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OFFENSIEF VAN HET GROOT-KAPITAAL
DE GROOTWARENHUIZEN GRIJPEN
DEN KLEINEN MAN WEER AAN

De zuignappen der poliepen
delkjk volgden Albert Heyn, Van Amezal ook nu de prijsverlaging wel weer
rongen en nog eenige groot-winkelbeop de een of andere manier worden
drijven. En nauwelijks waren de winkeopgevangen door maatregelen, die per
zonder voorafgaande bespreking met daarvoor geeigende instanties, zijn de grootliers van den eersten schrik bekomen, of slot van rekening toch weer op den rug
winkelbedrijven, Simon de Wit en Albert De Wit kondigde nieuwe verlagingen aanvan de consumenten worden afgewenteid.
Heyn voorop, de middenstanders naar de
De heeren feozen een psychologisch
Misdadig spel
keel gevlogen. Zij hebben het sein gegeven gunstig oogenblik. De geldsaneering heeft
tot den gruwelijken prijzen-oorlog, die
De
is
:
kan
vraag
nu
de gemeenschap
duizenden huisvrouwen weer in de omstandigheid gebracht, dat zij elk dubthans in voile hevigheid bezig is te onttoelaten, dat het misdadige spel weer van
branden. Het on-sociale spel van voor den beltje moeten omdraaien voor zij het vorenafaan begin t ? Moe-fen wij opnieuw
mci de .».."iuen over elkaar toezien hoe
oorlog is weer begonnu.. Ze hebUn u.cls d „fit ,cii. Het is dm groot-winkelhedrij
yen werkelijk niet te doen om die huisgroote aantallen zelfstandigen, de kleinen
vcrgeten, niets verleerd.
vrouwen te hulp te komen, want uit de natuuriijk het eerst, weer worden afgeMen begrijpe ons goed : wij zijn voor-oorlogsche practijk weten we maar
maakt, zonder dat zij in staat zijn zich
ons volkomen bewust van de noods al te goed, dat het heele propagandate verdedigen.
zakelijkheid, te komen tot een recht= systeem der grootbedrijven hierop beMen versta ons goed. Een normale,
vaardige verhouding tusschen prijzen rustte : aan den eenen kant met veel
gezonde prijzen-concurrentie wijzen wij
en loonen. Dat bij het huidige loonpeil poeha de prijzen verlagen, zoodat ieders niet af. Integendeel. Er is ons niets liever,
een prijsverlaging voor de breede aandacht er op gevestigd is, en dan aan
dan dat wij zoo spoedig mogelijk tot
laag van ons yolk een uitkomst be= den anderen kant geruischloos de prijzen een toestand, waarin deze concurrence
teekent, zal niemand ontkennen. van andere artikelen verhoogen, waar mogelijk is, zouden terugkeeren. Maar
Hierisechtereentaakvoor dan niemand iets' van merkt. En zoo bij de nog steeds bestaande artikelenonze regeering weggelegd.
Via prijsbeheersching en minimum
loonbepaling kan zij de grillKe
tegenstellingen van het oogenblik
200.000 OORLOGSSLACHTOFFERS IN NEDERLAND
elimineeren. Dit is de eenig juiste
weg. Niet de weg, dien het groot=
winkeUbedrijf bewandelt ; nl. door
te schermen met prachtige reclames
slogans als „wij beseffen den nood
van den arbeider" en tegelijkertijd
den uitgebreiden middenstand den
nek om te draaien. Want is dit een:
maal gelukt, dan kunnen de „Heeren"
hun monopolie=positie naar believen
uitbuiten en de prijzen, bij gebrek
aan concurrentie, weer opvoeren.

L-fct groot-winketbedrijf is weer in den
J'*- aanval gegaan. Zonder eenig overleg,

Tot voor enkele weken golden in het
levensmiddelenbedrijf maximum-prijzen,
welke door de overheid waren vastgesteld
en waaraan alle bedrijven, zoowel zelfstandige kruideniers als grootwinkelbedrijven, zich hidden. Wel is waar werd
er van maximum prijzen gesproken, doch
iederc ingewijde wist, dat de toegestane
maximum-winstmarges in feite minimummarges waren. Daar kon geen cent meer
af zonder het directe inkomen van den
kruidenier aan te tasten. Verlaging van
kosten was niet mogelijk, daar de bij de
piijsvaststelling gebruikte theoretische
kostenbedragen in de practijk reeds ver
overschreden waren. Het stond dan ook
als een paal boven water, dat de winstmarges, die bij deze maximum-prijzen
den winkelier gelaten werden, onvoldoende waren om hem een menschwaardig
bestaan te waarborgen. Binnen het raam
van de vakgroep was men dan ook reeds
bezig de mogelijkheden tot verhooging
van deze winstmarges te onderzoeken.
Aanval in den rug
terwijl
En
men in de vakgroep met
dit onderzoek bezig was, opende plotseling het groot-winkelbedrijf het vuur in
den rug der detaillisten. Op de gebruikelijke, luidruchtige manier der grootbedrijven kondigde plotseling Simon de
Wit in al Zijn filialen een prijsverlaging
van een aantal artikelen aan, die neerkwam op ongeveer tien procent. Onmid-

schaarschte, en bij door de overheid
vastgestelde maximum-prijzen, die den
detaillisten amper een menschwaardig
bestaan laten, is het verlagen der prijzen,
zonder dat dit gepaard gaat met andere
den detaillist beschermende of ontlastende maatregelen, on-sociaal. Wij beweren met, dat de prijzen niet verlaagd
zouden mogen worden. Wij gaan zelfs
verder. Als de overheid, uit wat voor
overwegingen dan ook, niet tot verhooging
der loonen wil overgaan, dan zal zij de
mogelijkheid moeten scheppen om tot een
a/gemeene verlaging van net prijspeil te
komen, in de eerste plaats voor de nood..akehjke ievensmiddelen.

Dat nooit meer
verlaging
Maar deze
zal nooit meer
ten koste van een zoo omvangrijke
groep nijvere landgenooten als de
detaillisten mogen gaan. En dat is
met de verlaging, waartoe thans het
grootswinkelbedrijf het sein heeft
gegeven, wel het geval. Het massa:
filiaalbedrijf poogt thans van de
gelegenheid gebruik te maken zijn
debiet, dat het in de oorlogsjaren
aanmerkelijk zag terugloopen, terug
te winnen. Wij verzetten ons er tegen,
dat daar weer honderden kleine
zelfstandigen de dupe van dreigen
te worden.
De ongelijke strijd, die voor den oorlog
de middenstand tegen het machtige grootbedrijf had te voeren, een strijd, waarin
de overheid hem aan zijn lot overliet,
dreef duizenden in Duitschland, maar
ook in ons eigen land, in de armen van
het nationaai-socialisme. Tot elken orijs
dient te worden voorkomen, dat er
wederom dergelijke situaties ontstaan.
Daarom kan de overheid niet passief
blijven. Toen de ondernemers door het
overbieden van de loongrenzen poogden
personeel te werven, greep de regeering
onmiddellijk in. Waarom gebeurt dit
thans ook niet, nu de middenstand het
kind van de rekening dreigt te worden I
Regeering grijpe

Het recht liebbe zijn loop

!'"

in!

