
En wat is er met de anderen
gebeurd? Het was aan de Mius,
dat de Sovjets met een stoottroep
op een kleine landtong een M.G.-

schutter van

zjjn post oplichtten.

Bij een lateren aanval vernemen
de stormers van gevangenen, die
foto's van bedoelden kameraad
bij zich hadden, hoe deze zich gedragen had. Bij het verhoor op de

Russische commandopost had hij
bliksemsnel zjjn laatste eihand-

granaat afgerukt en deze tegen
zijn lijf geperst, opdat ze hem

niets meer zouden kunnen vragen.

TUSSCHEN NACHT EN MORGENSCHEMERING

liLOt^Zf

Maar de uit Tegelen
de onderofficier, die het <*T
den
zeichen"' (onderscheiding vo*r
den van het autocorps) en «
motorordonnans het E.K..
bronzen „Nahkampfspange".'
het
(onderscheiding voor den in*2**!*,
rist die minstens 5 stormaaö^t
len meegemaakt heeft)
deze onderofficier spreekt p
wat ze in hun binnenste v°e\2
die vrijwilligers uit Nederig
die men tot avonturiers
maken. Zijn jong gezicht
een vroege ernst, in de eerst*T
gende weken zal hij naar de Jj!a
kerschule (school voor oplci^J
tot officier) gaar.. Hij zegt^>
men zóó gekoovig zou
zijn, dat uit de vele dooden J
vrijwilligers een nieuwe
zou opbloeien, die de verdooj^*
tot verstand en de met *>Ym<f~j

_

„Kraftfahrbewahrung*^

„Infanteriesturmabzeicl^,

ontv^,

-

**!J

ó**s

m°*J
hr?»ii

geslagenen

tot inzicht zou

t'u

*7f

gen. Want bespeuren zij
juist in deze dagen, op al di« **A
ten en grachten, dat over
allen het vurige net geworp*^.
en dat daartegen vrome *7j|
schen en bezweringen niet
baten?

*"^

OorlogsverslaggevfLjJ
TOM REtTT^

Brief uitHamburg.

J

De laatste maand kan ik \J
zeggen, dat ik te klagen beb *%
berichten, want bijna iedere
zijn er Vova's. Zwarte Soldateflj
Nat. Dagbladen overgekomen l

*^

Frontzorg. Gisterenavond kl€€Z*tl
daarbij nog een zending
en nu heb ik mij direct
werk gezet om op dit verscb *Sgekomen papier een brief te

postp3^

aati^

sc*^(

ven. Het gewone postverkee** y,
Nederland gaat nogal langz2^want het duurt een maand

<^<
°

veer, voordat de brieven
.j}
komen, :9edert mijn vorig b*f f
is er een heele hoop met
beurd, o.a. heb ik mij in
laatste verlof verloofd met >
Schaarleidster van den Nat.
storm uit Badhoevedorp. T>ooiJ,
gewijzigde indeeling geloof ik
dat er nog veel kameradefl
mijn vroegeren kring in
giment zijn. Voorts ben ik &p
?chen bevorderd tot Unters 11

Je"s*

l
j' Het ging ons om het Neder- 8

S,

8 hindsche Volk, het gadt ons

\

"f

""Jl^,/

8 om hot Nederlandsche Volk §
8 en het zal ons altijd om dit e
führer.
8 Volk blijven gaan!
ff
8 Zoodra de duisternis invalt en de vijanden hiervan gebruik willen maken om
Met Mussert voor Volk eU
stellingen
de
Duitsche
Commandant Zondervan fi
aan te vallen, jagen de machinegeweren hun lichtspoormunitie in hun linies van den tegenstander. derland.
gj*,
«*<XXXJOCO(X>OCiOOOOOCCiOOOOOCeOOOOOOOOC<)OeDOOO „Het vuurwerk begint", zeggen
de soldaten in de loopgraven,
M-P.K. Grönest/O.H.
Jsch. J. DE B&3

-
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MAASTRICHTENAREN,
VOOR!

Frontzorg-Brieven

Ik zat juist een potje te kaarten toen mij de post werd gebracht, waar ik heel erg blij
mee ben. Eindelijk weer eens een
teeken van leven uit het Vaderland. Het postpapier kwam goed
te pas, want in dit gehucht is
werkelijk niets te krijgen. We
hebben echter niets te klagen,
het NSKK zorgt goed voor ons.
Ik zou het leuk vinden als mij

eens een paar Maastrichtenaren
wilden schrijven van een jaar of
achttien, dan hoor ik tenminste

hoe bet daar gaat.
Verder nieuws is er hier op
het oogenblik niet en ga ik eindigen. Met Germaanschen groet
Heil Hitler en Hou Zee!

Sfcrm. Th. Quax

WIJ MATROZEN...

IK KRIJG NOOIT IETS

en XS kunt zich dan
wel indenken wat het zeggen wil
schrijver

Het is nooit gemakkelijk een geen post te ontvangen. Als er
hoe J1(le. dat U eens kon zien eersten
brief aan onbekenden in eens een enkele maal een kaartje
die
jongens zijn als ze
e^
zetten, maar daar ik van thuis komt, dan heeft hü
elkaar
te
of
VejdJ*?l^6 een brief uit het' zoo goed als
geen post uit het wat te slikken ook!
krijgen. Daarom hebmoet het er toch
krijg
De Zwarte Soldaat alsmede
de
Vaderland
stoute schoenen aan-8"H»-c_.["'
en en schrijven ook eens van komen. Misschien zou met het blaadje Frontzorg wordt
e^7~
naar frontzorg. Wij behulp van de Frontzorgkrant door hem altijd met warme
k-ÜB n weinig
liefde ontvangen en stond het
post, terwyl dat een correspondent voor mij gee'Senlijk het hoogtepunt vonden kunnen worden, want den laatsten tijd gelijk met het

b^f

k^Mand
tfick
V«n

"

is. Wij zoud«e?n mijn Ouders zijn anti en begrijpen mij niet. Ik was io AmsterU ons briefwiss-^ 2Ün
0n bezorgen met kame- dam in den Jeugdstorm en ben nu
faden die van dezelfde gedachten 6 maanden bij de ff. Het bevalt
Zjj-j *ls
wij. En stuurt U ons ook mij uitstekend. Ik hoop dat U
ais het kan. vooral mij kunt helpen, het is zoo veröe J^anten
,Varte Soldaat. Het
slot van velend als je nooit eens iets toe0i4ï
wij
durven
haast gestuurd krijgt.
Hiet Y er*sche"
Bij voorbaat hartelijk dank.
i.tyj-, ,f schrijven want dat is Hou Zee
en Heil Hitler!
Zooals
soldabijna
alle
tt^,
"
O. Sch. J. Meyer
siecjj, omen wy matrozen ook
Ut
met
ons rantsoen. Nu
zeaj. ,
EÉN VAN VELEN
zeg Sea, dat wij een beetje
maar
dat
U 1 boeten rooken.
Ondergeteekende is nu ruim
dag
dolkj^'kren
J
als

"^£

*

»

Moeilijk geval.
Z^i flopen
spoedig op inzet te
B*an n uden
het dan dubbel
B**eU* z?
<3ïq_ lg vinden in vaste verbinte staan, dus
"'«êet u H°lland
w laest eens voor ons'

maanden bij het NSKK-Luftwaffe. alsmede na een cursus op
de Motorschule gevolgd te heb-

vijf

ben als schrijver bij den Staf ingezet. Hij is getrouwd en heeft
een kleinen lieven jongen van 1
Met n krachtig
Hou Zee! Heil jaar en vier maanden. Zijn echtHiae jf
genoote is fel anti. alsmede de
heele familie, dus hij is nu het
Freiw. Matr. Hendrink „zwarte schaap" en hieruit
Ruwette
voort dat hem lekker geen
Freiw. Matr. Johan v. d. vloeit
brief of iets dergelijks wordt geSter stuurd. Zooals gezegd is hij

te

DAN ZULLEN ZIJ ZICH
SCHAMEN!
ier in de haven met de
w-^
WIJ staan op het punt uit

»a en en

de^

eis

<*
I>)êef

Wg g

"I**Cht»

'"«ezet

weten niet hoelang

duurt. Als wij
zUn hebben wij
gaan wi de
->
'n-

eenmaal
geen tijd
oori°SsSinds de maand dat ik
V/er<l hebben wij geen

rlies

s^en

&*4r

gehad- terwijl de
degelijk een

wel

u deP°sten hebben moen die door onze flottij bo"eke
*emaakt
werden. WÜ vraSe-ft

**

*»r4 t . hel

eens af als in het
doorgegeven

tsche Eenheden der
1 aar, SloeSen met goed gevolg
°°te n .} van Engelsche Snelin Nederland
J^eet m ' daarmen
ook Hollandsche
<*Ht y- deel aan hebben? Dat
Jatter, JVoorlan leven op het spel
hun Ideaal? Soms
"%el
*«ten ei\wi J er aan. hoewel wij

-!**

. °*

*

at

Moeder Frontzorg alWerk stelt het ons zoo
gel«k te maken, maar
*t)
altijd op post van
Vooral zjJ. die thuis
Z'J" omdat zij het
rj^lWe ven
het o-de vert
ï^iren-lnS en- Als wiJ n»et de
behalen zal Engedg
"worden van Bolsp
h JOOd- Ms alle NederZ 1I<H 11 eens nuchter zien
i^

*"»
fc-sttij,
1
h

vL^?
e?,

Si

l^ek

ters

ontvangen van een brief. Hopende niet te brutaal te zijn ge-

SPORTVRIENDEN,
SCHRIJFT EENS

EEN 17-JARIGE SOLDAAT

Ik ben een «-soldaat van 17
wou graag met de

jaar en ik

Frontzorg

in

contact komen-

Post ontvang ik niet zooveel uit
het Vaderland en daarom wilde
ik Frontzorg vragen mij met een
kameraad in briefwisseling te
brengen, liefst iemand van den
Jeugdstorm, want ik tien zelf
ook stormer. Ik hoop dat TJ ons

niet vergeet.

Wij liggen

in een

vreemd land, waar niets te krijgen is. Met Maart worden we
waarschijnlijk ingezet en hoop ik
eindelijk mijn plicht te kunnen
vervullen, waar ik zoo lang op
gewacht heb.
Met Muessert Hou Zee! Heil

Hitlerl

IK HEB MIJN VOET
MOETEN MISSEN

IU behoefde

dus alleen

mur

op

NICOI.AIIS

v.

HAPEREN.

« Sch

VOOR DE TWEEDE

NIEMAND BEKOMMERT
ZICH OM ME!
Door een onde kameraad van
ik Uw adres te weten
en ik hoop dat U mij wilt helpen. Ik heb behoefte aan post,
want ik ontvang nooit iets hü
m|jn Vaderland en dat is niet
erg prettig. Er is niemand die
zich om mij bekommert, maar &
weet dat Frontzorg mij niet in
den steek zal laten. Ik reken sp
een spoedig antwoord en wacht
net spanning.
Heil Mussert, Hou Zee!
W Mann Jacques Camper*
m-g kwam

misgroot e

B<>ed te ma*en van
■^"arm *Ü
schoten.
"*Matr- teU.kort
Jac. Brederoo

achter mij waren mijn kameraden.

DE INVASIEPIL

overtuigd. Dan

en

brieven. Kent uw plicht.

MAAL GEWOND
Ik was in het Zuiden ingezet
tegen de benden. De eerste tijd
In September heb ik tijdens mijn
was het veel wacht loopen. Eens verlof Frontzorg van nabij leeren
op een nacht werden we met 49 kennen. Daarna kwam ik weer
man als wachtposten uitgezet; ik naar het front tot er een Iwan
ff Pz. Gren. A. Alsem kwam vooraan bij een bunker. was die mijn been als schietschijf
wilde gebruiken en ik voor de
tweede maal, nu aan mijn rechterzijde, gewond werd. Een paar
maanden gedwongen bedrust, zit
niets eanders op. Ik lig in een klein
dorpje in Nieierbayem. M Mannen zijn hier zeldzaam en nog
zeldzamer zijn de Hollanders. De
eenige Hollander die ik hier getroffen heb was de oude omnibus,
die me van het station naar het
Lazarett bracht. Hoe oud dat ding
was"» wist hij geloof ik zelf niet,
maar hij weerde zich kranig
de Bayersche bergwegen. Het
was een echte Ouwe Taaie.
Hoe staan de zaken in Holland?
Mischien zijn er nog eens een
paar kam. die mij willen schrijven? Ik heb m mijn tweejarige
soldatenloopbaan haast geen post
ontvangen en ben dolblij als ik
een brief krijg. Lectuur, daar ben
ik natuurlijk ook voor te vinden,
vooral nu ik den heelen dag moet
liggen. Ben ik erg veeleischend?
Ook zou ik graag een Frontzorgkrant ontvangen, want daarin
hoor je je eigen kameraden spreken, waarmede je lief en leed aan
het front hebt gedeeld. Helaas
moet ik nog een poosje geduld
hebben voor ik weer naar heuf toe
kan gaan.
In spanning een antwoord afwachtend groet ik U met een
krachtig Hou Zee en Heil den
Führer!
Vi Strm. RENEE DOED.

3 S

t|„

Vergeet echter niet den buitenesten briefomslag van een
postzegel te voorzien. Het
adres aan Frontzorg luidt:
Zeemanstraat 14, RotterdamOnze mannei. wachten op uw

O. Scharf. K. SCHUTTE. weer?

"* no» n',-et zo° ver = <*»* zal
2? 1komen
wi J Holland binhT Klarohl. nna
£!«"4 Da" e" dedie overwin.
aan den
4_? bleven" l an**>zich schamen,
W^n h
er
«S*"*ee_.«L fw**"
slagen een

adres of nummer er op geschreven wordt en dat ze
gestuurd
verder
worden.

Lazarett en nog geen week later
meest ik mijn voet missen, Juist
toen ik mijn lSden verjaardag
vierde. Maar ik ben een Fries en
we thuis zijn.
Maar ik had eea vraag aan U en verlies den moed niet. Alleen
voor ik het vergeet. Heef' U mis- zoudt V me een groot plezier kunschien een thuisfrontkind dat eens nen doen mij eens wat kranten te
g
over sport met mij wil schrijven? sturen, want in al die maanden
ik
heb
ik haast
bij
ben,
dat
de
ff
Ik heb reeds lang naar een adres
geen kranten gezien, om van briegezocht maar tot nu toe zonder
niet te spreken.
resultaat. Hoepaüjk kan Frontzorg ven maar
paar ZutassungesmarIk
sluit
een
mij helpen en wacht met ongeken in, die zult 17 wel kunnen geduld op antwoord.
bruiken. Schrijft D eens gauw

&»-

ik

en tijdschriften aan
Frontzorg in dubbelen briefomslag,
dan zorgen wfj
ervoor, dat het betreffende

weest. Hou Zee!
van koffie, warmen wijn gekregen
Strrn. Ernst Höweler en er is muziek am de stemming
er in te houdea. Het is ne; of

§e

smT. 1* zii »

ven

te letten wat vóór gebeurde. Het
was aardedonker, maar we beVandaag de laatste dag van het
merkten geen onraad. Het was al
jaar en als lest, best, heb ik juist bij
drieën toen ik plotseling iets
een brief van Frontzorg ontvan- achter me hoorde en op hetzelfde
gen. Intusschen !*en ik niet meer oogenblik voelde ik iets in mijn
bij mijn Keomparüe, maar lig met been. Ik draai me op mün andere
malaria ia eea Lazarett.
Het been om en zie nog juist een paar
Kerstfeest is hier schitterend ge- mannen met een geweer loopen.
vierd, maar toch zou het
nog Ik schiet natuurlijk, maar ik had
mooier geweest zijn in Holland. pech en ze konden ontkomen.
Vanavond hebben we in plaats
Jen volgenden dag lag ik in het

stonden er nu niet
doelen 331"
honderdduizen,C *an h e"
om tegen dat
e^tachi front
te stri-i*en. dat om
W 0God'
gebod B-eft. Maar
■

BRIEVEN
Indien u het adres of veldpostnummer van een soldaat
niet weet, stuurt dan uw brie-

„En de dokter is er bij en geeft hem bittere middeletjesr
Simplicissimus

Gavallen

voor

leider.