Men kan er van opaan, dat de middenstand in het levensmiddelenbedrijf, dat
thans het eerste front is, waarop het
groot-winkelbedrijf aanvalt, zich met
kracht zal verweren. Over de wapens,
die hem ten dienste staan, zullen we
het hier niet hebben. In den normalen
concurrentiestrijd zijn ze volkomen tegen
die van het grootbedrijf opgewassen.
Maar de strijd die thans ontbrandt is
ort-sociaal en daarom kan hij niet geduld
worden. Hij belemmert, evenals de staking, het herstel en den wederopbouw
van ons geteisterde land. De regeering
toone zich een sterke regeering. Zij
schrome niet, in de eerste plaats ernstig
te onderzoeken of de prijsverlagingen,
die het groot-winkelbedrijf doorvoert,
sociaal verantwoord zijn. Is dat niet het
geval, dan dient zij zich tegenover het
groot-winkelbedrijf te stellen. Doet zij
dat, dan toont zij zich inderdaad de
regeering, die het Nederlandsche yolk in
dezen tijd noodig heeft.

DEN HELDER: STAD VAN
OFFERS
WORDTNIEUWEDIEP
WEER MARINEBASIS?
marinemannen, brandde geheel uit. De
brandweer uit Alkmaar en Amsterdam
moest komen assisteeren om de vele
Zal Den Heldermarinebasis blijven, waar al-

tijd onze oorloffsbodems

hun basis vonden, zooals hier de ..Gelder-

land"?

stralenden 10 Mei-morgen van
't was een nacht, waarin het
Hcht van den nanacht schier zonder
duisternis overgaat in het Hcht van den
prillen morgen
werd ook Den Helder
uit zijn slaap opgeschrikt door het opvallend geronk van heen- en weer-jagende
vliegtuigen en het blaffen van het afweergeschut. De in zee neertuimelende vliegik zag ze vanuit het raam van
tuigen
wamijn slaapkamer omlaag-spiralen
ren voor ieder het sein, dat het meenens
was. Geen overvliegers, maar aanvallers
vulden het luchtruim. De vliegtuigen
kwamen uit Westelijke richting, vandaar
onze aanvankelijke meening, dat het
overvliegers waren ; de stelling Den Helder had het trucje echter spoedig door
.en onze luchtdoelschutters langs de kust
en op de schepen waren op hun qui-vive
en namen de mdringers in het luchtruim
op den korrel, waardoor er verscheidene
nolens volens in het Marsdiep verdwenen.
Het vliegkamp De Kooy scheen verlaten, toen de moffen er boven kwamen
cirkelen ; het veld lag bezaaid met vehikefs van allerlei slag, om- het landen onmogelijk te rnaken. Slechts voor de hangars was een startbaan vrij gelaten voor
eigen toestellen.
Na eenig heen en weer cirkelen landden
er eenige vijandelijke vliegtuigen op
deze baan. De moffen stapten uit en
namen een houding aan van : dat vliegveld is ons.
Maar tijd, om zich lang over een gemakkelijke verovering te verheugen, hadden ze niet. Plots ratelden de salvo's uit
de' mitrailleurnesten van de mariniers
langs den Rijksweg en de verborgen nesten langs het vliegveld, en in een omme-.
ZietTwas er van indringers noch van hun
vliegtuigen weinig meer over.
Een tweede poging om op De Kooy
te landen bleef achterwege. Wel werden
de gebouwen vanuit de lucht gebombarop, maar
deerd en gingen ze in vlammen
met
indringers
de
het vliegveld hebben
capitulatie.
de
voor
gekregen
in handen
den
Op1940
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De Doodendam
Belangrijk werk had de Marine gepresteerd bij de vergeefsche poging van
over te
de Duitschers den Afsluitdtjk optreden
actieve
dit
steken en mede aan
is het te danken, dat deze poging zoo
faliekant mislukte. Geen mof is levend
teruggekeerd van dit uitstapje op den
dijk, dien Zij al gauw m Doodendam
,
herdoopten.
_. ,
Woensdag na Pinksteren zou deze
poging, die den .tweeden Pinksterdag
herhaald worden en de
was mislukt, Harhngen,
die deze tweede
Duitschers in
te
poeing moesten ondernemen, liepen
dat
ook
met
zi)
wisten,
ze
grienen omdat
levend over dezen Doodendam zouden

zijn er tijdens de vier oorlogsdagen
gesneuveld ; 2000 man kon met de
nog aanwezige schepen naar Enges
land ontsnappen, om van daaruit den
strijd tegen den vijand voort te zetten.
Behalve dezen waren er reeds velen
op verschillende oorlogsbodems, zoos
als op den kruiser Sumatra, uitgewes
ken. De totale verliezen van de Mas
rine op de verschillende oorlogsgebies
den wordt geraamd op 5000 man;
vooral de beroemd geworden slag
in de )ava=zee eischte een zware tol
van onze Koninklijke Marine.
Van deze 5000 slachtoffers was een
derde gehuwd. In bezettingstijd heeft
het Comite" „Onze Marine" zich reeds
het lot van vele nabestaanden onzer gevallen marinemannen aangetrokken ; thans
ontvangen de weduwen een pensioen van
Regeeringswege.
Van onze marine-vloot is slechts 13 %
uit den oorlog gekomen ; vooral het groote materieel is verloren gegaan.
Verheugend is het,

c_i

—»>

xnckil.

Jende geallieerde zijden erkend is, dat de
Nederlandsche Marine zich volledig ingezet heeft in den Pacific, toen de Jappen

daar nog oppermachtig schenen en de
geallieerde vloten nog niet in staat waren
voldoenden weerstand te bieden. yooral
voor de veiligheid van Australie is het
offer van de Nederlandsche Marine van
groote beteekenis geweest.
117 aanvallen op de stad
Den Helder is niet zonder schade uit
den oorlog gekomen. Niet minder dan
H7 keer is de Marinestad door vliegtuigen aangevallen, waarbij 180 dooden vielen, 58 zwaar- en 124 lichtgewonden geteld Werden. Voorts werd schade aangebracht door 32 mijnexplosies, terwijl 196
maal het afweergeschut in werking is ge-

die rondom in de stad de huizen in puin
gooiden.
Nadat ze hun bommenlast boven de
weerlooze marinestad hadden uitgegooid
het afweergeschut was door de over de
capitulatie ontstemde manschappen reeds
dcs middags onklaar gemaakt
verdwenen de vliegtuigen in Oostelijke richting. De Heldersche burgers kwamen uit
hun huizen ; de straten lagen bezaaid
met glas en puin en algemeen was de verontwaardiging over deze laffe terreurdaad.
Een der hevigste bombardementen was
dat van den nacht van 23 op 24 Juni 1940.
De Duitschers gaven voor, dat de Engelschen de schuldigen waren, doch geen
Jutter, die er geloof aan hechtte. Zij wisten wel beter ; niemand heeft er ooit iets
van geloofd. Het was een terreurbombardement, dat stemming moest verwekken
tegen onzen bondgenoot, doch het had
een averechtsche uitwerking.
In lange rijen trokken de bewoners van
Den Helder dien nacht de stad uit en
groot is het aantal, dat tijdens die vlucht
eedood werd. Een groot gedeelte van de
binnenstad werd dien nacht in puin en
asch gelegd ; vooral de stationswijk moest
het zwaar ontgelden. Het massieve Stella
Maris-Huis, het R.K. Tehuis voor de

—

—

branden meester te worden.
Den volgenden avond wekte de herinnering aan dien inferno-nacht een paniek

op onder de bevolking ; uit vrees voor
herhaling begonnen hier en daar de burgers, met wat dekens en beddegoed op
een kinder wagen, de stad te verlaten en
in enkele uren tijd was het grootste gedeelte der bevolking de stad uit om,
aileen daar het een herhaling vreesde van
den vorigen nacht, in het vrije veld, op
boerderijen, in duinen en forten aan den
buitenkant den morgen af te wachten.
Evacuatie
Dat was het begin van den algemeenen
uittocht uit Den Helder, waar de bombardementen zich telkens herhaalden.
Door bombardementen zijn 309 huizen verwoest, 737 zwaar beschadigd en
meest onbewoonbaar geworden.
Door moedwillige, onzinnige en noodelooze stooping tijdens de Duitsche bezetting verdwenen nog 1812 huizen ; het
stadsgedeelte, bekend als de „Ouwe
Helder", waar de echte jutters en visschers woonden, is geheel verdwenen,
evenals de in de nabijheid daarvan gelegen ambachtsschool, frobelschool, oudkatholieke en Herv. kerk.
De huizen langs Kanaalweg en Hoofdgracht, van waaruit de burgers nog een
blik konden slaan op het Marsdiep, werden eveneens gesloopt, waaronder kapitale gebouwen als de nieuwe Arbeidsbeurs, Twentsche Bank, Rotterdamsche
Bank en Synagoge.

Zullen onxe Jantjes in
Den Helder blijven
sohrobben, waar hun
aiorietijd liet t

treden.

Beperkten de bombardementen tijdens
de bewogen Pinksterdagen van 1940 zich
tot militaire objecten, als haven, werf en
vliegveld, op den avond van de capitulatie had de Heldersche bevolking het eerste
Duitsche terreur-bombardement te ver-

duren.

Na de opluchting, die het bericht van
de capitulatie had gebracht, verschenen
er in den avond tegen half negen plotsehng Duitsche bombardeurs, die dood en
verderf zaaiden in de woonwijken van de
stad. Per radio werd bekend gemaakt dat,
ondanks de capitulatie, Den Helder werd
gebombardeerd, met het verzoek aan het
Duitsche opperbevel de vliegtuigen terug
te roepen. Ik zat in den schuilkelder van
het Marinebondsgebouw, toen ik dit
radiobericht hoorde, doch het werd overstemd door het lawaai van de bommen,

Den Helderwerd zwaar
getroffen in deien oorlog
Duitschers bombardeerden de stad nog
bezetlingstijd.
in

—

De Pinksterdagen in Den Helder waspanning ; het was
ren vol zenuwachtige
gevaarlijk zich buitenshuis te wagen,
want de kogels zaten los in de laadkamers.
Dinsdag na Pinksteren heerschte er
aan den Buitenkant, zooals het in Den
Helder heet aan de haven, een bedrijvige
drukte. Alles wat maar varen kon, werd
oversteek
vaarklaar gemaakt voor den
en
kinderen,
Engeland.
Vrouwen
naar
met bezorgde gezichten, genoten van
het laatste samenzijn met man en vader,
van wien een droef afscheid voor onbepaalden tijd genomen moest worden.
Verliezen
bij
het uitbreken
De Marine telde
van den oorlog 20.000 man, vrijwilli*
gers en dienstplichtigen ; slechts 93
106
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De evacuatie deed het bevolkingsaantal sterk verminderen; bedroeg dit 10
Mci 1940 37.528, tijdens het dieptepunt
van de evacuatie bedroeg het nog slechts
8000, waarvan er nog 3000 in het plattelandsgedeelte Koegras en Julianadorp
woonden. Momenteel wordt het aantal,
dat door de desorganisatie der bevolkingsregisters niet nauwkeurig opgegeven kan
worden, op 21.000 geschat.
Weer marine=basis?
Voor Den Helder is de kwestie van den
terugkeer van de Marine een kwestie van
to be or not to be.
De energieke burgemeester van Den
Helder, de heer G. Ritmeester; die na
zijn veeljarige gevangenschap in Scheveningen en Buchenwalde, direct weer zijn
oude, hem toekomende plaats innam, is
ten aanzien hiervan optimistisch gestemd.
Volgens hem zijn Den Helder en de Marine niet van elkaar te scheiden. Voorloopig wijdt hij zijn aandacht aan den
wederopbouw van Den Helder.
De Amsterdamsche architect Wieger
Bruin heeft hiervoor grootsche plannen
ontworpen, die het verwoeste centrum
een geheel ander aanzien zullen geven.
De partieele plannen voor verschillende
details zijn reeds goedgekeurd. Voor den
opbouw van het typische „Ouwe Helder"
zijn nog geen plannen gemaakt.
Inderdaad is de terugkeer van de Marine voor Den Helder een levenskwestie.
Voordat het Noordzeekanaal gegraven
was, en het Noordhollandsch Kanaal de
verbinding vormde tusschen zee en IJ,
was Den Helder een bloeiende stad met
vele groote koopmanshuizen. Nadat het
Noordzeekanaal een zooveel kortere verbinding met Amsterdam had tot stand
gebracht, brak er voor Den Helder een
tijd van verval aan, waarna er door de
Marine weer eenige opleving ontstond.
Op de Rijkswerf werkten normaal een
kleine 2000 werklieden, benevens 250
ambtenaren ; op 1 Mci 45 1117 werklieden en 225 ambtenaren ; momenteel 1100
werklieden en 250 ambtenaren.
Nog 700 werklieden blijven thuis, doch
krijgen hun loon doorbetaald.
De Werf is vele malen het voorwerp
geweest van bombardementen, terwijl de
moffen er veel materiaal, vooral het materiaal voor groote werken, vandaan gesleept hebben. Voor de uitvoering van
groote werken is deze werf dan ook niet
geschikt; voor de reparatie van klein
materieel kan zij echter nog gebruikt

„DE GOEDE DOOD"
IN DE GASKAMERS VAN HADAMAR
VAN ONZEN SPECIALEN
regenachtigen dog
dorpje Hadamar
ten N.O. van Frankfurt, welks inwoners
zoovele weloverwogen misdaden van nabij
hebben meegemaakt.
Moeizaam kroop onze auto langs de
modderige wegen tegen den heuvel omhoog,
waartegen somber het grijs gepleisterde
oude Franciscanenklooster afstak. Geen
mensch ontmoetten wij. Onder een afdak
hing een Amerikaansch soldaat verveeld
op wacht.
Wij traden het oude vervallen gebouw binnen en werden binnengelaten
in de werkkamer van den geneesheerdirecteur, een psychiater, die nu na zijn
terugkeer de leiding van dit krankzinnigengesticht weer op zich genomen had.
Een luguber interview of beter nog verhoor begon.

een troosteloozen
Opbereikten
wij het

Wetenschappelijke moordenaars
Hier kwamen feiten aan het Hcht,
die wel algemeen vermoed worden,
doch nog veel te vaag bekend zijn.