Volk

en

Vaderland.
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KERKHOF-ORDENING
PRETTIGE VOORUITZICHTEN!
ïn redevoeringen en in een onnoemelijk aantal artikelen uit

"et vijandelijke kamp wordt gedurende den laatsten tijd met opvallenden ijver de na-oorlogsche
°rdening besproken en behandeld Dat men zich met dit probleem zoo diepgaand bezig houdt
heeft een bepaalde reden. In de
eerste plaats moet daardoor de
*ndruk gewekt worden, dat de
°°rlog al zoo goed als gewonnen
'S- In de tweede plaats wil men
bereiken dat, door de wijze waarop deze ordening wordt opgediend, de neutralen hun bijval

bolsjewisme zich van het continent meester maakt. Het lijdt
daarbij geen twijfel, dat op den
duur ook West-Europa niet in
staat zal zijn het opdringen der
Sovjets tegen te houden. Afgezien van de vraag welk lot onder
deze omstandigheden het Britsche eiland zal moeten ondergaan, valt uit de niet zelden verkondigde Britsche uitlatingen op
te maken, dat er tegenover de
bolsjewistische doelstelling noch
van de zijde van Engeland, noch
van de USA eenig machtsmiddel
daar gesteld kan worden. De gevolgen doen zich nu reeds in
ruime mate gelden. Het Kremlin
heeft niet alleen openlijk aanspraak gem&akt op het toekom-

7

Anglo-Amerikanen de bedoeling
hebben de nationale staten op te
heffen en er zelfstandige Sovjetrepublieken van te maken. Het
is niet noodig de consequentie te
schilderen, welke uit een derge-

lijke ontwikkeling voortkomt.
Het verschrikkelijk lot der Baltische staten tijdens de Sovjetbezetting biedt een voldoend en
leerrijk

voorbeeld voor

datgene

wat de Europeanen in een dergelijk geval te wachten staat. De
na-oorlogsche ordening, zooals
de Britsch-Amerikaahsche oorlogspolitiek die in hét vooruit-

zicht stelt, is een kerkhof-orde-

ning, die het bolsjewisme op de

graven der Europeesche naties

wil oprichten. Het is teekenend
voor de mentaliteit van het
U.S.A.-kapitaal, dat het juist zulk
sullen betuigen.
een
toestand zeer gewenscht acht,
stige
Europa",
maar
Sovjet-Oost
Tot zoover de vijandelijke agiomdat
het wegvallen van de
is ook reeds in de Middelland- Europeesche
tatie
handelsconeurrendoorgedrongen,
waar
Toen, op het oogenblik dat de sche Zee
tie
door
het
Amerikaansche
Sovj
den
het
beruchten
et-knecht
Atlantic-Charta werd afgekon- Wischinsky neergezet
als
de beste mogroot-kpaitaal
om
heeft
digd
dus meer dan drie jaar
gelijkheid gezien wordt om reuszijn
machtssfeer
uit
te
daar
vast
Beleden
nog eenige successen
breiden. Hoe zich Stalin de ont- achtige winsten te maken. Het
Seboekt konden worden, zoo is wikkeling
is het eenige gezichtspunt, van
denkt, is al zeer duidage
daar. tegenover heden ten
dit delijk geworden
de zijde der U.S.A., waar verhet
verdoor
vijandelijke wapen stomp geworr
den. Geen weldenkend mensch drag dat Moskou met Benesch schillende Europeesche kringen
*n Europa of in het overige deel heeft afgesloten. Londen heeft na hun hoop op gezet hebben, omVan de wereld kan aan deze lok- lang treuzelen het bezoek van dat daardoor het prijsgeven van
kende woorden geloof schenken, Benesch aan Moskou moeten toe- Europa aan het bolsjewisme aanomdat er een aantal klare en on- staan, waarmede practisch het vaardbaar wordt gemaakt.
Weerlegbare feiten tegenover bewijs geleverd is, dat de veel
WAAR HET UITEINDELIJK
staan, die alle utopieën van den geroemde na-oorlogsche ordening
vijand logenstraffen. Daar komt in Europa, bij een doorbraak van
OP NEERKOMT
n°g bij, dat onder den druk der den Duitschen verdedigingswal
Om het in stand houden van
Voortschrijdende ontwikkeling er in het Oosten, een bolsjewistische
het systeem der uitplundering
in het vijandelijke kamp zal zijn.
gaat het ook in Oost-Azië. De
stemmen opgaan, die de waar-

——

heid
nen

WAT DE GESCHIEDENIS LEERDE

niet meer verdragen kun-

BRITSCHE FANTASTERIJ
Hoe ziet dan eigenlijk die naOorlogsche ordening er uit, in het
Beval dat een vijandelijke overwinning werkelijkheid wordt?
Het is niet aan den geringsten
twijfel onderhevig, dat een zelfstandig levend Europa zou ophouden te bestaan en dat de in

Moskou

reeds

overeengekomen

uitleveringen van het continent
aan het bolsjewisme een feit

gouden

worden. In het bijzonder
de Britsche politiek, die
t°t dusveire geprobeerd heeft in
de Europeesche hoofdsteden het
denkbeeld te doen postvatten,
dat de Sovjet-Unie zich met z g.
strategische grenzen zou tevreden stellen en die steeds doorschemeren liet, dat in het ergste
Beval Engeland ook nog zou
worden opgenomen, over
de geheele linie schipbreuk geDeze overtuigingspcgingen
der Britten
d.w.z. de Europee-

heeft

gunnen
laden.

—

Niet voor

niets

is het met

afgesloten verdrag vrijwel gelijkluidend aan dat, wat

Benesch

in het jaar 1940 met de Baltische
staten werd gemaakt, hetwelk
dan ook daartoe leidde, dat deze
landen zonder pardon aan de
bolsjewistische terreur werden
overgeleverd. Sedertdien is ook
de laatste twijfel verdwenen, gezien het feit,
dat de Sovjets
met volledig medeweten van de

—

sche emigranten-regeeringen
eeft men moeten staken. Daarmede heeft Londen volkomen den
jnvloed verloren, welke het op
?et Europeesche continent had.
Kortgeleden nog heeft de Zuid-

frikaansc'r.e

oorlog tegen Japan is, net als
die in Europa, een laatste poging
om voor de jonge volkeren de
Man en ros zijn dikke kameraden. Beide ook dragen de sporen
levensruimte ontoegankelijk te
van
den barren Russischen winter.
maken en de volkeren uit te
Foto P.K.-Knirsch/Transocean
buiten. Het duidelijkste voorbeeld hiervan levert wel Indië
op, dat door de Britsche militaire dictatuur in een hongerkataden ook mogen klinken, zijn niets
strofe gestort is van ongekende anders dan vooropgezet bedrog.
afmetingen en wel alleen daarZe worden echter den volkeren
om, om iedere poging tot natioJ. W. S. —> Wij lazen onder bosteeds duidelijker. Juist de convenstaande
titel een hoofdartikel
nale opstanding in de klem te ferenties tusschen de drie oorsmoren. De frasen van de be- logsmisdadigers Roosevelt, Chur- in de Haagsche Post", waarin de
vrijding der volkeren, van welchill en Stalin hebben deze fei- schrijver de moeilijkheden voor
stand en hoe al die mooie woorten maar al te duidelijk onthuld! de Anglo-Amerikanen bij het
wiskundig berekenen voor de invasie onder de loupe neemt. Terecht wordt de opmerking gemaakt, dat er eenige „onbekenden" in de Wiskundige berekening van generaal Eisenhowev
zitten, o.a. de kracht van de aan
Duitsche zijde in het vuur te
brengen troepen en de sterkte
van den Atlantikwall. Wij zouden hieraan toe willen voegen,
vergeet de groote „bekende" niet,
nl. het IDEAAL. Wij nationaalsocialisten vechten voor een le-

Invasie Wiskunde

minister-president

muts, die al meerdere malen in

FRONTZORG
LAND
en
STAD
door

°Wracht van Churchill als ver- DE W.A.-FRONTZORG-ACTIE BRENGT IN DE KOMENDE 14 DAGEN VOOR U:
der Britsche politiek is
Winterswijk
P. de Ruiter
Zaal Beskers
Pgetreden, helder en duidelijk 18-2-44
Leiden
ORKEST EN SOLISTEN
erklaard, dat Europa een overVAN DE NED. KAMER*efd begrip was. Groote EuroOPERA MET EEN POpeesche machten zullen niet
PULAIR
OPERACONr^er bestaan, want Frankrijk
CERT
Stadsgehoorzaal
°ehoort tot het verleden, Italië
„DE RUYTERUtrecht
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zich niet meer weten omhoog 19-2-44
CANTATE"
werken en Duitschland zal
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Passage-bioscoop
20-2-44
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P. de Ruiter
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OMROEP
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STALIN MOET
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e rol
van Moskou typeert
met de uitdrukking, dat
V^et-Unie de nieuwe kolos
in f;v uropa
zal zijn die over dit
O
ent zi^n scePter zwaait. De
neut
kv"} e ''teit is dood en voor de
staten in het westen blijft
er
te i anders over dan zich aan
bij Engeland. De
uit sluiten
en'
de
zonder twijfel de
odv
ge van de churchill-regeer*
Ê„ lng belichamen, openen voor
Pa een toekomstbeeld, dat
aa_, slechts met afgrijzen kan
e
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28-2-44
1-3-44

men

Het beteekent naft>eli°v OUWen*
dat Engeland onder den

druk

I

GntlT ï*,
Wiehf

n den oorlog. die het zelf
heeft * zel£s de tradi"
Uoae dSrondslagen
zijner evenUt'
ek niet kan doen
starid h

maar onmachtig
daan* n m6udenoet toestemmen,
het
dat

2-3-44
3-3-44
6-3-44

P- de Ruiter
Jonny Ombach.
Uitzending over Hilversum I vanaf 15.15 uur.
Dinteloord
P- de Ruiter
Wijk en Aalburg P. de Ruiter
Werkendam
P. de Ruiter
P. de Ruiter
's-Gravenhage
Arnhem
„De Zorgenbrekers",
o.Lv. Jan Brink
„DE RUYTERAmsterdam
CANTATE"
Zeist
P. de Ruiter
P. de Ruiter
Gouda
Leiden
P. de Ruiter
ORKEST EN SOLISTEN
Haarlem
VAN DE NED. KAMEROPERA MET EEN
POPULAIR OPERACONCERT
P. de Ruiter
Roosendaal
Goes
P. de Ruiter
„ND.-HOLLANDSCH
Utrecht
TOONEEL" MET HET
„WESTERBLIJSPEL
MAN EN ZOON"
Zevenbergen
Amersfoort

St. Jans Patr.

19.30 uur

19.15
15.00
10.30
19.30
19.00
19.30

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Laz. „De Lichtenberg"
Zaal van Rijn
Verenigingsgebouw
Nutzaal
Gebouw voor K. en W.

19.30
19.30
19.30
19.30

Musis Sacrum

19.30

Concertgebouw
Boschlust
„Kunstmin"
„Stadsgehoorzaal"

19.30
19.30

Concertzaal
„Kath. Kring"
„Schuttershof"

19.30
19.30

19.30

„„„

„Stadsschouwburg"

19.30

„

15.00

19.30

19.30

vensovertuiging, terwijl bij onze
tegenstanders alleen de Sowjets
precies -weten wat zij willen.
Wij zijn op dit gebied nog steeds
enkele lengtes voor en wij zijn
zeer benieuwd, of Eisenhowers
manschappen na het beëindigen
van de invasie even vroolijk in
Londen en andere Engelsche ste-

den zullen rondwandelen, als zij
thans gewoon zijn te doen, uitgezonderd natuurlijk dê oogenblikken. dat Duitschland ter verhooging van de feestvreugde
eenige mi-'/elzware
bommen „serveert".

en zware

Of er thans wiskundig gerekend wordt in het geallieerde
Hoofdkwartier is voor ons van
minder belang, dan wel het feit,
dat alles gereed staat om iederen
ongewenschten Europa-bezoeker
op hardhandige wijze de deur te
wijzen. Wanneer heel Engeland

als nieuwste invasie-schlager
zingt: „Loof God, en reikt ons de
munitie", dan antwoorden wij
door te zwijgen en te wachten,
zoolang er gezwegen en gewacht
moet worden. Trouwens, wiskundigen zitten ook aan déze zijde
van den Atlantikwall, want de
Duitschers zijn buitengewoon bedreven in het elimineeren van
onbekenden, na ze eerst tusschen
haakjes gebracht te hebben.
Het rekensommetje van Nettuno wil nog steeds maar niet
kloppen. Als schooljongens lieten
wij zoon vraagstuk in den steek
en begonnen aan de volgende opgave. Wedden, dat deze nog
zwaarder op de Anglo-Amerikaansche maag ligt, dan de
eerste?
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EEN UITMUNTENDE
STRATEEG
Ceneraal-veldmaarschalk von
Manstein, de veroveraar van
de Krim en de tegenwoordige
van
de
opperbevelhebber
Duitsche

troepen

Zuid-Russische

aan

het

vijand niet losliet, hem met zoo
weinig mogelijk eigen krachten

Verliezen van doorslaand belang
toebracht en dat hij, waar de al

te krasse overmacht hem dwong
om in plaats van het hardnekkig
vasthouden aan bepaalde posities
brandpunten van vérstrekkende, over te gaan tot schoorvoetend
beslissingen,. wijken, geen materiaal of andersgeschiedkundige
zijn
liefhebberijen geen tijd zins zou achterlaten, dat den
voor
aanval van den vijand ten goede
meer.

zou kunnen komen.
Volgens deze gezichtspunten
fanterie in Silezië, zag hij zich begon de aaneenschakeling van
gigantische afweerslagen van den
bij den aanvang van den Duitschen veldtocht tegen Polen be winter 1942/43, van den zomer
last met de leiding van den ge- en herfst 1943 en van den winter
1943/44. De achterwaartsche beneralen staf van de legergroep wegingen
brachten den zuidelijvon Rundstedt, die een doorslaggevend aandeel heeft gehad aan ken vleugel van het Duitsche
de buiten verwachting snelle front, waar generaal-veldmaarvernietiging van de Poolsche schalk von Manstein de leiding
legerscharen. In den veldtocht heeft, lerug van den Don naar
tegen Frankrijk in 1940 voerde de Donetz, van dé Donëtz haar
hij daarop het bevel over het den Dnjepr en van de groote
armeecorps, dat de slechts smalle Dnjeprbocht tot een steeds korverbindingslijn met de naar de tere gestrekte stelling. De generaal-veldmaarschalk heeft zich
kust van het Kanaal doorbrekende Duitsche pantserformaties in echter gehouden aan datgeen,
wat van hem werd verwacht. Dai
stand moest houden. In de eerste phase van den veldtocht tegen de Sovjetunie, waarop hij
zich sedert het bijwonen van de
in 1932 door de Sovjets gehouden herfstmanoeuvre had voorbereid, was hij belast met de leiding van een pantsercorps op
den noordelijken vleugel en wel
in de hem uit den eersten wereldoorlog
bekende Baltische
Buiten giert de wind langs den
staten.
In den winter 1941/42 nam hij schoorsteen, af en toe kletteren
daarop het bevel op zich over regenvlagen tegen de ruiten, maar
het leger, aan welks hoofd hij binnen bij de kachel is het beten slotte heeft kunnen toonen. hagelijk. Weerman K. zit in een
welke groote gaven er in hem makkelijken stoel bij de kachel,
sluimerden. In de eerste plaats als hem plotseling invalt, dat het
wist hij in een vrijwel hopeVrijdagavond is, dus: colportage.
lóoze situatie de Krim te behouMet een zucht staat hij op, het
den tegen de concentrisch aanwas juist zoo prettig zitten, maar
vallende Russische legers. Daar- de plicht gaat voor. Even later
na zuiverde hij dat schiereiland loopt hij door den regen naar het
van de. nog overgebleven bols- Kringhuis. De colportage, zoowel
jewistische bruggehoofden bij
Vova als Zwarte Soldaat, wordt
Kertsj en in de geweldige zeegeregeld door de groep. Er wordt
vesting Sebastopol. Wat hij destijds volbracht, verschafte zijn dus niet gecolporteerd in W.A.verband, maar dat beteekent nog
naam een internationale verniet, dat de weermannen niet colvrijwel
Hij
kwam
maardheid.
porteeren!
lijst
bovenaan te staan op de
van
In de kleine achterzaal van het
de bekende persoonlijkheden,
waaraan de Duitsche generaliteit Kringhuis is het Vrijdagsavonds
kranten uitreiken. Als weerman
toch al niet arm is.
Volgens het oordeel van het K. binnenkomt en den groet
opperbevel van de Duitsche brengt, zit er een man of acht om
Weermacht had Erich von Mande tafel. De colportageleider is
stein door zijn verdediging van druk bezig kranten te tellen en
de Krim en door de daarop aan- in te schrijven. Intusschen rollen

In het begin van

1939 nog

front, is door commandeur van een divisie in-

lijn afweersuccessen en zijn
elastische doch onverzettelijke
oorlogvoering op het oogenblik
de veldheer, wiens naam men
het meest hoort noemen.