VERSLAGGEVER

Het ktooster le Hadamar, waar de nazis hun

gaskamers. Dit alles stond onder leiding
van den chef-arts Dr. Wahlmann.
35.000 menschen

worden.

Ook aan de haven en verschillende

dienstge bouwen,

als Marine Hospitaal,

kazerne en bakkerij, is groote schade toegebracht.
Hoewel de haven van Nieuwediep een
der weinigen is, die op natuurlijke wijze,
door de strooming van eb en vloed, op
diepte gehouden wordt, is zij ten eenenmale ongeschikt voor groote oorlogsbodems, die er niet in kunnen draaien. Als
eerste marinehaven in ons land, vooral
voor klein materieel en onderzeeers,
heeft de haven van Nieuwediep echter
steeds haar groot nut bewezen.
Of Den Helder weer Marinebasis zal
worden, hangt van vele factoren af. In
marine-kringen zelf heerscht de meening,
dat Den Helder als marinebasis heeft
afgedaan.
Het is bekend, dat de Minister van
Marine, Z. Exc. J. H. de Booy, voorstander is van centralisatie van de Marine ;
dat hij Den Helder ongeschikt acht voor
groot-materieel en ook niet bij voorkeur
aan Den Helder denkt als opleidingscentrum voor de adelborsten.
Dat den laatsten tijd de marine-schepen
in plaats van Den Helder, Rotterdam aandoen, waar ook de Marinestafmuziek
overigens ambulant
meestentijds vertoeft, wil nog niet zeggen, dat Rotterdam,
de eerste koopvaardijhaven van ons land,
tevens eerste marinehaven zal worden.
Ook de thans nog zwaar gehavende haven
van IJmuiden met die van het nabije
Amsterdam biedt mogelijkheden voor een

—

Marinebasis.
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Hierboven : Eindeloos rijen
-ich
de posties aaneen,
waaronder de vers lac htoffers
gaste
bcgraven
werden
in de schaduw van
bet gebouw.

vermoord

Het stoffelijk overschot der slachtoffers werd in deze tweede periode begraven.
De familie kreeg bericht, dat de patient
aan een infectieziekte was gestorven
en kon op verzoek de asch en de kleeren
voor veertig R.M. toegezonden krijgen.
Volgens nauwkeurige gegevens zijn
hier 20.000 menschen vergast en 15.000
door injecties vermoord! Deze getallen
zijn waarschijnlijk nog te laag, daar de
Amerikaansche autoriteiten hoogere cijfers
geven. De laatste moord geschiedde een
week voor de komst der Amerikanen.
Deze sombere gegevens toonen duidelijk
het verval van de Duitsche wetenschap,
die niet aileen in Hadamar zich liet
verleiden tot het nemen van proefnemingen en onderzoekingen op weerlooze
slachtoffers 1
Moge dit relaas tot afschrikwekkend
voorbeeld dienen voor geheel de moderne
wetenschap en beschaving, die maar
al te zeer geneigd zijn te gemakkelijk
over de misdrijven, gepleegd door het
Duitsche Yolk, heen te stappen.
Uit deze feiten blijkt immers dat een
aanhoudend protest van de bevolking
wel degelijk invloed had bij de Gestapo,
zoodat wellicht door een langdurig protest
de laatste periode vermeden had kunnen

worden!

„GEBED"
Heer, xie mij
want,

gij

kent m'n gedachten
Hiernaast : Demiezerige ingang van
cte lugubere gaskamers van ;Hada-

—

Zoolang de sterkte van onze nieuwe
vloot niet vaststaat, zal crook, wat de
plaats van de Marinebasis betreft, geen
zekerheid komen. Ook de volksvertegenwoordiging, die de gelden zal hebben te
voteeren, zal hierbij een woordje meespreken.
Onverschillig waar de Marinebasis zal
komen, in Den Helder, IJmuiden of Rotterdam, of wellicht Vlissingen, overal zal
dit met groote uitgaven gepaard gaan.
Behalve Marinestad was Den Helder
ook visschershaven, doch deze levensbron is niet van zoo'n groote beteekenis,
dat daardoor Den Helder weer tot een
stad van 40 a 50.000 zielen zal kunnen
,
uitgroeien.
Aileen wanneer Den Helder weer Marinebasis wordt, zal het weer een stad
van eenige beteekenis kunnen worden ;
zoo niet, dan is ook voor Den Helder het
lot weggelegd van een oud-vergeten stadje, zooals er liggen aan de kust van de
doode Zuiderzee.
Fk. Otten

gruwelen pleegden

mar.

Ze wierpen een hei licht op een ander
decadent nazisproduct : den wetens
schappelijken moordenaar in dienst
van de Germaansche eugenetiek.
In het begin van den oorlog werd het
alskrankzinnigengesticht ingerichteklooster gebruikt als Kriegslazaret. Plotseling
moest het ontruimd worden, waarop
het betrokken werd door Die Gemeinniitzliche Stiftung fur Anstaltpflege"
uit Berlijn. Deze groep bestond uit
dokters en verplegend personeel, vooral
Partij-zusters. Er werden van alle kanten
materialen aangesleept en bet geheele
gebouwencomplex werd omgeven door
een geheimzinnig waas. Tegelijkertijd
deden verschillende vreemdelingen hun
intrede in het argelooze dorpje, die later
Gestapo-agenten bleken te zijn.
Op een zonnigen dag in den zomer van
1940 kwamen er eenige bussen het dorp
binnen rijden, volgeladen met zieken
van allerlei soort. Deze lieden kwamen
voor herstel en vacantie naar Hadamar,
doch nooit Werd er meer iets van deze
ongelukkigen vernomen!
Steeds een uur na hun aankomst
steeg er een dikke gele rook uit den schoorsteen op, die urenlang met zijn doordringende en walgelijke lucht boven
het dorp bleef hangen. Boeren uit de

omgeving zagen van hun hooger gelegen
landerijen uit liedcn, die kuilen vulden
met een grijze substantia.

De slachtoffers
De slachtoffers waren ouden van dagen,
krankzinnigen, t.b.c.-lijders en invaiiden.
De dorpelingen noemden deze bussen al
gauw Mordkiste" en de kinderen werden
door de ouders bedreigd met de Backofen". (Dit als typisch staaltje van decadenten Duitschen volkshumorl)
Toch steeg, ondanks de Gestapo, een
steeds dringender protest op, vooral
dan tegen de onaangename lucht, die
langen tijd de atmosfeer bedierf. Dit
had ten slotte resultaat ; de installaties
werden zorgvuldig afgebroken en het
gebouw werd weer krankzinnigengesticht.
Het moorden ging echter rustig verder,
nu meer speciaal van geestelijk onvolwaardigen en krankzinnigen. Aanvankelijk door morphine- en scopolamineinjecties. Later ook door groote doses
Veronal en intercardiale-injecties met
infectieuse sera (inspuitingen in het
hart met giftige vloeistoffen afkomstig
uit besmet bloed), een Noord-Duitsche
vinding. Gewoonlijk werd er hierbij
aansluitend sectic verricht in de vroegere

en m'n jachten.

Heer, troost mij

gij
kent mijn verdriet
en, ontvalt mij niet.
want,

Heer, ik ben aileen
tot v wend 'k me heen
niets zonder v
vermag 'k nu;

blijf
en

mij

naast

met

staan

mij gaan!

en, nu in deze nacht

kan 'k voe/en uwe macht.
licht Icomf door de ramen
't is dag weer
amen.

Augustus '45
fan

van IXim
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-

hebben Europa vijf jaren lang
*~* in den harden onmenschelijken
greep van hun macht gedwongen en
het omsloten met den ijzeren wal
van hun dwingelandij. Doch nu wach=
ten de vierentwintig in Neurenberg
in den greep der gerechtigheid en
binnen de omwalling van zwaarbe=
waakt beton op het laatste vonnis,
de laatste beslissing, die niet door
hen genomen wordt!
Op den i7den October werd hun
door de opening in hun celdeuren een
boekje toegereikt van 43 pagina's, in het
geheel 24000 woorden, waarin de aankiacht omschreven stond tegen Goering,
Ribbentrop, Hess en de 21 anderen, die
in Neurenberg wachten op het proces,
dat spoedig zal beginnen. Tegelijk met
deze aanklacht kregen zij de aanzegging,
dat hun verdediging binnen dertig dagen
gereed moest zijn. Het klinkt waarlijk
wel als een persiflage, dat de verdediging
dezer lieden ooit gereed zou komen, zij
obit „verzachtende" omstandigheden zou
kunnen vinden voor de botte wreedheden,
waartoe zij zich hebben geleend.
Wie zullen oordeelen
In den rechterstoel te Neurenberg
zullen afgevaardigden van Engeland,
Frankrijk, Amerika en Rusland plaatsnemen. Voor Engeland Lord Justice
Lawrence, die als voorzitter zal fungeeren, verder Justice Birkett ; voor
Frankrijk M. Dieudonne de Vabres en
M. Falco, voor Amerika Mr. Francis
Biddle en Mr. Justice Parker, voor Rusland Generaal Nikichenko en zijn collega
Volchkov. Als aanklagers-zullen fungeeren
Justice Robert H. Jackson voor Amerika,
M. Francois de Menthon voor Frankrijk,
Generaal Rudenko voor Rusland en voor
Engeland de Hoofd-aanklager Sir Hartley

Walter Funk, Hjalmar Schacht,
Gustav Krupp, Karl Doenitz,
Erich Raeder, Baidur yon Schis

HERMANN WILHELM CORING. RUDOLF HESS. JOACHIM
yon RIBBENTROP. ROBERT LEY. WILHELM KEITEL
ERNST KALTENBRUNNER. ALFRED ROSENBERG. HANS
FRANK. WILHELM FRICK JULIUS STREICHER WALTER
FUNK HJALMAR SCHACHT.GUSTAV KRUPPvon BOHLEN
und HALBACH KARL DONITZ. ERICH RAEDER. BALDUR
vonSCHIRACH FRITZ SAUCKEL. ALFRED JODL MARTIN
BORMANN FRANZ yon PAPEN ARTUR SEYSS-INQL'ART
ALBERT SPEER CONSTANTIN yon NEURATH. and HANS

rach, Fritz Sauckel, Alfred
Jodl, Martinn Bormann, Franz
yon Papen, ARTHUR SEYSS

INQUART, Albert Speer, Con=
stantin

yon

Fritsche.
Groep touee

Neurath,

Hans

.

alle misdaden
tegen den vrede en is gericht tegen
Goering, Ribbentrop, Hess,
Rosenberg, Frick, Speer, Funk,
omvat

Neurath,
SEYSS.INQUART,
Keitel, Jodl, Sauckel, Raeder,
Doenitz, Schacht, v. Papen.

De aanvanf van
de dagvaarding.
Waarom komt Nederland niet bij de
beschuldigers !

FRITZSCHE

EENIGE DER 24....

Fritsche.

Yon Ribben";

-|:

Goeriir

Doenitr

Speciale gevallen worden nog genoemd
zooals de moorden op Dollfuss, Breitscheid en, Thaelmann en de gevangenhouding van vele politieke en religieuze
persoonlijkheden zooals Schussnig en

Duitsche

De Aanklacht
In het statige document der aanklacht
worden al deze vierentwintig samengevat
onder het eene hoofd : samenzweerder",
en de geheele aanklacht kan onderverdeeld worden in vier hoofdgroepen.
Groep een omvat alle samenzweringen
om Duitschland onder hun macht te
krijgen en zij gaat uit tegen al de vierentwintig :
Hermann Wilhelm Goering, Ru=
dolf Hess, Joachim yon Rib=
bentrop, Robert Ley, Wilhelm
Keitel, Ernst Kaltenbrunner,
Alfred Rosenberg, Hans Frank,
Wilhelm Frick, Julius Streicher,

SEVSS INCjUAriT. die

ons land vijt jaar in zijn

mtsd.iditren greep
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hield.

Groep vier omvat de misdaden tegen
het menschdom zooals moord en vervolging van politieke tegenstanders, deportatie en vervolging op gronden van rasverschil of politieken strijd. Onder deze
categoric vallen speciaal de concentratiekampen. Deze aanklacht is gericht tegen :
Goering, Ribbentrop,
Hess,
Rosenberg, Frick, Speer, Funk,
Krupp, Neurath, SEYSS=IN*

QUART, Keitel, Jodl, Kalten*
brunner, Frank, Bormann, Ley,
Fritsche, Schirach, Streicher.

Shawcross.
Al deze mannen zijn op 18 October
samengekomen in de groote zaal van het

Volksgerechtshof waar ieder
der rechters de verklaring heeft afgelegd : „Ik verklaar plechtig, dat ik al mijn
machten en pliclnen zal uitoefenen als
een lid van het Internationaal Militair
Tribunaal, onpartijdig, naar eer en geweten."

Groep drie omvat de oorlogsmisdaden
gepleegd van den eersten September 1939
tot acht Mci 1945 in Duitschland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Italic en in de
bezette landen alsmede op zee. Deze
categoric omvat ook de massamoorden,
executies, deportaties en plunderingen.
De aanklacht is gencht tegen :
Goering, Ribbentrop,
Hess,
Rosenberg, Frick, Speer, Funk,
Krupp, Neurath. SEYSS.IN*
QUART, Keitel, jodl, Sauckel,
Raeder, Doenitz, Kaltenbrun*
ncr, Frank,
Boimann, Ley,

Hans Frank

Albert

Speer

Keilel

AETHERGOLVEN

WAT IS ER GAANDE IN HILVERSUM?
IJet is duidelijk dat er achter de scher-1
men van onzen omroep diepgaande
veranderingen op komst zijn : maar nie-

'

mand,

——

behalve natuuriijk de leidende
figuren
weet, wat er werkelijk aan
de hand is, en zoo wordt er een geheimzinnige sfeer geschapen, vol raadselen
en tegenspraak. Twee feiten zijn ons
echter bekend, waaruit zich de meest
uiteenloopende conclusies laten trekken.
In de eerste plaats weten wij, dat er een
algemeene radio-contributie wordt ingevoerd, waarbij naar het voorbeeld van
de meeste andere staten iedere luisteraar
per radio-installatie en per maand i gulden zal moeten betalen. Deze bijdrage
wordt geind door de P.T.T., die blijkbaar van plan is, niet slechts de kosten
voor het technische omroep-apparaat
maar ook de programma's te bestrijden.
Terloops gezegd zal op deze wijze een
aanzienlijk bedrag per jaar bijeenkomen,
want wanneer wij op grond van de laatste,
vooroorlogsche statistieken ca. 400.000
luisteraars veronderstellen, beteekent dit
niet minder dan 4.800.001 gulden. Al
kan ook een groote en moderne omroep
met twee programma's daarmee beslist
geen groote sprongen maken, toch zal
er een soliden gang' van zaken kunnen
worden gewaarborgd.
Wat nu de hoogte van de belasting"
per luisteraar betreft, zijn wij het met
de uitlatingen van den heer Van Heiningen van de P.T.T. volkomen eens,
dat al datgene, Wat ons door onzen omroep
in den loop van een maand wordt geboden, allicht i gulden per gezin waard is;
vanzelfsprekend zijn er steeds kranten,
die hun socialisme" met iedere bijdrage
veel te duur" te vinden, willen bewijzen ;
in dit geval hebben zij beslist ongelijk,
want voor wien i gulden contributie
per maand te duur is, die kan-zich evenmin de kosten voor een ontvangstinstallatie permitteeren.