Wij

kunnen begrijpen, dat er menschen zijn, die anders
handelen dan onze vrijwilligers. Wat wij echter niet kun
nen begrijpen, dat is, dat er menschen zijn. die geen eerbied hebben voor hun levensoffer, wat zij over hunnen
motieven ok denken mogen. Wie dergelijke mannen, die
hun leven wagen voor hun ideaal, minacht of beleedigt,
teekent zichzell als een laag mensch.
En lage menschen verdienen Qnze volste verachting. Met
anderen kan men nog medelijden hebben. Voor lieden
echter, die in hun egoïstische waanwijsheid het zuivere
idealisme onzer vrijwilligers besmeuren door hen als soldeniers voor te stellen, kunnen wij slechts de diepste af-8 schuw gevoelen.
Albert Deckmijn (De Nationaal-socialist S-2-44)
ij

blijkt wel het beste uit de waardeering van den kant yan den
vijand voor dezen soldaat bij uit-

nemendheid. Telkens weer wordt
in de Engelsche en Noord-Ame-

rikaansche pers de waarschuwing aan het adres van Moskou
vernomen om „von Manstein
vooral niet uit het oog te verliezen". Nog pas onlangs schreef
Engeland's meest vooraanstaande essayist op militair gebied,
generaal Martin:

FLITSEN UIT DE W.A.

„net

gevaar is

geenszins

weggevaagd, dat van uit deO
zuidelijken vleugel der Duitsche legers, namelijk van de«*

sector, waarover generaal"
veldmaarschalk Von Manstei*
het bevel voert, op het tijdstip, dat deze uitmuntende
strateeg daartoe het nieest geschikt zal achten, opnieu***
een grootscheepsche omkee*
in den oorlog in het Ooste»
zal worden ingeluid."

zeven cent!"

voegt hij

aan toe!

er vlu»

Al te goed is buurman s gek.
„Dank U wel, meneer!" antwoordt het meisje nog. Dan gaat
de deur weer dicht.
Weerman K. wacht nu even op
de wachtende kameraden een si- kameraad G. Deze heeft meer
garetje en houden praatuurtje. succes gehad en is al zes kranten
Weerman K. neemt ook een stoel kwijt. Dan gaan ze samen weer
en zegt tot den colportageleider: verder.
Als het tien uur slaat, zijn de
„Geef maar twaalf van elk."
„Twaalf Vova's kun je vandaag kranten weg en vier straten van
krijgen, kameraad K.", is het het blok afgecolporteerd. Weerantwoord, „maar de Zwarte Sol- man K. spoedt zich naar huis en
daten moet ik distribueeren, daar kan nog net een uurtje genieten
heb ik te weinig van. Maar ik zal van de warme kachel.
Den volgenden middag om deri*
volgende week vijftig meer beuur
is hij weer present op het
stellen."
Weerman K. neemt dus genoe- Kringhuis. Voor den Zaterdagmiddag luidt het parool: Straatgen met acht Zwarte Soldaten.

Colportage

Generaal-veldmaarschalk
von Mannstein op inspectie
Foto O.H
Genieën komen niet altijd uit
de beste omstandigheden voort,
doch beginnen veelal hun loopbaan vanuit de onderste lagen
der maatschappij. Dat zij soms
niet uit de jaren der jonge liefde
"n jeugdige kracht der ouders
stammen, maar dat nu en dan
uit een talrijk kroost juist het
Jongste en het zwakste kind
werd geroepen om zich een wereldvermaardheid te veroveren,
ls een tweede feit, dat het mo-

derne

bezig

Wat

erfbiologisch

houdt.
de

Duitsche

onderzoek
generaal-

veldmaarschalk Erich von Man-

stein aangaat, zoo is deze trouvoortgesproten uit een degelijk en van oudsher beroemd
geslacht, waardoor een uitste
kende algemeene en militaire
opleiding een vanzelfsprekend
feit was. Toch heeft deze in Berlijn geboren tiende zoon van een
Pruisi schen generaal der artillerie op jeugdigen leeftijd moeten
ondervinden, dat hij in lichamelijk opzicht door de natuur niet

wens

zoo

goed

bedacht was. als

zijn

oudere broeders. Had hij niet de
onverzettelijken wil gehad, die
eiken tegenstand overwint, alsmede de gave om zijn leven zoo
Jn te richten, als het door hem
nagestreefde doel voorschreef,
dan zou hij ternauwernood datgeen zijn geworden, wat hij
thans is.
Al vroeg werd hij door en door
bezield door de militaire traditie
en daaraan is dan ook zijn geheele bestaan gewijd geweest.
Wat dat aangaat, is hij zoo fortuinlijk geweest om in aanraking-te komen met superieuren
van bet slag, dat in de harde
school van het Duitsche leger
heelemaal geen zeldzaamheid is,
namelijk met mannen, die hem
begrepen, die beseften, dat er
meer in hem stak, die zoowaar
reeds voelden, waarheen zijn
weg moest voeren. Zoodoende
vinden wij hem dan ook in den
eersten wereldoorlog omstreeks
1917 bij den generalen staf van
een divisie infanterie in de Russische Baltische provinciën. Op
dat tijdstip is hij even dertig jaar
oud. Reeds toentertijd stond hij
bekend als een veelbelovend en
geheel en al in zijn vak opgaand
soldaat, die het waarschijnlijk
nog heel ver zou schoppen.
En dat is dan ook uitgekomen.
Het is echter verkeerd om te
willen veronderstellen, dat hij
alleen op-en-top soldaat zou zijn,
want dan zou men aan zijn groote liefde voor kunstzinnige zaken, vooral voor klassieke muziek, tekort doen. Maar in oorlogstijd heeft een generaal, die
groote formaties met goed gevolg weet aan te voeren op de

sluitende krijgsverrichtingen ta-

ken opgeknapt, die tot de allermoeilijkste
kwesties
moeten
worden gerekend. En zoodoende
heeft de Fjjhrer hem het front
toevertrouwd, alwaar zich op het
einde van 1942 beslissingen van
het grootste belang begonnen af
te teekenen en waar het sedertdien immers inderdaad het
heetst toegaat. Gehoorzamend
aan de hoogere wetten eener
oorlogvoering, die vrijwel een
geheel werelddeel omvat, kon
aan generaal-veldmaarschalk von
Manstein slechts een fractie van
die massa's aan menschen en
materiaal ter beschikking worden gesteld, die door den vijand
tegen
hem bijeengetrommeld
werden. Als vergoeding daarvoor kon hij zich veroorloven om
..met de ruimte te spelen". Van
hem werd verwacht, dat hij den

■^oooooooooooe»o(xxxxeooooocciooooocecxxxxx)«x

DE FRONTKAMERADEN VAN GROEP
BIELEFELD

AAN

de
ï
OM
den tusschen onze front- ?
de kameraden §
j kameraden
kameraadschapsbanmet

onzen groep Bielefeld c
i weer te herstellen en oprecht §
j te houden, verzoek ik eiken g
\ frontkameraad van den groef C
! Bielefeld mij per omgaande c
! zijn naam en Feldpostnummei 8
8
' mede te deelen.
j Met Mussert Alles vooi 8
het Vaderland!"

<

van

,

Hou-Zee!
den c
Stammkp./ff-Pz i
Gren. Ers. BU. 11. ft-La- {
<ger Feldbach/Steiermark t

tf-Rottenführer G. W.

Drijver,

„Blijven er nog een paar over colportage!
Dezen middag gaat hij samen
voor de straatcolportage morgenmet
den kompaan in het „rondmiddag?" vraagt hij nog.
'k Zal je". Met
de kranten voor de borst
er voor zorgen, hoor!"
loopen ze door de drukke winkelNog even een sigaret, een praatstraten. Als gewoonlijk hebben
je, en dan gaat het er op los.
ze natuurlijk veel bekijks en a*
blok
Kd. G., die in hetzelfde
toe valt er nog wel eens een
woont, gaat mee. Samen zullen ze en
opmerking. Lastig gevallen worprettiger.
hun wijk nemen, dat is
den ze echter niet en scheldwoorHet is een eindje loopen naar
den hooren ze ook niet meer. Da*
hun blok en daar het regent,
afgeleerd, hi}
stoppen ze hun kranten onder de heeft de „anti" wel
langzamerhand wel erheeft
zoo
jas. Dan worden die tenminste
varen, dat een weerman harde
niet nat. In de L.-straat zullen
vuisten
heeft.
ze beginnen. Weerman K. neemt
juffrouw springt van de
Een
de linker-, kd. G. de rechterzijde
fiets. „Hé, meneer, hebt U nog
van de straat. Het eerste huis een krant
over?"
waar K. aanbelt is een vaste
„Zeker wel, juffrouw. Een
hier
dus
verkoopt
hij
klant. Vlot
Vova, dat wordt zeven cent."
zijn kranten en krijgt, zooals geDe juffrouw grabbelt in haar
overgeld.
woonlijk, een stuiver
taschje en betaalt. Dan gaat hét
Dat komt mooi van pas. Voor het weer
verder. Om vijf uur meen*
overgeld worden straks de overkompaan, dat het nu mooi >s
de
gebleven kranten verspreid. Een geweest. De volgende
week kom»
goed begin is het halve werk,
er weer een Zaterdag. Er zijn
wordt er wel eens gezegd, maar nog twee kranten over en weerweerman K. begint daar nu toch man K. vindt, dat dat mooi uiteven aan te twijfelen. De eerstkomt. Zelf wil hrj ook nog wel
volgende huizen vangt hij ten- een krant
hebben en nummer
minste telkens bot. Op nummer twee is voor een familie-lid, die
zes opent een dame de deur.
nog een klein stootje noodié
„Goeden avond, Mevrouw, mag heeft. En daarmee
wordt de week
ik U een Volk en Vaderland ver- dan weer
een goed einde getot
koopen?"
bracht!
Met opgetrokken neus komt het
Weerman Vendel 9.1-*
antwoord: „Hier is Volk en Vaderland niet aan huis." Hautain
klinkt het. Weerman K. laat zich
echter niet van zijn stuk brengen.
(historisch)
„Dan wordt het hoog tijd, dat
het eens in huis komt, Mevrouw!"
Gegeven: een bakkerswinkel.
antwoordt hij ad rem en depo- waarin eenige klanten en achter
neert een krant naast haar op de toonbank een oude vrouv/
de trap. Meteen is hij weg. Een van zeker tegen de zeventig jaarhuis verder blijft hij even staan Gesprek: vanzelfsprekend over
kijken, maar de deur gaat niet de komende invasie.
Eerste klant (bijna fluistei end)
weer open. Mevrouw heeft de
krant dus toch maar geaccep- „Maar zij komen!"
Instemming van alle zijden.
teerd.
Tweede klant: „Engeland win*
Nu hij toch aan het weggeven
is, krijgt hij een royale bui en de oorlog!"
Instemming als hierboven.
besluit er nog maar een cadeau
Kraakstem
van achter de toon'e doen. De volgende deur wordt
„Maar
bank:
als we gewonnen
dienstmeisje
geopend.
door een
hebben gaan die vuile Ennes„Goeien avond, juffrouw, alstu- beejers dr an! Ik weet er hiC
blieft!", en hij houdt haar een nog een paar op 't rijtje te wokrant voor. Het kind accepteert. nen en ik zeg U, zoo oud als >*
ben, ik zal ze dr darmen uit dl"
„Is die voor mij?"
„Jawel hoor, lees maar goed lijf halen!"
wat er in staat! De volgende week
Lust U nog peultjes? Of &■?
kom ik weer. Maar dan kost-ie bakjes van die OUWE TAAIE'

Ouwe taaie

Generaal-veldmaarschalk von Mannstein bezichtigt Sebastopol.
De Opperbevelhebber van het Krimleger in gesprek met soldaten,
die aan de zware gevechten hebben deelgenomen.
Foto P.K.-Horter-O.H.
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OM den frontzorggwimpel
De stand van deze week is:
Opbrengst per
Weerman
gulden 86.—
26.—
-.

Onderdeel
Voor Heerban
■f

Jl

1
2
*
1/4

"*>

"-"65

l

7

-»
j>

ji

8
9
*"*
10

»

.„

„"

-11/12
14

Deze opgave geldt voor de

afrekening,

Heerban-administrateurs.

—

14*

10799—
26.35-—
26.—
56.11—
29.-

tot op heden binnengekomen van de
Op de Frontzorgavond te Gemert werd een verkooping gehouden,
die héél wat opbracht! Met vuur worden de diverse waren aan
den man gebracht I
Foto C.N.F./Cino

Heerban 5 is nog steeds in het bezit van de Prontzorg-wimpel]

Noord-Brabant zet z'n beste
beentje voor
geisch P ervanmen ' zooals het
Paulus de Ruiter,
eur in kleine plaatsen
ol?°r,t.

Mj v
v

te sPreken van Be'-4e"chtv enniet
kan men in
— optreedt

situaties raken, si■^atieeemdste
S.die met een artistenloop-

meer hebben te ma*o' ets
eds schreven wij in ons

"**n

over
>0orstne"mmer
''mg

beidsmannen van het

naburig
N.AD.-kamp was naar de voorstelling getogen met het doel een
politieke rel uit te lokken. Het
consigne was doorgegeven niet te
lachen of te klappen, doch op
hinderlijke wijze te kuchen. De
snotapen hebben dit bij het eerste stukje volgehouden. Bij het
tweede kon een groot gedeelte
zich al niet meer goed houden
en bij de laatste schetsen bleken
ook de standvastigen niet langer
opgewassen tegen de kostelijke

de frontzorgi n Denekamp, waar
aUlu 6n van het cabaret van
*an„ s611"te Ruiter voor den aan"tooneel" van 2 x IA
van de artisten. Trots
fing moesten bouwen, versie- grappenvolgde
m°e
tot slot een hard
parool
sten
aanbrengen,
enz.
*»lij2 j.
applaus, waarmede de belachekwajongensachtige houding
d* r a fgeloopen week. tijdens lijke
voldoende
is gedemonstreerd.
reis door Noord-Brabant
Niettegenstaande
de duidelijke
deze
opnieuw
kameraden
■livers
zijn er
en
tegenwerking
"%U| Sneven-functies op hun van overtuigd, dat de wij
kaderleden
om
de
moeten nemen
g te doen slagen En van dit kamp wel zullen weten
doch ook minder fraaie hoe zij die varkentjes moeten
kon 1000 gulden
dit tournee oPge- wasschen
L**oiuB*l u'lenb zeker
toe- voor Frontzorg worden ingezavoor
de
st Van groote
waarde blij- meld.
**">Al,t.
En dan volgde op 11 Februari
Gemert het slot van dit tourin
het
gezelschap
op
den
*"*t » V§en
langs de kleine Noordbranee
wij
op
komen
7 Jai
Boxtel.
De zaal was tot bantsche dorpjes. Ook hier was
j
<"*
niette.plaats bezet en de de zaal weer afgestampt,
tegenwerking
de
van
genstaande
liet niets te wenschen
'v^,.
kerkelijke zijde en de verschilmeisjes
°oral
een
gioep
?*H *.
Arbeidsdienst heeft op lende fluistercampagnes, die daar
Wo°n aardige wijze haar reeds dagen tevoren de ronde
{J^fle^
gedaan. Opnieuw zouden
StigJ^king veileend. De op- hadden
bedr°eg
gulden. den leden van het gezelschap de
1000
lw eden
dag vertrok het 8e" noodige verschrikkingen ten deel
cilan
er
**»>s v p0rnaar Uden, waar zij nu vallen. Kleedkamers waren
den
tegen
het
reeds
de
niet
en
toen
afwisseling zich van
nj
zijde deden kennen. aanvang ging was er evenmin
a's
00nmakers en kruiers. behoorlijk voetlicht. De reeds
fciEp
van de zaal had het één dag tevoren bestelde elecet no
°iq gevonden ook maar tricien kwam een half uur te
*^n
te verzetten om de
g te doen «lagen. Zijn
d x'i»»u ll aan medewerking was
iaa j P

<le

|

"Oeter*

*
■H-üe
f
V°°rst

—

**Boed
zf" *
£Ü*

—

"üsri

"^itii'"J^S

N-sene
**
**>>
hl

"L*
*l st^ri-ar
I°°rstelr

laat aanzetten en had verdacht
veel moeite met de installatie,
zoodat een onbewust vermoeden
van sabotage bij ons opkwam.
Ons vermoeden werd zekerheid
toen de electricien twee draden
verkeerd monteerde en kortsluiting
veroorzaakte. " Natuurlijk
was er geen stop te vinden en
eindelijk kon
de voorstelling
in de koude zaal een uur
te laat aanvangen. Niettegen
staande de bezoekers meer dan
anderhalf uur in de koude zaal
hadden moeten zitten was de
stemming reeds spoedig weer
goed en slaagde het programma
voor de volle 100%. Zelfs niettegenstaande een wankele piano,
waarop men tien keer moest
slaan om één valsche noot tevoorschijn te kunnen brengen.
Genoemd mag hier zekeer worden
de Frontzorgloterij,
waarvoor
ruim 150 waardevolle prijzen, als
b.v. levensmiddelen, waren beschikbaar gesteld. De totale opbrengst bedroeg ook hier ruim
1000 gulden.
Wanneer wij dan een algemeene beschouwing geven dienen wij
hier in de eerste plaats een eeresaluut te brengen aan de kameraden, die in deze dorpen zeer
dun zijn gezaaid en die in deze
dagen bergen werk hebben moeten verzetten om de organisatie
te doen kloppen. Dan willen wij

onze frontkameraden
dank brengen aan die honderden

namens

goedwillende volksgenooten, die
niet alleen de voorstellingen

hebben bijgewoond, doch tevens
goederen hebben
geofferd. Zij hebben zich niet
van de wijs laten brengen door

veel geld en

influisteringen van
zijde of van de zijde

kerkelijke

van lieden,
die deel uitmaken van de onder-

—

letterlijk en figuurgrondsche
lijk bedoeld, lezer!
reactie.