De aanstaande radio-contributie geeft
ons echter een raadsel op : is daardoor
nu eigenlijk het plan, de oude omroepvereenigingen weer te doen herleven definitief van de baan? Het zou logisch
zijn deze vraag bevestigend te beantwoorden, want de vrijwillige luisterbijdragen vormden een essentieel bestanddeel, ja, zelfs de psychologische ruggegraat der oude vereenigingen. Nu vernemen wij echter
en dat is het tweede
feit, dat de sfeer van onzen omroep zoo
dat evengeheimzinnig doet schijnen
eens binnenkort verscheidene omroepprogrammabladen, waaronder de K.R.0.-en de V.A.R.A.-gids, weer zullen verschijnen, en dat de oude omroepvereeni-:
gingen, zooals ons een insider verzekerde,
7 uren zendtijd per dag zullen krijgen,
behalve de A.V.R.0., die door Herrijzend Nederland" zal worden vervangen. Wanneer wij de juistheid van
dit laatste bericht in het midden laten,
is-het-versehijnen van de diverse V.A.R.A.boden etc. toch wel een feit, dat de geheele
situatie zoo onduidelijk mogelijk maakt.
Wie betaalt nu eigenlijk deze programmabladen ? Zeer zeker niet P.T.T. van de
radio-contributie, want volgens de advertenties in de kranten kan iedereen zich
op het een of andere blad abonneeren.
Beteekent een dergelijk abonnement nu,
zooals vroeger, tegelijk het lidmaatschap
van een der vroegere omroep-maatschappijen, die de jure nog steeds bestaan en
juist daardoor ook weer de facto actief
kunnen worden? Wij twijfelen geen oogenblik of de oud-nieuwe programmabladen
zullen hun abonne's vinden, en waarschijnlijk het gelijke aantal als vroeger ;
met het geld echter, dat op deze wijze
bijeenkomt, werd de oude omroep in
zijn geheel gefinancierd! Waarvoor dient
dan nog de nieuwe radio-contributie ter
hoogte van 12 gulden per jaar ?
Zij, die op al deze vragen het juiste

—

—

Niemoller.

antwoord zouden kunnen geven, de heeren namelijk van de Regeeringsvoorlichting, hebben tot nu toe gezwegen. Wij
hebben er in dit geval afstand van gedaan,
zelf te gaan informeeren, want volgens
onze bescheiden meening zijn al deze
dingen, die de toekomst van onzen omroep
op langen tijd zullen moeten bepalen,
dermate belangrijk, dat ze voor de microfoon behooren te worden uitgesproken.
Niet heelemaal duidelijk is ook het
werk
en vooral het effect
van de
zoogenaamde zuiveringscommissie bij onzen omroep. Wij hebben het in de eerste
tijden van
Herrijzend Nederland" beleefd, dat men angstvallig iederen medewerker ten opzichte van zijn politick
verleden grondig onderzocht
en zeer
terecht ook. Maar nu is een officieele
Zuiveringscommissie aan het werk, en
deze commissie heeft ook verschillenden
personen het recht, om in welken vorm
dan ook aan het omroepwerk dccl te
nemen, ontzegd. Desondanks kan men
in Hilversum in de kantoren en studio's
menschen ontmoeten, die ten gevolge
van het vonnis der zuiveringscommissie
het omroepgebouw nog niet eens mogen
binnengaan, die echter toch aldaar blijkbaar hun dagelijksch werk verrichten.
Wij noemen slechts het geval Guvs
Weitsel, een van de voornaamste medeplichtigen aan den
verradersomroep",
wiens bezigheden bij of naast Herrijzend Nederland" ook in de dagbladpers
verontwaardiging hebben verwekt. Naar
wij vernemen heeft ook Willem Vogt,
de vroegere leider der A.V.R.0., weer
zijn intrek genomen in de kantoren van
het studiegebouw, ofschoon hij door de
Zuiveringscommissie ten zeerste werd

—

—

—

afgekeurd.
Wat heeft dat nu allemaal te beteekenen? Wordt soms ook hier het oude recept
toegepast : de kleine dieven hangt men
op, de groote laat men loopen ? Wij
zouden het zeer op prijs stellen, wanneer
een van de officieele persoonlijkheden
zoo spoedig mogelijk op al deze „brandende kwesties" voor de microfoon een
antwoord zou kunnen geven, waardoor
luisterend Nederland voldoende wordt
ingelicht.

Auditor.
HET KOMPAS

EEN VOLK GING TEN ONDER
MOSKOU ZOEKT
\7lvere pericolosamente!" kreet de

m ▼ Duce in de opperste vervoes

ring, die hij nauwkeurig einkalkus
lierte in zijn hetze om Italic in den
oorlog te drijven. „Gevaarlijk leven!"
Deze slagzin moest de Italianen in
een paroxisme van heroiek voeren
tot dit groote, majestueuze doel van
Mussolini's Italic, de heerschappij
over Mare nostro, onze Middellands
sche Zeef
En zij hebben gevaarlijk geleefd, en
zij zijn er aan ten onder gegaan in den
roemloozen, zieligen strijd, die zijn einde
vond bij het pompstation te Milaan,
waar de lichamen van Mussolini en
Staracci deinden op een zee van bespotting....
Wij alien mogen ons nog herinneren
hoe over het fUmdoek in de vooroorlogsche
journaals massale stramme rijen van het
fascistenleger marcheerden met de gensters der onverwinlijkheid in hun oogen.
En wij hoorden het opbruischen tot
een geladen golf van sterkte op het plein
voor het Palazzo Venezia : „Salve o
Popolo d'Eroi": „Gegroet o heldenvolk"
de eerste strofe, van het volksUed der

Giovinezza.

Dat imponeerde ons zeer, dat vervulde
ons met een wijd ontzag. Maar al deze
onverwinlijkheid en sterkte zeeg ineen
als de veelgenoemde doorgeprikte ballon,
waar Kesselring's brute adem met moeite
nog vorm in hield.
Tasten naar democratic
Heeft het fascisme dan zoo weinig
beteekend in Italic ? Momenteel be=
ijvert ieder in dat land zich zulks
te beweren. Men noemt de schaarsche
procenten, die rassfascisten waren,
men vervolgt ze met bijlen en lynchs
lustige massa's, men daagt ze voor
tribunalen en veroordeelt ze op grond
van allerlei misdrijven tegen den
staat.