—

Dat de stemming ïn Gemert goed was, bewijst bovenstaande foto.
Oud en jong arm in arm!
Foto C.N.F./Cino
En dan opnieuw een woord
van respect voor het gezelschap
van Paulus de Ruiter. Wellicht
vindt ge dit overdreven. Wij weten,
dat nationaal-socialisten
geen dank noodig hebben, doch
het mag hier gezegd worden, dat
zij met hun veelzijdige kennis
van tooneelspelen, timmeren
versieren, schoonmaken, opruimen en wat dies meer zij een
woord van lof verdienen. Temeer wanneer men ook nog
hetgeen verschillende
tracht
hen het damalen is gebeurd
gelijksch brood te onthouden.
Tot slot dan nog de bittere
ervaringen. Veel woorden willen
wij hieraan niet verspillen. Wij
laten het aan de lezers over hoe

—

—

...

JJ7*sta u verhuren en daarmede
Eevolg
dat de kafa<ien
met de voorng alvorenswas,
**^Ui

<^

d

k°-

die ' getuige de
den V°°r Fr°ntzorg

in

650 gulbinnen-

ri

dag ging het naar
v!i»tstad?I
der?
Urave, waar de er7,n Ben
toa«weer
et^ beter waren en de
!iet lng niets te wenschen

zullen vele kameraden hierbij
graag een tekstboekje bij de

vr

hand hebben.
Bij de Intendance der W.A.,
Mgr. v. d. Weteringstraat 116,
Utrecht, is nog een beperkt
aantal van dergelijke boekjes

moesten de artisten
W'shelpen

'Jk

v!ten

kl ein
■

d

met

tooneeltje met

*?ors>
waar
11

at.?"ners
i7? theen Bf

een on-

pa-

kameraad
di
Bels' r 2'nmetwildste rol als
het hoofd
e
g
<V rg tot h ' een situatie, deie
ote succes by_
' In
*uid
°Pbrengst van 1250
Hir, *1 w»
der spiegelt zich de houolksëenooten in dit

voorradig. Men kan ze tot Zaterdag a.s. bestellen. De kosten ad ’0.45 moeten door
storting op gironummer 416735
t.n.v. Intendance W.A., wor-

dccVëu°

«tal
►

tot oprechte vreugde.

De dankbaarste ervaring tijdens dit tournee is geweest, dat
onze volksgenooten van het
platte land, voor 90% bestaande
uit niet kameraden, weten, waar
het om gaat. Zij zien de zorg
voor het front niet uit een engpolitiek oogpunt en kunnen daarmede vele stedelingen een lesje
geven.
GEORGE DE VRIES

Op Zaterdag 26 Februar a.s.
zal de bekende „De RuyterCantate" voor de radio worden uitgezonden. Het spreekt
wel vanzelf, dat deze uitzending door velen zal worden
beluisterd en waarschijnlijk

i'

*

bi

ons

„DE RUYTER-CANTATE"

daarih gezet. Het bebetoog; dat deze wel
h*''ing ge poSing om de voorde War te sturen niet
U*ft Eeh Pen
en de uitverkoch«aai
d^Us? Zlch uitstekend heeft

«

te denken over die kleinzielige,
miezerige lieden, die meenen de
W.A -Frontzorgactie te kunnen
saboteeren. Het beste deel van
ens Nederlandsche Volk heeft
hierop reeds op de eenig juiste
wijze geantwoord en dit stemt

TEKSTBOEKJES

leegruit.
en uitmesten en
m e Paar honderd stoelen

£"*
>°*ftt »„n

On

s
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worden begonnen,
T^'st d6k°n!*leedkamers
geducht
pesten

ren.

\

Wie zee houdt, wint de reis!
Jan Pietersz. Coen

se

°t> invol/
d°ende

ttoto?" St°nd Deu'ne
V*
V d°eh mma. w-aar een bittd ODc=j° k

eerzame

"sedaan.

ervaring

Een aantal ar-

verblijf
Rijksminister vanBinnenlandsche Zaken, bracht tijdens zijn
Heinricht, Himmier,
in Nederland ook een bezoek aan den Leider. Hierboven: De Reichsführer temidden van prominente

Reichsführer

Nederlandsche en Duitsche persoonlijkheden.

Foto C.N.F./Otto

den vooruitbetaald.
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De

stem

van het ha
IN DEN VREE

Die Hollandsche jongens zijn toch rare snaken. Thuis *"l
zij koppig wijsjes van Peter Kreuder en Maurice Cheva» I
schamen zich niet om negerliedjes van Jösephine Ba» i
,jwingen". Als soldaat en in den vreemde, zingen ze &«'?
traditioneele soldatenliederen om, stokstijf klanken van et£e,
dem. Al het andere vertikken ze eenvoudig. In het Va<*e
vonden zij volksliedjes zingen „aanstellerij", in den V 1
krijg je ze met geen stok aan wat anders. Zij doen geW°°,
of zij doof zijn. Wisten zij vroeger bitter weinig van ons êc
Zuid-Afrika af, nu zijn de boerenliedjes van Transvaal
Oranjevrijstaat populair. Afrikaansche Mielipitten <*"'.',
Brand", ,pk sal jou krij", „Sarie Marais", „Gertjie" en
zij avond aan avond in de kazerne en voor de bunker.
er wel een kameraad te vinden die banjo, guitaar of md"'
speelt. Onze Duitsche kameraden zijn eenvoudig gek op ,
liedjes. Mijn ,JSpies" liet ons meerdere malen rondjes
alleen maar om ,JSarie Marais" te hooren. Had hij er ê
van, dan knalde het:
,
„Auf den Stuben weg... marsch! marsch.'.'.'!.'!.'
Me"
den
vreemde.
schijnt
gaan
Het
een ieder zoo te
in
zich aangetrokken tot het lied in de moedertaal en een
lijke stem wakkert het vaderlandsche lied aan. In een Sro°.-j,
aan het Unter den Linden te Berlijn kwamen Fransche of} 1
van het Legioen-Frankrijk binnen. Een Duitsch officie' i
naar den kapelmeester en even later klonk de Marseillaise- j
stond op en bracht de Duitsche groet. Dat is verbroedering
is de geest van Adolf Hitler. Respect voor elkanders gevoed'
Deze Fransche officieren, die nog aan het begin van
oorlog tegen diezelfde Duitschers hadden moeten vechten,
den daar nu als gelijkgerechtigde kameraden.
«,.
Chansonniers en cabarettiers hadden zich in die dagen te
\
uitgesloofd om hen een nieuw oorlogslied te geven.
het
succes
bekende
navolging
van
Het liet hen koud. In
«jj
delon", het succes van den vorigen oorlog, fabriekten zij w~ j
de Madeion". Het ging hen voorbij. Wat niet uit overW
geboren is, moet sterven. Z'j waren verraden, daarmee uttv p
toen daar hun onstuimig volkslied klonk op den bodem
hl
land, waarmee zij in oorlog waren, die hun steden bezet
toen juichte het in hun ziel.
Vaderland!
Sterven voor Europa! Franschen en Duitschers te sarne J
Zoo is het ook ons vergaan. Men hield ons zoet met O- j
liedjes uit de keuken van Sammy Uienkruier en zijn sO. jf
nooten. Een daverend soldatenlied hebben wij nooit gehaw-j
wordt in bloed en tranen geboren. Het zijn de soldaten
schrijven.
A
En als de frpntberichten iederen Zon^ag over Hilver5j 0ijt
gezonden worden, wordt gij en ik er koud van, omdat de y
tuigingskracht U dwingt. Het ontroerende: „Oostlandhed
U even stil zijn':
,jlij deed zijn plicht."

-
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'
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HENDRIK KOOT
HERDACHT

Foto C.N.F. Cino

1941 herinneren, ln de rijen van
de Amsterdamsche W.A. zullen
deze dagen onuitwischbaar blijven, omdat de W.A. haar tweede
bloedoffer zou krijgen.

kunnen ringelooren en leven en
werken van nationaal-socialisten, die het ongeluk hadden in
Dinsdag 11 Februari 1941 zaEr is een tijd geweest, dat de de z.g. jodenbuurt te wonen, on- gen
politieke vijanden hun kans
joden hier in Nederland alles te mogelijk
te maken. Ruiten wer- schoon, toen wachtmeester Koot
zeggen hadden. Dit was in „dien den ingegooid,
winkels geplundoor een ongelukkig toeval van
goeden ouden tijd".
en
kameraden gemolesteerd. zijn afdeeling verwijderd raakte.
derd
tijd
Er is ook een
geweest,
uitgerukt om een
Op korte maar krachtige wijze Zij waren
vlak na den oorlog nog, dat de
neergeslagen \tovervallen
en
joden dachten nog steeds in dien is hieraan een definitief einde
man
te
Wachtmeester
ontzetten.
tijd
goeden ouden
te leven en gemaakt. Een ieder zal zich die
tenog steeds de Nederlanders te rumoerige dagen van Februari Koot kwam daarbij terecht
midden van een horde gepeupel,
voor het meerendeel bestaande
uit joden en lieden van de onderwereld, die zich op hem stortten. Zijn kameraden mochten er
slagen hem tijdig te ontik de vorige maal over een erfenis der regenten (de niet in
zetten, met het gevolg, dat hij
buitenplaatsen) thans wil ik Uw opmerkzaamheid op een ander door dertig man uit deze met al-

NEDERLANDSCHE KULTUUR

HOFJES
Schreef

erfdeel (de

hofjes) vestigen. Evenmin als de buitenplaatsen uit- lerlei wapens uitgeruste troep
in
sluitend den regententijd ontstaan zijn, evenmin zijn de hofjes eenvoudig werd vertrapt. Teralleen uit dien tijd. Het oudste hofje, de Bakenesserkamer te wijl een jood bovenop hem was
werden zijn handen en
Haarlem, dateert reeds van r*J95. Liefdadigheid was altijd sterk gezeten
gezicht door slagen en stompen
in ons vaderland. Volgens de armenzorg-statistiek kregen de onherkenbaar verminkt.
hofjes de laatste jaren f 18.400.000.— voor de verzorging. Deleder jaar heeft op den sterfZe zijn het ook overwaard.^ Want wie zou dit schoone, liefelijke dag van Hendrik Koot op Zorgkultuurbezit willen missen? Wie onzer heeft nooit een oogenblik vlied te Amsterdam een herdenhet geroezemoes der drukke Kalverstraat in Amsterdam verlaten kingsplechtigheid plaats gevonom na enkele passen in de weldadige stilte van het Begijnhof zich den en hoSwel het door verschileenige eeuwen in de historie teruggeplaatst te ivanen? Inder- lende omstandigheden thans niet
was een grootsche herdaad, hier staat de tijd stil en het is begrijpelijk, dat wij de 200 mogelijk
denking te organiseeren, is niethofjes, die wij nu nog over hebben, bewaren en bewaken willen temin een sobere plechtigheid
als onmisbaar kultuurbezit. Natuurlijk zijn er, die verbouwd, gehouden.
verknoeid en opnieuw gebouwd zijn. Die uit kuituur historisch
De Heerbancoemmandant van
oogpunt geen enkele waarde hebben. Maar andere daarentegen Heerban I, Onderbanleider J. B.
passen zóó volkomen in het stadsbeeld onzer oude steden, dat Kelderman, en 'de vendelcomgemis een groot vérlies zou beteekenen.
mandant van het Vendel HenDe bouworde der meeste hofjes is gelijk. Een pleintje of tuin drik Koot legden een krans op
met een gcmeenschappelijken ingang. Om het pleintje liggen het graf, waarna Onderbanleider
Kelderman
enkele
woorden
ivoninkjes en staat vaak het kerkje of kapelletje. De bewoners sprak. Hij herinnerde eraan,
dat
dezer huisjes moeten een zekeren ouderdom hebben, het zijn de W.A. thans voor den vierden
meestal vrouwen. ZÜ wonen om niet en hebben nog enkele keer bij het graf staat aangetreandere voordcelen, als b.v. gratis licht en vuur. Zoo hebben deze den. Den eersten keer om wachtarme menschen een verzorgden en toch vrijen ouden dag. Het is meester Koot ter aarde te bestelen drie keer om hem te geopmerkelijk, dat waar de andere Noord- en Zuidhollandsche len
denken. lederen keer stonden
Steden zoo vele hofjes hebben, Den Haag er zoo weinig heeft. steeds minder weermannen om
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat in vroeger eeuwen het graf verzameld en nu zelfs
het rijke koopmans geslacht wel overal elders maar niet in Den zeer weinig. Dit moge het beHaag ivoonde. Hoewel Den Haag in „Het Hofje van Nieuw- wijs zijn, dat de weermannen lekoop" waarschijnlijk wel het grootste hofje van Nederland heeft. ven in den geest van Hendrik
Koot, omdat zoovelen zijn uitBuiten Noord- en Zu'd-Holland vindt men weinig: alleen Gro- getrokken
om het leven in te
ningen (waar men ze „gasthuizen" noemt) en Utrecht (waar ze zetten voor Leider, Volk en Va„kameren" heeten) maken een gunstige uitzondering. Vooral derland.
Brabant en Limburg, waar de particuliere liefdadigheid van
In het Hiernamaals, aldus de
Heerbancommandant, zult gij,
Kerkelijke zijde geregeld werd, steken ongunstig af.
Verschillende hofjes zijn beroemd en bezitten prachtige ver- Hendrik Koot, hebben te oorZamelingen van regentenschilderijen o.a. van de schilders Van dcelen over de offerbereidheid
van de weermannen. Wij herhaMiereveld. Z°° k°n het gebeuren dat het Van Berensteijnhofje len
hier nogmaals onze belofte
te Haarlem in 1880 het plan opvatte om door verkoop der
voort te gaan op den weg, dien
schilderijen-collectie aan geld te komen voor de zoo noodige ver- gij ons met uw strijd hebt gewebouwing. Een storm van verontwaardiging stak op. Maar in 1883 zen en wij zullen in uw geest
kwam het er toch van. Voor één schilderij ontving men onzen strijd voor het ideaal
voor voortzetten.
f 100.000.—. Z°°'n collectie is dus een verleidelijk bezit doeleen bestuurscollege, dat vaak met het geld voor liefdadige
Nadat de muziekkapel „Ik had
een wapenbroeder" had gespeeld
einden bestemd, moet woekeren.
langs het graf gedefileerd,
Onze hofjes moeten wij kennen en sparen omdat zij een koste- werd
waarmede deze korte plechtiglijk kultureel bezit vormen, dat ons met vroeger eeuwen ver- heid 'werd beëindigd.
bindt. Een monument voor de liefdadigheid en schoonheidszin
GEORGE DE VRIES.
van ons volk.
T. Z-

Hopman MELCHERT

SCHUURM^'

POLITIEKE UITZENDINGEN VAN DEN NED. OMROEP
'm de week van 20—26 Februari 1944
ZATERDAG 19 FEBRUARI:
18.45 uutH. Il: Hier WA
Banleidér J. J. van der Hout over:
„Kunnen Wij met elkaar praten?"
ZONDAG 20 FEBRUARI:

11.30 uur H. !.: De stem der ff.
<j
11.45 uur H. I.: „Voorwaarts Kameraden".
ff-Oorlogsverslaggevers berichten
over den strijd voor en den opbo"
van het jonge Europa.
13.00 uur H. II.: Toespraak door G. J. ZwertbroeK-17.00 uur H. II.: Recht door Zee.
MAANDAG 21 FEBRUARI:
f
18.45 uur H. I.: Politiek weekpraatje door
Blokzijl.

.

.

DINSDAG 22 FEBRUARI:
18.45 uur H. L: Jeugdstormuitzending.
De stormer spreekt tot de rijpere <*
derlandsche jeugd over het °nd e|
werp: Wat beteekent Horst We«*
voor ons?
WOENSDAG 23 FEBRUARI:
<u
18.40 uur H. I.: „Horst Wessel".
Luisterspel ter gelegenheid van *Jj
sterfdag op 23 Febr. 1930, door i°°
van Vegten.
DONDERDAG 24 FEBRUARI:
door
18.45 uur H. I.: Brandende kwesties

.

Blokzijl.

ZATERDAG 26 FEBRUARI:
18.45 uur H. I.: Hier W.A.
pc
Oppervaandrig G. de Vries
gewaipende. macht von de N.S.B, gi
-19.30uur H- I-s Terug naar het Vaderland.
Een luisterspel in drie vervolgen o
Cornelis de Breur, naar motieven
het gelijknamige boek van Karl O
(uitg. Hamer).

over:^»"

j
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Propaganda en nog eens propaganda
die niets van de W.A. en
J"nand,
.
W.A.-geest begrijpt, vraagt
"*»

af:
j!nc* 'net

Wat heeft een weerafdeepropaganda te maken ?
«et antwoord hierop is eenvouati. De W.A.-man is een politieke
'oldaat. Een soldaat niet slechts in
en gewonen zin des woord, maar
"n politiek strijder. Hoe kan men
txch een politiek strijder indenken,
geen propaganda zou maken
*°or zijn politieke idee?
Juist het
dat de W.A.-man soldaat, strij", stempelt de W.A. tot een
'ganisatie. die overal zal voorgaan
'J de practische uitoefening van de

<

"
'""'"

Vog nooit werd een revolutie gepleegd op een moment, dat alles
voor den wind ging. Ben ieder weet,
dat daar waar de sociale en economische omstandigheden slecht
-ijn, het volk rijp is voor een omwenteling. De Fransche revolutie
met zijn leuze „Vrijheid, Gelijkheid

en Broederschap" zou nooit tot
stand zijn gekomen, als het volk niet
zoo door adel en geestelijkheid verdrukt was geweest. De bolsjeivistische omwenteling kon tot stand komen op de basis van een verloren
oorlog en de hemeltergende wantoestanden, geschapen onder het

fropaganda.
tsaristische bewind.
, "e Leider noemde de W.A. „de
"n der Beweging en de StootWelnu, de W.A. beprijpt, dat
.">eP
van het Nationaal-Socialisme
,n
Nederland." Ook hierin ligt de ons volk momenteel diep in den

jfJPtichting

opgesloten

de' put zit. Onze vroegere leiders en
quasi-leiders lieten het volk in
den steek. Zij begingen niet alleen de misdaad van zich op een
kritiek moment aan hun verantonttrekken, maar
g>nne ging de W.A. met de col- woording te
grootste misdaad in
begingen
de
VO'leurs van Volk en Vaderland
ede de straat op om bescherming onze heele geschiedenis, door na
"erleenen tegen het willekeurig hun vertrek met leege handen
optreden der politie en tegen het
en in een volkomen negativisme
"zet en de terreur van de eer- tegenover
dit volk te staan. Ons
am« burgers, die door Mussert uit
u" slaap werden opgeschrikt.
volk bleef verlaten en als verprooi aan een
’) W.A. ging met ons strijdblad weesd achter, ten
propageraffineerde
vijandelijke
de „gevaarlijke" buurten in, die
n toen in alle groote steden kon ganda van het internationale
it'effen en van lieverlede was jodendom, dat een gewezen vore colportage met
Vova ondenk*aa' zonder de W.A.; de Weerman stin en een voormalige regeer ing
een vertrouwd beeld geworden als spreektrompet gebruikte. Ons
"^
, net dagelijksehe stadsleven. Van- volk, politiek ongeschoold als alook, dat nu de weinige weer- lijd, zou reddeloos verloren zijn
onnen en kaderleden, die om een en ondergaan in den draaikolk
reden in de onmogelijk- der historie, als er niet een troep
h "en
verkeeren met de wapens in
hand aan het Oostfront Europa vastberaden vaderlanders voor
Ve'dtdigen, steeds tot de ijverig- dit ons zoo geliefde volk op de
P'opagandisten behooren.
bres stond in den vorm van de
y 0»enduizenden'enduizenden exemplaren van Nationaal-Socialistische Bewejj* worden door de W.A. weke- ging.
"erkocht, ongeacht nog het
aantal van ,J)e Zwarte Soldat iedere week wordt om- ïM 7 eliswaar is men er nog ver van
,
t'tet.
m*
af dit algemeen te willen erüele ptaatsen geeft de W.A. kennen, maar iedereen, die verstand
"'J de colportage den pas aan genoeg over heeft om rustig te
ke derm etterdaad zien, dat zij de kunnen nadenken, zal beseffen, dat
Beweging en de stoottroep zonder het nationaal-socialisme Net
net nationaal-socialisme in Nederland nu reeds was ten ondergegaan.
devies onzer W.A.: „Alles
Het beste bewijs, is de geweldige
."et Vaderland", brengt mede, belangstelling,
waarmede het Nede
tijden
eze
Weerafdee- derlandsche volk
lm oe
heeft geluisterd
grijpt,
dat zij lich juist nu
m alle
zijn
beschikbare krachten op de naar de Nieuwjaarsrede vanzoogeLeider, een Leider, die men
aganda voor het nationaalP
0
naamd niet algemeen wil erkennen,
l»tisme moet werpen.
maar waar iedereen naar opziet en
luistert om te hooren, wat Hij ons
i '"« revolutie kwam tot stand op
Nieuwjaarsdag te zeggen zou
°P een moment, dat het volk
*"l dieptepunt was aangeland. I hebben.
voor

"-4. om overal, waar dit maar
is, in de voorste gelederen
Maan bij de propaganda.
G° k de W.A.-traditie brengt
.cd«, dat elke W.A.-man een ijve& propagandist moest zijn. In den
te

*

.

""'

J'sere

*

J
*TooJ«
*"
ooi"
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Fn de W.A., de kern van deze
vastberaden troep Nederlandsche
nationaal-socialisten, deze stoottroep, zij beseft, dat het juist nu
haar plicht is. ons ideaal en onze
levensbeschouwing aan ons volk
voor te houden en bekend te maken, daar alleen door het nationaal'ocialisme Nederland een eervolle
plaats in de toekomst zal kunnen
innemen.
Oude, volksche waarden van eer
en moed en trouw, het begrip „Een
man een man, een woord een
woord" zullen weer in ons volk
levendig moeten worden.
Begrippen, als „algemeen belang
gaat vóór eigen- en groepsbelang"
en „Liefde voor Volk en Vaderand", zullen weer hun historische
heteekenis moeten krijgen. Het
oude Nederlandsche soldatendom
en onze Nederlandsche helden- en
Pioniersgeest, zullen weer tot nieuw
'-ven gewekt moeten worden, tot
heil van Volk en Vaderland.
het optreden der W.A. als for/f matie
niet reeds een propagan-

da voor het nationaal-socialisme?
Als zij door de straten marcheert,
de muziek voorop, de stormvlag
in den wind, gaat
fier wapperend
elk goed en jong Nederlandsch hart
open. Dan voelt iedereen weer iets
in zijn gemoed trillen, dat hem herinnert aan schoone dagen van weleer. Toen was ons volk nog niet
verslapt door een gewetenlooze propaganda van joodsche pacifisten.
Die wilden Nederland weerloos maken om zijn rijkdommen later des
te vaster in hun klauwen le krijgen
en nog beter te kunnen parasiteeren op ons volksbestaan.
Als dan de zware tred der WA.
weerklinkt, de liederen schallen, dan
gaat het hart van jong Nederland
open, dan herleeft weer de oude
volksaard en vaak tegen het verbod
van ouders in marcheert de jeugd
mee en paren zich heldere kinderstemmen aan ons mannelijk gezang.
Een teeken, dat wij niet iets
kunstmatig in het leven willen roepen, maar dat onze houding, dat
onze W.A.-geesi gegrondvest is in
de ziel en het wezen van ons volk.
En als de W.A. haar welbegrepen plicht doet, iets waarvoor geen
aansporing noodig is en daar ivaar
nood is bijstand verleent? Als onze
zwarte soldaten met gevaar van

eigen leven menschen redden uit
randende huizen, huizen, die in
brand gezet zijn door de vrienden
van onze politieke tegenstanders,
dan is die eenvoudige plichtsvervulling, die de W.A.-man verricht
alleen omiville van de plicht, op
zichzelf genomen reeds een propaganda voor het nationaal-socialisme. Dat is propaganda door den
daad, door het bewijs te leveren,

LANDWACHT

dat het aanvaarden van een levens- voerd wordt voor het welzijn van
nuding den man ook maakt tot ons Volk.
een nieuwen mensch. Dit is het
propaganda is het middel om
soort propaganda, dat den W.A.dit volk nationaal-socialistisch
?an het beste ligt.
e maken, het nationaal-socialisme
alleen kan ons volk de groote toeIPn leverde onze W.A. bovendien komst schenken, die het verdient op
jLj ook al
niet door het feit, dat prond van zijn hoogwaardig erfhet overgroote deel der formatie "oed.
Welnu, de W.A. zal door de provan hoog tot laag zich beschikbaar
en door haar voorbeeld
paganda
Oosten,
in
het
strijd
stelde voor den
duidelijk en onweerlegbaar door den 'uien zien, dat het haar ernst is
daad het beivijs, van wat het zeg- met het brengen van offers, dat
"ts haar teveel is.
gen wil nationaal-socialist te zijn?
Het bloedoffer, gebracht door de
"en W.A.-man is slechts dan geWA. in den heldenstrijd in het lukkig, wanneer hij in praktijk kan
Oosten ge^jt onzen weermannen de brengen zijn devies:
kracht om, zich spiegelend aan dit
„ALLES VOOR HET
grootsche voorbeeld, alle energie te
der
naVADERLAND".
verbreiding
wijden aan de
tionaal-socialistische idee.
Hou Zee.
Eens zal de dag komen, dat Ne(Radiotoespraak van weerman
lerland beseffen zal, dat het heiJac. Frentrop)
lendom der W.A., die de kern
Nederland,
Leg'oen
vormde van het
die honderden en hond, rden Germaansche strijders leverde in Waffen-t,
7 die duizenden mannen gaf
in het N.S K.K., Nachrirhtentrutipen, Kriegsmarine en Luftwaffe,
het behoud en de redding van ons
-<o!k heteekende.
Van politiek heb ik geen
Wanneer de Nederlander weer
zijn,
weer
verstand
geworden
zal
maar ik begrijp het
zichzelf
doel der Germsnen en hun
echt Nederlandsch zichzelf, zonder
strijd tegen den vijand Het
invloeden van joodsche ziide, zonis een genot om te zien hoe
der vergiftiging door vijandelijke
onze jongens zitten te popelen
Propaganda, dan zal de dag komen,
om er op los te gaan. Strijd,
dat iedereen in ons vaderland
dood of verwending zijn vertrotsch zal zijn op de W.A.
geten,
daar denken ze niet
Dan zullen onze weermannen eraan.
Uitsluitend
het woord
de
soldaten
van
worden
als
kend
„Overwinnen" speelt een rol.
Mussert, die door hun werk tot
Ik zou willen dat de heele
verbreiding van het nationaal-sociaNederlandsche
mannelijke
propagandistische
lisme, door hun
jeugd hier kwam. In een paar
taak zoowel als door het vervullen
weken zouden zij gezonde gevan
hun heldhaftigen soldatendachten krijgen en begrijpen
plicht, inderdaad de redders van
dat hun sabotage en hun sarwormogen
ons Vadrland genoemd
castische opmerkingen eigenden.
lijk alleen maar lafheid waDe geschiedboeken van Nederren, omdat zij bang zijn dat
land zullen een gulden bladzijde
verliest, maar wij
Duitschland
W.A.,
ook
moeten wijden aan de
nooit
verliezen omdat
kunnen
betreffende haar taak als propawij het voor het zeggen hebgandiste voor de nationaal-socialisben; omdat wy de beste Fühtische Idee.
rer hebben. Wat dat beteeDe W.A., die heeft laten zien,
Kent kan alleen een soldaat
dat haar devies „Alles voor het Vaweten. Ik geef U de verzekederland" niet slechts een leuze,
ring, dat voor elk van ons
doch een aanleiding tot groote
minstens 10 vijanden vallen;
wij zien dat dagelijks. Dat
offers en heldendaden is, begrijpt
ook nu haar plicht. De Weermankomt alleen door de leiding;
nen in het Vaderland zullen ook
als die slecht was zou het omgekeerd zijn. Ik hoop gezond
de taak, die de tienduizenden kameraden, die aan het front staan
uit den oorlog terug te komoesten laten rusten in het Vadermen, zoo niet dan is mijn
land, eveneens op hun sterke schouleven niet voor niets geofferd;
ders nemen.
dan heb ik tenminste één
maal iets groots mogen doen.
De weermannen zullen als de poIk wensch U strijd en
litieke soldaten van Mussert voorgaan in den strijd voor het natiosucces.
M-Rttf. M. Bosman
naal-socialisme. een strijd, die ge-

De

.

Wij kunnen nooit
verliezen

NEDERLAND

(Foto's C.N.F.-Cino)

i'andwacbt Nederland, in
het Noorden des lands teneinde voor
t^ , reinen van een
c"alisten, in vervulling

de bewapende organisatie der Beweging, is in werking getreden. In dichte drommen betraden de toekomstige landwachters Dinsdag j.l.
hun speciale taak te worden opgeleid. Een langgekoesterde wensch is hiermede voor ons, natiokazerne
gegaan. Binnen afzienbaren tijd zal de Beweging thans beschikken over een degelijk afgericht keurcorps, dat niet alleen de bescherming
V,
r
leden
nemen,
zich
zal
maar tevens als gewapende organisatie, naast en in nauwe samenwerking met de gewone politie, voor de handhaving van de
op
openK
e
der openbare gebouwen tegen overvallen en daden van sabotage zal worden ingezet.
von alle orde en ter beveiliging van leven en goed der ordelievende bevolking en wezigheid
leden der Beweging die zich wegens bijzondere redenen welke hun aan
in het vaderland vereischten, niet voor den Frontdienst konden melden,
animo
voor
in
te
zetten.
De
de Landwacht is zeer groot en de aanmeldingen stroomen binnen,
A»n thans de mogelijkheid zich metterdaad voor hun idealen
zijn verkrijgbaar btj kring- of «roepsleiders der N:S.B., Heerbancommandanten der W.A. en Standaardleiders der Germaansche ii in Ne"d. Reservisten voor den Landstorm, leden der Transportcolonne enz. gelieven zioh niet te melden.
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HET IS WEL OM DE
HERKIEZING TE
DOEN

slinksche streken van het Engelsche bestuur op het spoor is
gekomen. In weerwil van de
oorlogsomstandigheden is het
aantal touristen, dat zich zoogeindien naamd tijdelijk in Palestina op-

„Wat zal er gebeuren,
alle militaire verwachtingen houdt, buitensporig groot. Het
eens niet in vervulling zouden gaat in het onderhavige geval

Wat zal er geschieden,
wanneer de verliezen bekend
worden, welke bij de mislukte
gaan?

IIN DE KAART GEKEKEN!
Het leek nogal nobel, dat de
president vah de Vereenigde
Staten met Kerstmis 1943 tot het
bestuit kwam om zijn bui'.enplaats „Hyde Park" bij wijze

van nationaal-historisch

monu-

ment af te staan aan de regeering van zijn land. Het eenigste
daarbij
voorbehoud, dat hij

verdaarvan voor de
leven. Dat was niet
ingepikt, want met
de verkiezingen in het verschiet

maakte, was
der gebruik
rest van zijn
erg handig

het

ongestoord

liggen de tegenstanders natuur-

lijk op de loer. De ..Chicago Tribune" schrijft immers al dadelijk:

„Goed bedacht! Inderdaad
maar al te goed! Aan den
eenen kant maakt men reclame voor de herkiezing en hemelt zijn eigen nagedachtenis
op, doch aan den anderen kant
doet men toch niets cadeau en
spaart zoowaar nog belasting.

Een al te fraaie rekensom om
te kunnen opgaan!"

DIE BOOZE VIJANDEN
Wie zijn schuld is het, dat de
typhus in Napels heerscht en
dat den Engelschen en NoordAmerikaanschen soldaten het
betreden van de stad moest worden verboden? Natuurlijk van
die doortrapte Duitschers! Zij
leveren hun vijanden niet de
geneesmiddelen,
uitstekende
waarop alleen zij kunnen bogen
en die immers onontbeerlijk ter
beteugeling van besmettelijke

ziekten

die door onze en Noord-Amerikaansche bombardeurs alom
in Europa wordt teweeggebracht. Het spreekt vanzelf,
dat wij juist met Kerstmis bevrediging gevoelen over deze
duidelijke
manifestatie van
Gods toorn ten aanzien van
onze vijanden op het vasteland en dat wij ons opmaken

om

het

Opperwezen

onzen

dank daarvoor te betuigen!"