Doch wij weigeren te gelooven,
dat er zooveel rechtvaardigen zijn in
en dit is een belangrijk
Italic. Eerder

punt

groote

—
—onontwikkelde
boerenmogen wij

aannemen dat de

en arbei-

dersmassa's, die voorheen slaafs en licht

ontroerbaar een Duce toeschreeuwden,
om daarna terug te zinken in het geregeerd-worden, nu zich keeren tot de
prominenten van vroeger, als tot de

zondebokken.

Wanneer "er dus momenteel in naam
der democratic in Italic wordt geregeerd,
dan mag« men gereedelijk aannemen,
dat de eene basis, waarop het fascisme
vroeger wijdbeens stond, thans verdeeld
is onder enkele. partijen, wier leiders,
moeizaam en aarzelend, hun het politieke
denken trachten bij te brengen, dat zij
in twintig jaren hebben verloren. De
massa staat echter stil bij de zeer materialistische vraag : „We hebben het slecht,
hoe krijgen we het beter?" En iedere
partij wijst dan haar eigen weg.
Democratic! De Italiaansche leiders
weten dat dit woord hun een sleutel is
voor een re deli jk vredesverdrag, dat
slechts in naam van dit woord op den
steun der wereldmogendheden mag worden gerekend, en dus trachten zij de
democratic met alle middelen te vestigen,
hoewel de vrijheid van spreken ook voor

HET

hen een nieuwe nauwgekende liefde is.
Men kan nu momenteel in Italic waarnemen hoe de verschillende kleinere
groepen van intellect v eelen de volksdikwijls met slogans en andere
massa's
gemakkelijk verteerbare politick
inhaar yak trachten te schuiven, om ze
daar dan langzaamaan de parti jprogramma's en de verschillen daartusschen bij
te brengen.

—

—

De drie machtigen
Er zijn verschillende groepeeringen,
meestendeels reeds uit den prae-fascistischen tijd stammend, op den voorgrond
gekomen en drie daarvan kan men achten
een groot gedeelte van het yolk achter
zich te hebben.
Het

zijn :

de communisten,

de

socialisten en de Christen=democra=
ten, van wie de twee laatsten de
oudste papieren hebben. Immers de

Italiaansche socialisten zijn de stiefs
vaders van het fascisme en hun
huidige leider Pietro Nenni was een
vriend van Mussolini in zijn socialiss
tischen tijd. De Christenademocraten
zijn de voortzetting van de vroegere
Italiaansche volkspa rtij, gesticht door
Don Luigi Sturzo, katholiek priester
en groot philosoof en socioloog, die
door Mussolini verbannen werd. De
meest op den voorgrond tredende
figuur uit deze parti j is op het oogens
blik haar secretaris, Alcide de Gas=
peri, minister van Buitenlandsche
Zaken, die op de Londensche confes
rentie Italic verdedigde tegen de
begeerigheid van vier landen. Het
Vaticaan en de geestelijkheid staan
volledig achter deze partij, die een
katholieke democratische renaissance
voorstaat. Daarnaast staat de coma
munistische partij met haar leider
Togliani.
Terwijl men deze groepen in werkelijken zin volkspartijen mag noemen, zijn
er nog een drietal andere, die, practisch
enkel uit intellectueelen bestaande, ook
sitting hebben in het z.g. Romeinsche
Comite der bevrijding. Dit zijn de
Arbeiders-democraten, Bonomi's partij,
de Actionisten en de Liberalen, en hiervan hebben weer de Actionisten den
grootsten invloed, vooral door de krachtige persoonlijkheid van hun leider, den
huidigen Italiaanschen minister-president
Feruccio Parri. En om het beeld volledig
te maken, moeten wij tenslotte nog de
Republikeinsche partij vermelden, die
fel anti-monarchaal is en zich derhalve
buiten de regeering houdt, alsmede de
Italiaansche Democratische Partij, die
uiterst rechts is en vurig verdediger van
Prins Umberto, die met een zware
bescherming van pantserwagens en gewapende carabinieri in het Quirinaal
verblijft.

„A morte la dittatura communista!"
Hoewel al deze partijen bij de komende

verkiezingen verrassingen kunnen brengen, zal het toch waarschijnlijk zijn dat
de strijd zich voornamelijk afspeelt tusschen de drie grooten.
Het zijn de Christelijk-democratische
en de Communistische, die het meest
spectaculaire beeld bieden.

„Vivere pericolosamente" 1 kreet Mussolini

—

en hij maakte van het zoo mooie
Italic een puinhoop

HET KOMPAS

ZUIDEN

De Due*, die Italic door zijn braUende
en nolle leuzen in den oorlog dreef

Wat de Christen-democraten betreft,
hen zou men als een correspondeerende
groep kunnen opvatten van de in Frankrijk
en andere West-Europeesche landen optredende strooming, die een socialistischgerichte politick nastreeft, gegrond op
een christelijke levensbeschouwing.
Niet gebonden dus aan een speciale
religie, doch doordeesemd van de christelijke beginselen, aangezien, zooals in
het programma wordt gezegd : „Christelijke Democratic weet, dat moreele en
geestelijke waarden onontbeerlijk zijn
voor een juisten politieken en socialen
wederopbouw van het land."
Een fellen strijd, die sommigen vervult
met vrees voor burgeroorlog, heeft deze
partij inmiddels aangebonden met de
Communistische partij, die vooral in
Noord-Italie', onder de voormalige partisanen, haar grootsten aanhang vindt. Zij
is regelrecht op Moskou georienteerd en
haar leiders hebben het ware Moskousche
bloed in zich!
Palmiro Togliatti, minister van
Justitie in het huidige kabinet is een
van de voormannen van de Komins
tern, en de kern der partij vormen,
naast een groep arbeiders, de krijgss
gevangen Italianen, die via Rusland
en den rooden communistendoop
naar hun land mochten terugkeeren!
Bovendien heeft de Partij het be=
ruchte Apparato, dat gecommandeerd
wordt door Ruggiero Grieco, een
Russisch genaturaliseerd Italiaan.

En in dit Apparato onderkent men de
ware Russisch-communistische strijdmethode! Het is een geheime organisatie,
bestaande uit cellen van drie man, die
tot staking opruien, sluipmoorden en
lynchpartijen organiseeren. Deze cellenbouw is zeer hecht en van de eene eel
staat slechts een man in verbinding met
een andere. Zij hebben zich overal weten
in te dringen, in bankinstellingen, kranten, hulpcomite's, en zelfs in de rangen

der politic En zij wachten en werken,
wachten op een groot moment, dat zij
door een revolutie, een staatsgreep triomfantelijk de macht kunnen grijpen!
Het is dus niet te verwonderen, dat
er op de muren van Rome machtige
letters verschijnen, die den strijdkreet
van het Christelijk Italic schrijven : A
morte la dittatura communista!" „Dood
aan de communistische dictatuur!"
Wij mogen slechts wenschen
Wat zal er gebeuren met Italic ?
Italic, dat zich bekeeren wil ? Dat de
oorlog zwaar en dreunend heeft zien
hameren op zijn onsterfelijke monumenten van vroeger eeuwen. Dat in
honger en uiterste armoede wacht op
hetgeen de volkeren uiteindelijk zullen
besluiten. Dat geplunderd wordt door
roovende benden, dat nog dagelijks de
schoten hoort knallen en de pantserwagens ziet razen door de straten bij
heethoofdige partij botsin gen.
Wij weten het niet. Wij mogen slechts
wenschen, dat het sterk moge zijn, sterker
dan het geweest is
Jan W. Martijn

....