ZELFKENNIS

vrijwel uitsluitend om Joden.
Zy verschaffen zich op hoogst
eenvoudige wijze toegang tot het

ondernemingen werden geleden? Beloofde Land, doordat zij zich
Wat staat er te gebeuren, indien uitsluitend het binnenkomend
de belastingen steeds meer op- visum voor touristen weten te
loopen en de voorraden steeds verschaffen, dat natuurlijk niet
sneller wegslinken?"
aan het toezicht van Arabische
Dit drietal vragen wordt door zijde is onderworpen. Eenmaal
het blad „New Vork Daily in het land zijnde, valt het hun
News" geopperd, waarbij troudan niet moeilijk om dat visum
wens de ware reden voor deze telkens naar eigen goeddunken
bezorgde beschouwingen achter- te laten verlengen. Door deze
wege wordt gelaten. Doch die uiterst eenvoudige ontduiking
reden is gemakkelijk te gissen. van de bepalingen van het beMr. Franklin Delano Roosevelt treffende verdrag is het te verweet namelijk niet, of hij er klaren, dat de getalsterkte van
wederom in zal slagen om zijn het joodsche element in het Heiperesidentszetel door de „groot- lige Land zoo buitengewoon snel
ste van alle groote worstelingen omhoog loopt.
van het jaar 1944"
de verkie-

Aan het orgaan „New Statesman and Na lion" is de volgende zingen
sen.
fraaie uitlating ontleend:

—

veilig

—

heen te lood-

„De Anglo-Amerikanen hebben zich door middel van verraad alleen maar van Zuid-

ZIJ GLIPPEN NAAR
BINNEN

vasten voet vatten, aangezien
het tonnagebelang slechts toelaat om één Heer te dienen,
hetzij de voorziening der strij-

wordt er natuurlijk angstvallig
op gelet, dat aan de bepalingen
van dit verdrag de hand wordt

Italië meester gemaakt om
Volgens het bekende Engelsenhet over te leveren aan den Arabische verdrag mag zich elk
hongerdood. Dat zal het geval jaar slechts een nauwkeurig bezijn met alle landen, waar de paald aantal Joden in Palestina
Anglo-Amerikaansche troepen vestigen. Van Arabische zijde

gehouden.

Tegenwoordig heerscht wedende troepen, dan wel de
zorg voor de bevolking van derom groote opwinding in het
het bezette gebied."
kamp der Arabieren, omdat men

Duitschland zijnde frofl*"
kameraad, dat

Frontzorg

en Gewondenverzorging U1

aan-

Duitschland het U zoo

genaam mogelijk kan mo"

ken, wanneer gij aanklop*
bij Kameraadske
Leidster

Damhofi
l"

Frontzorg

Duitschland, Hermann GÓ"
ringstrasse 1, te Kleef.
duiden, daar wordt duiden),
welk addertje hier onder
gras schuilt.
Thans heeft de minister »*
trouwens wederom het volge*

*

staaltje

van redeneerkunst

oorloofd:

**^

b*^"
°*"

FINLAND EN DE GEALLIEERDEN

°'

gestaakt in verband met de da**"
mee gepaard gaande
welke alle redelijke eische»
boven gaan. Wat dat aangaf'
wordt gewezen op de omstandig
heid. dat Engeland's lot in
eersten wereldoorlog door

verliep

zijn!

*£"
**J

..fleet in being" kon worden
slist. Naar een dergelijk su^T,
was Japan tegenwoordig ree*
hard op weg.

TWEE UITBLINKERS IN
ONBEKWAAMHEID

geneesmiddel!

tre*J

In felle bewoordingen
het Engelesche weekblad Trit>u'
ne" tegen de Engelsche van

Ziehier een tweetal ■ klachten,
die men vrijwel dagelijks in de
Engelsche en de Noord-Amerikaansche pers kan tegenkomen.

buitenlandsche politiek,

ZOO SPRAK HIJ
ANNO 1927

——

„Indien ik Italiaan was
en
ik zou er trotsch op wezen
dan zou ik met geheel mijn hart
van begin tot einde achter U
staan, Duce, in Uw strijd tegen
de beestachtige vraatzucht en
de woeste uitspeattingen van
het alles vernielende communisme!"
Dit is een citaat uit het zooeven
verschenen
opzienbarende boek van een bekenden
Engelschen journalist, waarin
als toelichting staat te lezen:

le*J
wel*'

stup><£'

gekenmerkt werd door
teit en door het gebrek aan Pa\
kende ideeën. Dat beleid slo*
vrijwel alle records aan do"'
heid, die men zich slechts *°Z.
voorstellen. De beide mannen »**
het roer, Winston Churchill
Anthony Eden, moest men
woordig beschouwen als
uitblinkers in onbekwaamhe'*
Terwijl de dagen van eerstg8'
noemde wel reeds geteld
wilde de laatstgenoemde blÜ*
baar zijn wedloop om den eer<\
titel van „wereldkampioen
stompzinnigheid" nog lang ol'
opgeven. In autoritair gerege-5^
de landen, doch ook reeds in
ten, waar men een beetje
▼*',
standig denkt, zal men bij
lezen van deze en soortgeW.
trouwens heelemaal niet zoo tf*.
den voorkomende uitlatingen *i
licht het hoofd schudden en ri*
gaan afvragen, hoe het in g°d
naam mogelijk is, dat in
land, dat zich middenin een oo
log op leven en dood bevin"^
een dergelijke critiek ten »a'\
zien van de eigen toonaange** I*,
de staatslieden kan worden l°
gelaten. Het antwoord op "*,
vraag geeft wellicht die
denkende Engelschman, die
de „Times" zijn beklag doet O"7
de „thans in de mode gekoB1"*"
bedilzucht" en die tusschen °\
regels laat doorschemeren,
hierbij wellicht toch Moskou ,
hand in het spel heeft „Ik
vreezen, dat men er op uit i*
Churchill thans te doen
voor al hetgeen hjj in **.**
(Jere jaren op het systeem a
>
Sovjets had aan te merken"-

,
teg*^
erkenf*:
wVf*
*jj

*^

sprak
„Aldus
mr. Winston
Churchill anno 1927 op een officieële receptie in Rome!"

EEN INDERDAAD VERHEVEN GEZEGDE BIJ
HET FEEST DER CHRISTELIJKE LIEFDE

**

Ter gelegenheid van het Kerstfeest van 1943 veroorloofde zich
de Engelsche Aartsbisschop van
Canterbury, zooals thans wordt
vernomen, de volgende buitensporigheid, die hem op het
oogenblik in een stortvloed van
ingezonden stukken in de dagbladen en andere meeningsuitingen onder den neus wordt ge-

k»'j£

°*

D»o^,

°

boe**^

wreven:

„Vrijwel dagelijks lezen en
wij van de vernieling,

VERGEET NIET....
gewonde of met verlof I"

„Het zou dwaasheid zijn Alt
«J^
De Noord-Amerikaansche mite willen beweren, dat de «*
nister van marine, kolonel Knox,
panner3 angst voor de "»* j
eenigde Staten hadden. ".
heeft zich in de Vereenigde Staten een zekeren naam gemaakt
blijkt gezien de omstan*»
heid, dat zy de Noord-A*.
door zijn bekendmakingen aangaande den stand van den oorlog
rikaansche vloot moment8*;
ter zee. Waar b.v. het blad
slechts
voornamelijk
*Jj
„Rocky Mountain News" zoote
luchtstrijdkrachten
juist met het voorstel voor den
gaan, veeleer niet met
dag kornet om het werkwoord
plannen te strooken, om B 1
„to knox" toe te voegen aan het
hun zeestrijdkrachten uit
Amerikaansche
woordenboek,
hoek te komen."
ten einde daarmede „de meest
In dit verband meent het W*.
handige manier om tegenslagen
„Rocky
Mountain News" er (^
te verbloemen" te kunnen aanaan te doen om er opnieuw v*o*:
te waarschuwen, dat de No**
Amerikaansche vloot in den *
cific al te groote risico's op
gaat nemen. Het blad eischt
zijn minst genomen, dat de "a
genwoordige
operaties wor<Je

Wiens schuld is het, dat in
Indië en andere tropische en
sub-tropische gewesten de malaria woedt en recordcijfers aan
slachtoffers eischt? Natuurlijk
van die kwaadwillige Japanners,
want die hebben immers Java
bezet en Engeland en de Vereenigde Staten afgesneden van
de kinine, het eenige afdoende

hooren

DE WEG NAAR
BEROEMDHEID!

j

Hun zoet gefluit maakt weinig iudruk
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ïteiSOLDAAT
**°fikwartaal

pw

TECHNISCHE
HANDELSMAATSCHAPPIJ

’
kwartaal
’

0.85 Per Vi Jaar

ÖUITSCHLAND:
1.05 Per 1/2 jaar

’
’

2.10

S DER
ADVERTENTIES: Per regel

’

3.40

Tel. 20569

Groothandel in Sanitair,
Gas- en Waterleiding-

Zij, die zich per 1 MAART/LENTEMAAND 1944 op „DE ZWARTE
SOLDAAT" abonneeren en het verschuldigde abonnementsgeld, (’ 0.85 per
1,70 per half jaar of 3,40 per jaar) VOORUIT VOLDOEN, krijgen
kwartaal
nog verschijnende nummers gratis toegezonden.
Februari/Sprokkelmaand
de in

artikelen.
Uit voorraad leverbaar:
Syphons,
toiletkranen,
0.26

f 4.20

’

’

tapkranen,
stopkranen,
gashoofd kranen in xinklegeering.

BIJ AFNAME VAN AANTAL REGELS KORTING
Nr. 400107, ten name van
»*DE ZWARTE SOLDAAT" TE UTRECHT.

REKENING:

f*

Arnhem
Roermondplein 15

1.70 Per jaar
Per jaar
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„R E N O V A"

(BU VOORUITBETALING)

p

F. A.J. PETERS

- Tel. 21871
Uniformen P.O. en W.A.

J;GANSENKOLK
—

*o*e»

mskelaar en taxateur
SFI-EI7*r 28
ARNHEM

—

*~««»^07^

Petten en

VERKOOPLOKAAL
TELEFOON 20628

—

t

.

"

bTERDAM

***■_

A^*^

M.

VOOR GOED DRUKWERK
(271-10)
naar
Handelsdrukkerij
ARNHEM
RAKERS & Zn.
23419 Spoorwegstraat
Xelef.
83 Arnhem

*rt ft

9924

r

■

W V

SCHILDERSBEDRIJF
(819-10)

Me Bekker & Zn. - Bouwkundige

AfeS^ERLIEDEN,

Tel. 26312.

Voor schrijfbehoeften naar
RAKERS' BOEKHANDEL
Hommelschestr. lla, T. 23795
Het Arnhemsche Vulpenhuis

METSELAARS EN AANNEMERS
142
ARNHEM
TEL. 25204 i

n^OORNSCHEWEG

-

-

RATELBAND
banket
StX, b A K K E R voor beter brood en (871-10)
ARNHEM
"«"«^i^EN'STRAAT

ft^
ï« Wraatsma

_

W.A.-mutsen

Waterproof overjassen. Uitsluitend eerste klas maatwerk
Zwarte hemden Koppels
Dassen
Distinctieven (10)
Aparte afd. v. keeren en rep.

—

—

’

geschieden door storting op
postrekening nr. 400107 tn.v. „DE ZWARTE SOLDAAT" te Utrecht.
HOU ZEE!
DE ADMINISTRATIE.
Betaling der abonnementsgelden kan
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KAMERADEN BEZOEKT

Voor Uw

SCHEERARTIKELEN I CAFE-REST. „DEUTSCHE
■

KORENMARKT 1

naar

Jan Göbbels
- ARNHEM.

Jansplaats 13a

BEZOEKT
Café Restaurant
P. J. WIGMAN
MARIASTRAAT 3
VELP (Geld.) Tel. 3190

Fa.

—
*

"

(820-10)

■—«-«~
geheel

Nederland

C. Korstanje, Amersfoort, Westsingel 48, lel. 5161 K 3400

MAISON

MODERNE

— —

LEDER- EN KUNSTLEDERWAREN
BYOUTERIEëN
ROTTERDAM
(822-10)
DEN HAAG
AMSTERDAM

—
JOH. BLEEKEMOLEN

GOUVERNEURKADE 85 TEL. 84509 AMSTERDAM |
CREMATIE
TRANSPORTEN

BEGRAFENISSEN

VELP

YYarmlctechnisclie

Geen filialen.

BANKETBAKKERIJ - LUNCHROOM
J. DE WEERT

—

|

Centrale verwarming*^

'

TEL. 3217
*"» HOOFDSTRAAT 115
BEKROOND MET GOUD EN ZILVER.

.

m\

HAUS"

TELEFOON 23958

NIJMEGEN

—

—

SLUIT AL UW VERZEKERINGEN AF
bij

H. J. A. WESTERHOF,

IJsselkade 46 Kampen. Tel. 30

Taxaties door het geheele land

NIJMEEGSCHE MEUBEL - INDUSTRIE HotelCaféßest „DeMoriaan" IfHlMi'lf l>T,rß

OUDE GRAAFSCHEWEG I—3
KAMERADEN KOOPT UW

Bij

**»chJ>,

—

28

—Arnhem

*s«^^

- NIJMEGEN - TELEF. 21591

LOGEMENT—

A. W. EGGEN
Tel. 84185

Tel. 194.
Geheel centraal verwarmd.
Stroomend warm en koud

CAFÉ

T. d. Brugghemslr. 14 h. Gerard Noodtstr. 41-43

14 kamers stroomend water.

-

water

Tel. 22417

—

<J. KN M.

Tel. 26807

SMITH)

_

is het,
BIJ HEN
die in ons blad adverteeren.

Berg

en

ZMrjmegen.

op alle kamers.

Gar a s e
P. P. VAN ZEIST

E

is:

blad hier-

Dalscheweg 65
voor
leJel. _i*-j*-*d *mwmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmamammmaKmmmmm
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Bestelt al uw kruidenierswaren bij M. van der Lnbbe
Tedingerstraat 49 Telet. 220

*»

______________
LEIDSCHENDAM.
Plaata_t een

*j_)

advertentie
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E Geeft b;j fam ;lie Kebeurte .
k-is

BLOEMWERKEN | g^-j^hun steun te -waardeeren, EN DECORATIE j Het aangewezen

w Plicht
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Bondshotel A.N.W.B.

en Fijn- Strijkinrichting Fa. G. SMITH j weermannen
B. J. H. VEDDER

■^^rikatr^t

_ °I»T

Arnhem—

Kampen,

JOH. WATTENBERG

WOLFKUILSCHEWEG

RICHTER
TIMMERMAN - METSELAAR
fc^
*^!Ü^gstraat 48

annex City Bioscoop
Boven-Nieuwstraat 113

TEL. 24265
BRANDSTOFFEN-

ftyAOTEf OLDAAT

..„„.■■■.■■»■...»»„*■.».»,,.>.......,»."«■"■""...»"»»■""»»»""-->»»""—<»■"

Ca
BOEKBESPREKING

ekraiae.

Door Franz Obera'er. Uitgeverij
Westland,

h*t

Lammertse Lzn.

ja^p^cM wil

worden over
.Van de zwarte aarde",
«**c
over zijn volk,
Wez hlstorie.
D en ziJn beteekenis
0*
de E '

2>-'
5^
i?
r°Peesche levensruim1
' die '<*e
z el dit boek. Het behangen de tragische en van
r*flo
7?1 het ,Vervulde geschiedenis
en van de volken
h!e het Kd011611»
als de econokL?*
ekenis der Oekraine
«i«ehS üllaereee,
"
«rafiach land (de graanfr*Sebi£j
E,JFO? a!> en als m«n-* schrif" (kolen en ertsen).
heeft het land her
t!l der1» 2iir,°°rkruist
en kent het
h

TJal

k!"

ri

„

Va

Ulterste schuilhoeken.

het K„^k-oede foto's illustreedat tevens tal van
eken en diasrameen uitWr;Se ih„
1

J^ten b°f

afl
*erk is lanIanfijke deel uit
C
OevÖationali^ beschrijving van
ktain er' , ?«at,sche
in
*"*"

tijden nog wel eens een belangrijke rol kan spelen. De voortreffelijke vertaling is v*an Drs. J.

streven der
de komende

De

uw

Vaderland, gedenkt
zonen in het vuur

Dan neem ik de pen maar
weer ter hand om wat van mijn
kameraad en mij te laten hooren,
vanuit ons veldkwartier in het
Oosten. Het is 's nachts ontzettend koud in de loopgraaf aan
het front, de sneeuw ligt al tien-

Führer. Door Erich
Beier-Lindhardt. Volksohe
Uitgéeverü Westland, Amsterdam.
tallen centimeters dik. De bolsjewisten probeeren ons bij verEvenals „Moeder vertel eens rassing te overrompelen, maar
wat van Adolf Hitler" een boek wij zijn op onze hoede en gooien
voor de jeugd. Wat trouwens in ze er even hard weer uit, met
den titel reeds wordt aangekongevoelige
verliezen. Granaten
digd. En een goed boek', dat wij slaan links en rechts van ons in,
gelezen.
met genoegen hebben
maar wij houden stand, het kan
Het geeft in bevattelijken en ple- ons niet deren. Eindelijk na
zierig leesbaren vorm een overvier uren van hevige koude en
zicht van het leven van den onophoudelijk vuren worden wij
Führer, zijn strijd om de wederafgelost en" gaan wij naar onzen
opstanding van het Duitsche bunker terug,
om bij kaarslicht
volk, en beschrijft ten slotte de een brief naar het Vaderland te
herrijzenis van Duitschland en
zijn prachtige sociale instellingen
en zijn jeugdorganisaties.
Niet aleen de jongeren, voor schreef een pakkend voorwoord
wie het in de eerste plaats bein het boek, dat goed vertaald
stemd is, maar ook de ouderen werd door M. J. Schlüter.
zullen er nog veel uit kunnen
leeren, Baldur von Schirach
JOH. RAATGEVER

Nagekomen Advertentiën
schrijven of wat te lezen, tot ons
het alarm weer naar onze posten
TUIN-, BLOEM- en
buiten roept. Dan stormt het
LANDBOUWZADEN,
bolsjewistische monster weer op
Pootaardappelen, Boomkweeons af en wij maken gevangenen.
kerij-artikelen, Bloembollen,
Twee onzer kameraden zijn gePlanten enz. levert in le
wond en wij brengen hen naar
kwaliteit
Sovjet
zal
echter
achteren. De
geen enkele kans krijgen onze
stellingen te nemen zoolang wij
er nog zijn.
Zuiderdiep 63
Groningen.
Het is ijselijk stil om ons heen;
stijgt
zoo nu en dan
er een lichtkogel op, die de heele omgeving
in een spookachtig licht zet. Mazoudt U ons kunnen doen met
chinegeweren ratelen, granaten een sigarenaanstekex en wat
suizen om ons heen en we moevuursteentjes.
Wij zien met verlangen de koten oppassen in dekking te
blijven.
mende post tegemoet. Hou Zee!
In stille uren gaan onze ge- en Sieg Heil!
dachten vaak terug naar ons
W-Rttf. J. Jopse

Fa. HOGEKKAMP
-

dierbaar Vaderland en we ver-

langen naar het verlof. We willen wel eens zien hoe de zaken
staan en doen dan nieuwe krachten op voor den verderen strijd.
Wij wilden graag een vasteren
band met onze strijdende kameraden aan het thuisfront, want
hoe hechter de band, hoe meer
wij ons kunnen inspannen voor
ons aller Ideaal. Daarom schrijft

ons eens en stuurt ons vooral
kranten. Een heel groot plezier

«-Rttf. E. P. Dudink
_»«^_^aa____,mB «_^__^_-__^_^_i_^-iB-a-w-****-------------,-----*e^H^
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„THEO KOCH"
Parfumerie „FLORIDA"HcAFé-RESTAURANT
I BRUSSELSCHEWEG 11 MAASTRICHT TEL. 3121
BUswUkscbeweg «11. Oen

Parfumerieën

—

Geneesmiddelen

Baas.

—

Huish

NAAR DEN HAAG?
Dan

eten In

„DE

CANTINE" Spot

—

■H
Artikelen.
~~I

99. DEN

(673-10)

Café J. DEN ADEL

—

kousen

i ondergoederen

■H
GERESERVEERD

I KAMERADEIeI

CAFÉ „LA RESERVE" ■■I

—

—

pierre

Dames-

I

'
_l

VOOR
Uniformpetten en Veldmutsen fl
■

naar

32

■

MAASTRICHT

MULDERS,

pim

—

J
BlODiell'l

MAASTRICHT

A. WEU, Vierambachtstr)

-

. Hier

WIJNANTS

VERZORGDE VOEDISfc
■^Jf
mW^L V*
_ Jl
—

F. A. HOC'HSTENBACH
D.U.B. BIEREN

.

behoort Uw

'S
B_j ~»
-"-"

_B_

,
Klnderconf eetie i
.
advertentie

ca
Witmakerstraat 19

.
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t*Bf -4 —L .—I k-l

MANUFACTUREN

EN

ISCHMITZ MAGAZIJN „IN
fl hoek Kloosterwandstraat
—

DE ZON"
ROERMOND

GRONDSTOF AANWEZIG

-

J
Neem „ANTHOS" kameraad vo"
/
BLOEMEN

ln ledere vereischte maat Franco wagen of schip
Aflevenngsmogelijkheden 20.000 Ms per week.
Rietmatten tegen zandverschuiving enz.

ANTHOJ—

S'

BANDEN OP UW BONNEN. OF EEN NIEUWE FIETS.
Uw fiets opnieuw tabrieks gelakt of onder- ZAALVERSIERING
Bestellingen door geheel Nederland
deelen zoo noodig vernieuwd.
Vraagt inlichtingen of stuurt Uw bonnen ANTHOS
Tel. 45077
Rotterdam-N.
Kerkplein 14 Heerlen
OELLERS
Telef. 4687

—

—

-

I

-

fl
I

—

Wl) koopen geregeld

de vastgestelde prüzen

tegen

"

"

voor

vji. Coupenr

Aannemer van
WEGEN„ SPOOR- EN

ralk,e

Kleedingbedrif

FRANKENS

p.j.meulenbergl
UW
ADRES
BERGPOLDERPLEIR 5
Lompen Papier Rubber - Metalen
fl
n,eüWmeubefe
en
G. TH. VAN DEN BORN
■IH
-

iI
- LijsterbP^T

I
Kameraden! Met uw speciale vergain
H
flgaat U natuurlijk naar
i

HET ADRES VOOR
PATENT GENEESMIDDELEN
VERBAND- EN VERPLEGINGSARTTKELEN.
RIJSWIJK
IS
II A. RIJNBEEK. Pr. Mariannel. 110. Voorburg Tel. 778773 STATIONSTRAAT 18
HEERLEN (L.j
DRUKKERS
LOODGIETERS " KLEERMAKERS, ENZ.

RIETMATTENFABRIEK

I^^^^

=

Delftweg 84
OVERS-C
TeJefoon 45855.

14 dagen.

CAMOUFLAGE RIETMATTEN

I€l£ f OO" ""Aj

—^__=

Koek- en
G. J. VAN BUUREN & ZOM
1*

L_!_fl

CONFECTIEJ

JAC- p* M- VAN LOON

Ce. Afi D( »«efUl»ee» e23
»Qtl t » O A cv.

Banketfabrijj

te »taan,

Maastricht.'

naai één adres:

DEN BAAG
CORNELIS SPEELMANSTRAAT J,
ERKEND LEVERANCIER INTENDANCE

GROOTSTE SORTEERING

PARFUMERIEêN
„G 1 D D E L O"
TOILETARTIKELEN

TREFFEN ELKAAR IN

42

SPECIALE ÜEERENKAPPW

galanterieën

BRAUSTUBE

Laan v Meerdervoon
TeL 394728
DEN BAAG Telefoon 3794
Bet trefpunt van Hollandsche en Doltsche Kameraden

LEVERT

j

sokken

Kam.

■ RECHTSTR

■

—

—

Brugstraat

■I

Levermd

—

LOONZAGERU piID VAN AAI*?T ELECTRISCBE Kameraden! Het adres voor Hilligersberg
en het N"o^
SCBAVERIJ WIR. ItUm rlrlL-M MEUBELFABR.
■EN
BAAG.
Betimmeringen naar architectonische ontwerpen
H
Philips Willemstr 38. Hillegersberg (723-101
copieën naar oude meubelen
Steeds XTm
statensingel
i
142
tel. 5866
maastricht

Ivoor

J. A.

*
-\

(9

CROOSWIJKSCHEWEG 98.

■

h

—

LEVENSMIDDELENBEDBIJ
M. KLAPWW

—

TREFPUNT DER NAT SOCIALISTEN
GERENOMMEERDE KEUKEN

L. H.

Tel. 41714

Hollenkamp

*1

- HILLIGERS^

RIJWIELHANDEL
EET BROOD VAN
J
GRONDWERKEN
REP. INRICHTING KAMERAAD «&
(575-20)
GEEST 80. TEL. 113829 DEN BAAG
W. GENNES
Caumerbeeklaan 37, GAZELLE AGENTSCHAP
Willemstraat 44 " Tel. «458
Heer I e n.
H W. BLOK
D D S AFGESPROKEN
HOOIDRIFT 85.
WIJ TREFFEN ELKAAR
(939-5)
Benthuizerstr»» *,/|
v.h. Gebr van Kooten
(937-5) Telefoon 41386
WIJ KOOPEN:
NIC. PUBBEN
Kneuterdijk 16 " Den Baag
INBOEDELS
GR PARALLELSTRAAT
VENLO. MEUBILABt
en GEDEELTEN
Voor een koffie. lunch,
UW Bakker en
RIETVELD
thee aperitif en diner
Essenburgstr. 34a, Rotterdam
Eigenaar: A. H. Retjndorp
Firma MICHEL
Tel- I
Telefoon 34448
b.g.g. 46038 Ribeslaan 8
MUZIEK
PARADE 68
Schiebroek.
VENLO.
HONGAARSCH ORKEST
Uniform „ f
Boek. en
W. A. MARCHEERT Whipcord Overjas
GEZA KISS
maar dan GEKNIPT en
J,
MATIGE
GESCHOREN door
STOF VAN KRAÏ-tfy-'
RIJSWUKSCHEPLEIN
J.KÜIPERS
Tel J30778
DEN BAAG
NOORDPLEIN
48
H. B. B A K S
Lood- en Zinkwerk.
(92310) Manufacturen)].
ROTTERDAM
BOSCHSTRAAT 102
TEL. Ï155 I
Gas Water Sanitair.
ROTTERDAM
J
IN
Erkend
Gas
en
WaterHANDEL
GROENTE
EN
FRUIT.
J. M E IJ E R
Verkehrslokal der
Mathenesserdijk 841
J
fitter MastiekHorlogemaker Rosier
Goudsmid
Wehrmacht u. N.S.B
Dakbedekking.
Faassenstr. 6a J-er
(521-8) Statenweg 813
BYOUTERIEëN
,J
VIERHOUTENSTRAAT 115
Reparatiën aan goud, zilver Tiendstraat 1
..In de Gekroonde
flj
en byouterie artikelen.
Specialiteit in courant* J
(10)
Allemansgading"
Eigen atelier
manufacturen,
bedde* J
In Café-Restaurant
Kleiweg 47
Hillegersberg (796-10) De Bewind»
Belmond
Telet. 123
A. C. DE GROOT
DORTMUNDER
HOF
em
ZUIDERPARKLAAN 116
Wh
w*,
v
n
Wasscheril
en Ververij
TOUSSAINTKADE 1,
fAU
DEN HAAG
N- A- HISSINK. DEVENTER
Stoppage
-depBt
21
Haag.
Den
Overzetten
Telef. 33.19
Reparaties
Firma D. KAAY&ZONEN
Groote Kerkhof 26.
-WW
wordt voor U gezorgd.
is

C. E. van Kooten

„In 't HOFBRAU"

I
fl

—
Kruidenier*]

PÊLEÏIS?

- Rot'^/T

-

ARN.

STROOBA"'

M-iatkleedlnffbedi-fJ'l

GiTSELsII

—
Kantoorboekhandel!

KUNSTTANDEN

fl
—
—
hermans-deventerl

adres. ALLEEN gevestigd:
RIJSWIJKSCHEWEG 131

UW MELKBOER

Bezuidenhout isl

NEUTI
I

(35-10)

STATIONS-KOFFIEHUIS

-

-

Stationsplein 12 Tel. 10786 HAARLEM
Recht tegenover uitgang station.
CONSUMPTIE
(800-10)

ln DEN HAAG
Uw
ook voor le kwal. PRIMA
MATIGE PRIJZEN!
BOTER, KAAS en EIEREN
is
STEIN's HOTELJAC. V. ADELBERG
In het
RESTAURANT
Ged. Gracht 78. Tel. 111159
186
Bloemendaalescheweg
DEN BAAG
Tel. 118730
OVERVEEN
Bezorging door de geheele
stad.
Giro 355718
(914-10) Tel. 88582,
Reeds in vroeger jaren het
THERESIASTRAAT 51 ADVERTEERI IN DE trefpunt der Kameraden.
(920-10)1 ZWARTE SOLDAAT
tel. 720583
(489-10)

I

Borstelwerk Houtwaren
Glas- en aardewerk

—

Aanbev.: LEO v. d. HAVE

ILEIDEN

I

H
fl

I

UW ADVERTENTIE
KAMERAAD?

,1
AANNEMERSBEDRIJF
Hoogewoerd 99 Telefoon 2#5 , '

-

-

De diepzwarte kleur
stoffen is bestand tegen a"'

on*f

Haarlemmer96-98-100

t.

-^

Lakenfabriek - Lei*"

invloeden

VERHUIZINGEN
Bergplaats van
inboedel»
J. VAN Z IJ T V E L D
Berouwersvaart 108. Tel. 11191
HAARLEM.
WAAR STAAT

o*^

J. J. Krantz & Zn.

It^Ê

ty

-

■

Porcelein
LAAT D. A. POOS Speelgoederen
th.
DW KAPPER ZIJN
le klas bediening WINKEL NIEUWSTRAAT 36.
Stationsweg 133 a
DEN HAAG
(813-10)

-

P. v. d.

■

__________

Luxe huishoudelijke artikelen

Tandheelkundige Inrichting
RIJSWIJKSCHEWEG 131
DEN BAAG
TEL. 118222
Spreekuren dag. van 1-3 uur
Kameraden let op bet Juiste

„DE

ALEX ECKERT
■
BROOD-,
KOEK"
ENi
BANKETBAKKERIJ
Ci
■

!

M. VAN NASSCU

Banketbakker

I

—

RIDDER-KLAUSE

koi^

PRIJZEN

jy* JManufact.
«^
Bedden

Dekens

van

licht en

Juist

v*/^

N^

adverteert

|^angN0,24

CH. WESTERHOUT Wz.
is OOK UW

„D E U N I E"

CAFE-RESTAURANT
Firma A.M.ZORN& Zn.
Telefoon 20115 en 20155
101
Telefoon
2189
Slotlaan
Groote en kleine zalen beschikbaar
GROOTE
- GRONINGEN
ZEIST

AARDAPPELHANDELAAR?
ZOO NIET BEL OP
117 9 6

KEIZERSGRACHT
UTRECHT.

L

PROLONGEERT

—

K>f SPEELMANS
ERNST

V.

fi-Uniformen

l^-Ülm
i

N.S.B.
Distinctieven
CAROLIEWEG 12
(P.O. en W.A.)
Militair-Effekten
Deutsche Wehrmacht (740-10)

—
—
Hotel Café-Restaurant ELZENGA

Tel. 17978

M. H. BRONGERS

FOTO FILMKO
Fotohandel - Foto-atelier
voor
aparte omlijsting

Banketbakker-kok

ti]m" met tól van ontroerende

momenten,
Toegang 18 jaar.

"

-

Speciale afdeeling

BOSCH

Gelkingestraat 43,

UTRECHT
At e?. elt van Medailles, Insignes, Zilversmeedwerk. PRINS HENDRIKLAAN 2
Voor artistiek Modelleer- en Graveerwerk.
Telefoon 13375.
54
TEL. 13004 en 28238.

**Cn

■^v^GRüTTERSDIJK

—

van auto-, motor-, transporten rijwiel- binnen- en buitenbanden

Wij leveren

den -Führer:

I

A^*

W^"*'I

Uitenboegaertstraat 1-3
(781-10)

’

NATIONAAL

H. DE BRUIJN
36

—

D| KS en B. GROOTENBOER UTRECHT
Woninginrichting
TELEFOON 14532
NEMER TIMMERMAN METSELAAR
DE LEEUW
(829-10)
Beëedigde Taxateurs
SCHARENBERG'S LEEUWEN STRAAT 45/47
TELEF. 10600 ENGROSHANDEL TEL. 4565
28—30
UTRECHT
HILVERSUM.
■
Tapijten
Matrassen
Zadelstraat
20
UTRECHT
Nederlandsche Brandblnsch Onderneming
Vloerbedekking
Meubelen

L^TR
K^^T^n
D .

—

—

?

—

——

-

Telefoon 19410

V Ö DB LUSCHAPP araten

’

BOEKERIJ
SOCIALISTICHE
H. VAN POELGEEST

TIMMER'S
Bloemenhandel
A-Kerkstraat 16 " Groningen

Telefoon 28921
Steeds voorradig alle soorten

POTBLOEMEN

Levert Uw

DETAIL

ENGROS

HILVERSUM
LANGESTRAAT 61
Girorekening 394058.
Telefoon 7029
._________________—__—___————_—___—____

HEERENKAPPER

__

(COMPLETE
NEDERLANDSCHE UITGAVE)
GEBONDEN in pracht band:
Vrachtvrij
Prijs gebonden
5.—.
4.70

NIEUW ZUILEN

NACHTEGAALSTRAAT

U steeds uit voorraad het boek van

„M IJ N KAM P"

Fa. F. C. ABRAHAMSZ
■'"JH-GEDISTIUEEDD EM LIKEUREN
BIEBBOTTEURULinOnADETABIiI-K

Tel. 6412
GRONINGEN

(448-10)

VULCANISEEREN

Joh.

TELEFOON 24619

GRONINGEN

W.A.-uniformen
Leverancier
Duitsche Weermacht

(Unser kleiner Junge)

VH)nl;;,

MARKT 6

HILDE JANSEN UNIFORMKLEERMAKERIJ
KLIPSTEIN
Jan van Scorelstraat 58

ZEEMANSKINI
w

13

L O C K 'S

UTRECHT

I

15

DE ZWARTE SOLDAAT

DROGISTERIJ

„HET WESTEN"

BOTER-, KAAS- en
EIERBONNEN in bij
ZUIVELHUIS
UW DROGIST
„M E E R H O E V E"
Langestraat
56—58
Wachtelstr. 12,
Telefoon 8365
(850-10) Gonda.
HILVERSUM.

(460-5)

Tel. 3117

— —
—
—
JAN v. d. HEUVEL
—
—
—
—
G. TEUNISSE
KANTOORMEUBELEN
DUYM
i*.
;
—
—
Lerstraat
—
Sv FRUIT EN GROENTE Uw woning j
—
Café Restaurant „HET RAD" G. WEERNINK
j
—
—
EXPEDITIE | Woninginrichting
67

alle! (776-10)
Schoonmaakartikelen
zeepproducten
den bon
UTRECHT Parfumerieën op SurrogaatRADIO
levensmiddelen als sausen
aroma's, koffie, thee, cacao,
enz.
13798.
telefoon
ocaa^ocooooooooooooocxooxroaooooooac D Hilversum

hier Uw

rstraat
ht709e,aaPos''gir

UTRECHT ADAM

k&loe men
J^M,

4a

o 369934
Expresse)

,e kleedins
W,J__
.""ergoeed, het

L. J. v. d. BOGAART
N.Z. Voorburgwal 95

Ll^"»

' "«

de Wollink

SLAAGT
ej^_O^A.)
n»

BmEL^5

natuurlijk inge-

richt door

Uü
A. M. KAGENAAR
2 Biltstraat 153
UTRECHT
(660-10)
Lid N.M.P.

—

hm

Sf

WESTHAVEN 19

Turfstraat 11
4580.

ITel.
JV

j

J. Jacobs

Catharijnesingel

no.

(703-20)

iknJurf&l-UttecAt
IX tANIOOÉSOCKHANDQ

U OEN «UMSTEN 2N
IWCa-OftUKKESU VOOI HEI KTEtt OBUKWERI

lldltrtntf

H-4J

.

ÜbUu I HCD-IIUI

[ïSEffi

LINTEN

TELEFOON 3089

G O D D A

PAPIER

CARBON

(689-10)

Kokerij

j Lunchroom BAKKER

Soestdijkerstraatweg 42a (741-6)
ZUTPHEN
MARKT 35
Hilversum
Tel. 6415
MANSFELD
Zalen voor diners en partijen MODEHUIS
ZUTFEN (843-10)

TELEFOON 763

Kam. W. Vennekool Jr, Dames en Heeren Kameraad?
28 1 DAMES- EN
CONFECTIE Waar staat
j
Telefoon 607
Uw advertentie,
1- NEUWEG
HEERENKAPPER
Bewindvoerder:
58, HILVERSUM
G. H. J. BONKE
Telefoon

«xeexeooociooceoexicoooooceooceociocNDCxxeocK

Tel. 46434

ADAM

Lunchroom
t^»»k.
UV|£T LUBOKA
i

§

wordt

UTRECHT g Telefoon 17886
8 UTRECHT
Tel. 15015

Jansveld 42

ELECTRA

Banketbakkerij

groentebon in.

!

J'

keuze.

Tel. 21602

16

';LORA
BOMER

Ook in dazen lijd nog ruime

j

5575

(254-10)

9kv7

Telefoon 14532

UW BAKKER

(475-9)

HEERENKLEEDING
NAAR MAAT

Uniformen W.A, en P.0.,
Petten, Mutsen en Onder-

BROOD en
BANKET

scheidingsteekenen.

Stoffen van Krantz.
A. C. BLOKKER
Apeldoorn.
Bruiklaan 12

,4f<T^HNISCH BUREAU
D
NOERIAN
BWal*"

EINDHOVEN TEL: A9AO NEDERLAND ■■■■■■
m^SJBLXÊW
■■■■■
wüOÖrA uitvoeren van grondwerken wegenbouw

XiX
A

'J

*

=====

OPMAKEN VAN
ONTWATERINOSWERKEN
PLANNEN EN KOSTENBEGROOTINGEN_VOOR_j
ALLE CULTUURTECHNISCHE WERKEN-———:
EXPLOITATIE EN BEHEER VAN BOERPERÜEN-^

ONTGINNINGEN-BOSCHBEZITTINGEN

16

DE ZWARTE SOLDAAT
VOOR DE

laaf 'm m/ikindiQrepareeren ar*
\LL nit ?rvvtseereneng^rvge/c/a^/Aauaiy?(^cy'
—^ANm '

.VERVEN

MAPNIXSTR.7.rtL4a6J6 AMSTERDAM

I

ji-fËfe leveranc/erHoofdku.N.S,B.endiversa andere

dienstenGermit. Staf-enHoerbiv.WA. NJSam

Parfumerie „AU PRINTEMPS"
AMSTERDAMZ.

——

WOUSTRAAT 77
Telef. 29116
ZEILSTRAAT 17
Telef. 90296
RUTM GESORTEERD IN Toilet- en scheerzeep, haarnetten
.voor dag «o nacht, Crèmes en ToUetpoeder enz. enz.
V.

X753-20)

Café-Restaurant „STATIONSKOFFIEHUIS"

.

.
—

"PRINS HENDRIKKADE 27 AMSTERDAM TEL. 46377
8 Kegelbanen
Biljart 2 Vergaderzalen
(762-10)
Prima consumptie
Goede keuken
.
Aanbev. Kam. L. J. W. ASSMAN

-

*

NIEUWENHOF'S BLOEMENHUIS
HARTENSTRAAT 25

—

(795-10)

REPARATIES en ONDERDEELEN

THALIA

ASTERWEG 17-19
TELEFOON 60121

HET

AMSTERDAM (N)
Than» kunnen weer
tpoedopd rich ten
tangenomen worden Voor «dressen
onzer filialen tle

WB3»-»760.-i7B*t-127n

AMSTERDAM-C PRINSENGRACHT

TAXATIES Onroerende

IQJ- hok IBDSCHESTtttf

goederen, hypotheken,

TELEFOON 28579
Voor alle transporten

de Amsterdamiche

fL—

celefoongldi onder

I

Tel. 54848
Bloemwerken
Losse Bloemen

A. J. MEYER
Verzending door het geheele land.
(904-10)

-

RUYSCHSTR.

Telefoon 33593

—

Ferd. Bolstraat 38
I
Tel. 21395—90483
ENGROS
EN DETAIL
ZWARTE HEMDEN, ZWARTE BLOUSES,
DASSEN,
ALLE DISTINCTIEVEN

VANAF HEDEN

—

43380
(C.)

-

en Goederenhand.
NIEUWE MEERDIJK 9
BADHOEVEDORP
Tel. (K 2978) 404

Losbedrrjt

„DE ECONOOM"
J. C. MOLENUZER
Sloterkade 150 - Telef. 84179
Amsterdam.
en

Lossen

vervoeren van
en alle andere
(627-10)
bouwmaterialen.

steen, cement

J. A. SMITS
Willemsparkweg

166, Adam

Fröbel- en Gezelschapsspelen

Voor tricotages. dames- en
heerenartikelen en bedrijfs-

kleeding
(577-4)
HET MANUFACTURENHUIS
Kam. BEP JONGEBLOET

HOTEL

GOV. FLINCKSTRAAT 368
TELEFOON 28935
Adverteerder sinds 1934.

fs——SÊ--Ê—mssssk

nu

TELEFOON 44**9
GEDURENDE «EURITIJO,
TELEFOON ADAM 407J0

|_gH_SH_HBHBiB5mmm
WIE IS UW

C A F é

„DEN BAK"
Ceintuurbaan 186, Amsterdam
(376-5)

De plaats waar
bameraden komen
Billard Prima consumptie!

—

I_V. mh/U

H. H.

MORStfJ

Lipperkerksf* f
Enschede
Telefo"11
(493-8)

_

—

Manufacturenhan<>
enz.

H. A. TER

Ulefoon 313 H Opgericht 1920

,

— *I
n.i"

tricotages,

Eerttm klams» wmr*

J

B*^
p

Haaksbergerstra»' Jl

C^JeJ

Tel. 3067
Het adres voor U*

KRUIDENIE R S*{Jl

Evertsenstraat 52
Telefoon 80803 (774-10)

SPUISTRAAT 330, bij het Spui
TELEFOON 35161
PILSNER URQUELL ORG. HEINEKEN'S BIEREN
Verkeerslokaal der Duitsche Weermacht.
Dagschotels den geh. dag. Middagtafel v. 12—12,30 n.
f 1.35

SLAGERIJ

Bewindv W Breedveld
Kloveniersburgwal 14
De slager voor alle
kameraden.
Filiaal: Ferd Bolstraat 174.
DAMES- en

UNIFORMFABRIEK N.V. DIJKMAN
LOONCONFECTIE IN GROOTE
Zwanenburgerstraat 37—39

Telefoon 47873

KLEEDING naar

2e Helmerstr. 10 Amsterdam

KOLENHANDEL
J. GROOT

-

/irpj£syT X_pl.

lSi -jr^ff*C-

———^^k^prir^ -t^IÏL-»

gU-

_ff_

HOPMAN f iïïi"*""

p 4£«.

TE1^3451

- MOLEN S*^l

AMSTERDAM
(746-10)

P^gfraT-lli^

-^\sfmm^lW*^mMTV
*rH lltf _^~lf-[w" jfFr—
Cl il W "%W MÜT
'i. Il f*~ "IbT
"

■" pj
t *"*/ F

Itl

Ikf
»»

(520-30)

Café Rest.

-

_£

7

„Vief

i

VISCHMAB*

V*^ »jA

Trefpunt

drincken kaß
'"*" Schultheiss
sPeciaal
Patzenhofer
bieren
Aan het klavier
Ad*
d- ANC K E R
Voetboogstraat 4

kamer»

LRAUKOPF*?
*^

Meuwstraat 35

0
Tel. 4856.
Installatie V»»
Water en E'e^«('

jj

Tel. 3.6.7.0.6 A'dam-C.

KONINGS

SCHILDERSBEDRIJF

\

b'er daer buyten BEZOEKT TE l
Bier in backen,
bier in f,uy,en
Bier fs dranck
voor alle man OUDE

„ADINDA"
-

-

KEÜ^IJ0

BEKENDE
OOK VOOR UW b

maal

JOS. STRIJDONK
W.

—

OUANTUMS

zwijnenbC;

HEEREN.

-

8.40

,

WESS3S&
Zwarte hemden

A

-

vleeschWj.

Telefoon 81090

Kousen,

Waarn. Beheerder W. Beek.
Voor Uw GEBAK of BEKoopt Uw BLOEMEN by BEZOEKT
STELLING naar
RHIJNVIS FEITHSTR. 45 Banketbakkerij
BLOEMENHUIS
Café BAKKER
„E D D A"
(hoek le
HelmersstraatJ Verwalter: E. RICKERS,,
ALB. CUYPSTRAAT 52
AMSTERDAM
TEL. 83877 (721-10)
U treft daar kameradenl
Overtoom 537 Amsterdam
VOOR SCHILDERWERK
Stalt Uw Auto, Motor of Voor Uw tafelbloemen, bruids
Rijwiel bij-:
bouquetten, grafkransen, enz.
W.BBO E R E
Amsterdam Tel. 90998
! Bloemenmagazijn „FRESIA"
8
Tel. 51279
Pieter Aertszstraat 85 Bloemgracht 14 Tel. 40610 Transvaalstr.
Amsterdam.
Telefoon 35100 Amsterdam
g*

Fijne

AMSTERDAM

@.

POLOSTRA**

AMSTERDAM
Boter Kaas

Café Restaurant Express Klause restaura' 1
DE FRIESCHE
- —
Jan

BESTELDIENST

Abonnement^.:

MARCO

ook

„NEUTRAAL"
DAMRAK 8 - AMSTERDAM Sig. Mag. „Flor-Fina"
(473-8)

C. TON

Telefoon 40644-49193

SLOTERWEG 224 Telef. 519
BADHOEVEDORP
Melk, Boter, Kaas en Eieren
135,
IN AMSTERDAM?
NATUURLIJK DE B.E.V.A.
BANKETBAKKERIJ
„E D D A"
N.Z. Voorburgwal 40
Ferd.
Bolstr. 67. Tel. 22063
Telefoon 41584.
AMSTERDAM

is
Uw HOTEL.

Melkinrich^

—

NOUVEAUTÉ'S

VO VAN BE VEIEENIGINO
VOO» OEN EFFECTENHANDEL

LELIEGRACHT 9 AMSTERDAM-C.

Voor Uw Vulpenhouders
Schrij (benoodigdheden

Spaarndammerstraat
telefoon 46405.

Fa HAMERSMA
B R A N DSTOFFEN

|

BOEKHAf^
Sumatrastraat
- 'el'^
AMSTERDAM K,

w

Bloemenmagazijn
Telefoon
Spuistraat 299
naast

Amsterdamscb

W O R T E L'S

VERKRIJGBAAR.

EXPEDITIEBEDRIJF „ZUI D"
GOV. FLINKSTRAAT 165—169
Telefon 90594—92610
HET ADRES VOOR VERHUIZINGEN AMSTERDAM-ZUID

SMITS'
Amsterdam
Fa. KUIPERS Grossier in
31793.
AMSTERDAM
stat. Haarl. tram.
Wollen Stoffen
Vleeschwarenfabriek DISTEX-KOOPER
- Amsterdam Stoffenhuïs „WEST"
Amsterdam
tel.
BERGMAN—CARELS

FABRIEK: OUDE IOOIERSST»'*
TELEFOON J701» AMSTt» 1^

„TRIOTEX"

Fa. M.v. GELDEREN
Textiel-

-

C.

N^__§TsÊ/

Groothandel in Stoffen en Zijde

„HESKON"

St. Antlioniebreestraat 12—14
OOSTERPARK 65
(C.)
51015 Tel. 43879
Beheerder: (835-10)
(Na 6 uur tel. 46427)
C.

**

rijwielen en Carri***,

é
MARNIXSTRAAT J72-J74 1* 5

—

Amsterdam

assurantiën

Fabriek en kantoor: st. Antoniebreestr. 53.COLOGNE-FABRIEK
Tel. van 8-6 u. «638
el
4*
Maga^jn<-n: Zandstraal 8, Kloveniersburgwal 45.
Antwerpen: Vestingstr 64
Vraagt eens prij.-

- sfl -

I

Manufacturenhandel

soldeer- en lascbruP 1^
tic» aan frames
Tour- en Transpo^

43

G. J. DE GROOT Amsterdam
BRILLANTINE PARFUM. EN EAU DE
h.fJ UYrJ

I

'

Wij verrichten nog

I Speciale moffelinricb''"
I voor groote opdroc^1*

BOUWONDERN-OMING „PETRUS"
MÜHLHAUS & V. d. nEIDE
WEGENBOUW GROND- EN BETONWERKEN
ing. J. H. Voorhoeve ROEMER VISSCHERSTRAAT 40
AMSTERDAM-W
TELEFOON 87365—87356.
PRINSENGRACHT 411.

TEL 51110
AMSTERDAM
soorten verpakkingen zoowel luxe als gewone.

(825 10)

—

f

JEUGDSTORM-UNIFORMEN

—

PARTONNAGEFABRIEK
85-87

-

GOV. FLINCKSTRAAT 131
Verhuur bakfiets met kruier
Zaterdags na 1 uur gesloten.

F. PRONKER

Makelaar

—

uur.

per

Lelie «n Edelwelst.

Uitvoeren en adviseeren:
J. C. V O O G D,
Electrische licht-, krachtAMSTERDAM
TEL. 33491 verwarmings-, telefoonErï"?,SGRACHT 462
HUIZEN TE KOOP VOOR GELDBELEGGING.
(724-10) installaties.
(325-9)

5T

THEATER

TOLSTRAAT 160 b/d v. Woustraat. Telef 22291
INTIEME THEATER M E T DE GROOTE FILMS
HET THEATER V O Q R DE
KAMERADEN.

Algemeene Dienst_ Verrichting Amsterdam

Kamerplanten

WJ&SSING A ZOON
,

*

»43
tM
»
j

Oosterpark 11 Adam (O.)

AMSTERDAM

AMSTERDA*

Hoofdkantoor PI. Parklaan 90. Tel. 51683—55738
N.V. HANDELSHUIS „RADIO ELECTRA"
FILLALEN:
FILIALEN:
RADIO
PI. Middenlaan 4 Tel. 51683
3 Evertsemtr Vl Tpl
eicrTRA
ELECTRA
Dijk
„
Haarl.
163
43269
Middenweg!
:* 55718 RIJWIELEN
««' 87.g 9 "„

oVertoóm
PeUr

't BLOEMENHUIS

TEL. 35958

HARÉ'S 6 ZAKEN

H

STOOMEN EN

Sahri/fmaaninaJianJel -Sfenoclüviah ting

e|C
\i

FAMILIEWASCH

ïejaargang3

Lood- en

ZioK >

■

STAAT

J^tf

ADTERTÏ',)

OOK

IN

»» £

RUB R I

L^
fe. "zw^^l^tW^"^ A
De