„HET KOMPAS" UITGEBREID!
beginnen met dit nummer,
Kompas"
verschijnt „Het
voortaan in plaats van met acht,
met twaalf pagina's.
De prijs blijft echter hetzelfde!
Daar „Het Kompas" vaak is
uitverkocht, is het verstandig als
U zich direct opgeeft als abonne
bij den boekhandel, onze agenten
of bezorgers, alom in den lande;
aileen dan is v er zeker van, dit

Te

interessante blad regelmatig te
zullen ontvangen.
Wanneer de grens der oplage
hoe
is bereikt kunnen wij v
jammer ook!
voorloopig niet
meer inschrijven, en kunnen we
v nog slechts op een zoogenaamde
„wachtlijst" plaatsen. Dus stelt
niet uit
Abonnementsprijs per week 25
cts, kwartaal-abonnement / 3.25 bij
vooruitbetaling.

—

—
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DEKUNSTENAAR
en de
Ik zit met mijn vriend,
den kunstschilder, in
de lunchroom van een van
Haarlems grootste kooppaleizen. Mijn vriend houdt
er van in zijn woorden al
even losbollig met de realiteit om te springen als uit
zijn werk, dat hij af en toe
produceert, een diepe ernst
en een grondige vakkennis,
verbonden met de sensibiliteit van den kunstenaar,
spreekt. Zijn verhouding
tot de werkelijkheid is er
een, die totaal los staat van
de voorbijgaande en oppervlakkige gedaante en voor
wien God in alles en overal
zich openbaart. De wetten,
waaraan sommige physici
een zoo overdreven waarde
toekennen, dat zij meenen
verplicht te zijn de bewijsbaarheid dezer wetten zoodanig te bewijzen, dat na
hen niemand meer in staat
zal zijn van dit bewijs een
herhaling te. leveren, zijn
voor hem aan den grondigsten twijfel onderhevig, zoo,
dat hij liever a priori aan
hun wetmatigheid twijfelt
dan het achteraf nutteloos

*"
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te maken, dat zij bestaan

hebben.

„Hoe krijgt men zoo'n
stad op den grond. Dat zal
toch niet meevallen," is
zijn luchtige opmerking als
wij vanaf het terras het uitzicht hebben op bedoelde
stad, een van Nederlands
liefelijkste woonoorden. De
zon glinstert om het middeleeuwsche bouwwerk der
St. Bavo, dat gelukkig in
onzen tijd een analoog evenbeeld vindt in de uiting van
den Christelijken geest, die
deze moderne Kathedraal
is, welke aan den stadsrand
Gods glorie verkondigt.
„Waarom valt alles naar
beneden," zoo informeer
ik terloops.
Omdat beneden alle
mooie meisjes loopen," is
de even geestige als nuchrepliek. In Gods
tere
hierarchic is de kunstenaar
thuis. Hij voelt intuitief,
dat de mensch belangrijker
is dan het doode ding, niet
om zichzelf, maar om der
Liefde wille, waarvan toch
voor hem de vrouw het
symbool is.

De realiteit van den kunstenaar is niet de ernst van
het leven in zijn alledaagschen sleurgang, het is de
ernst van de liefde in haar
eeuwige wisseling. De kunstenaar verbindt de „ Importance of being earnest"
(Oscar Wilde), het belang
van den ernst, met den
strijd tegen de Decay of
Lying" (idem), tegen het
verval der leugen. Voor
hem bestaat er geen grootere leugen dan de verloochening van de schoonheid, voor den Christelijken
kunstenaar de directe afstraling van Gods Liefde.
Hij schrijft geen sprookjes
over „goud", voor hem is
het sprookje goud.
Hoe grooter het karakter van den kunstenaar,
dcs te grooter zijn liefde
voor wat hij als realiteit
kent. Dit karakter openbaart zich in zijn werk.
kunstenaars
Groote
dwaalden door het leven ;
het leven liet hun niets en
toch, zij leefden met hun
realiteit, met de realiteit.

„OBSERVER"

We gaan weer naar ZANDV
PRACHTIGE OPBOUWPERSPECTIEVEN
VOOR GESLOOPTE KUSTSTROOK
GROOTSCHE UITBREIDINGSPLANNEN VOOR BADPLAATSEN
HET PLAN ZANDVOORT
TJ'et principeplan, dat ir. Friedhof voor den heropbouw van Zandvoort
volgende neer :
J* maakte, komt in hoofdzaak op hetden

noordelijken Boulevard, en aan
Men wil de toeristen centraliseeren op
den zuidkant het z.g. stille gedeelte projecteeren.
Beide boulevards krijgen nu een rechtstreeksche verbinding met als schakel
is daar geen ander woord voor
het centrum, waarop een groot Kurhaus
congresgelegenheden, pavilmet
concertzalen,
is
geprojecteerd
te vinden?
men zie de teekening
komt een
joenen, theehuisjes, c.d. Daaromheen
winkelgalerij, die trapsgewijs naar het strand afloopt.
Om het Bad- of Kuurhuis wordt ook het permanente woongedeelte gebouwd
met het forensengedeelte. Verder komen er groote flathotels, luxe en voor
eenvoudige burgers, met en zonder bediening. Het Zuiderbad wordt weer
opgebouwd, evenals het Noorderbad, dat uitsluitend voor de wedstrijden
beschikbaar blijft.
Voorts komen er recreatie-oorden, een auto-renbaan, grootsche parkeerook gebouwen, waar de geest en
terreinen, bioscopen en, laten we hopen
het hart hun dccl zullen kunnen krijgen.
In een heel klein c.afi-tje, ergens in een groote stad, zaten in den bezettingstijd de door Seyss Inquart ontslagen burgemeester van Zandvoort en de
bekende architect ir. Friedhof. Zij waren drvtk in gesprek, terwijl de bouwmeester aanteekeningen maakte en nu en dan een schetsje op zijn bloc-notes
krabbelde.
Buiten Hep de Grime en in Zandvoort waren de sloopers bezig de huizen
en gebouwen te ruineeren. Sedert November 1942 was men daarmee bezig.
Eerst werden de menschen uit hun huizen gejaagd en dan begon de Germaansche stormloop op de bezittingen der Nederlanders aan de kust, in Zandvoort,

—

—

—
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voor de toeristen was gemaakt, is gesloopt
of vernield.
We staan nu aan het begin van een
nieuwe periode, waarin ook dit vraagstuk: de exploitatie van onze zeekust,
grondig moet worden aangepakt. Daarbij
moeten we niet aileen op de belangen
van den stadsbewoner letten, maar ook
op die van hen, die vanouds onze duinen
en kustplaatsen hebben bevolkt.
We kunnen dan voornamelijk twee
categorieen badplaatsen onderscheiden,
nl. die, welke door haar ligging aangeweZen zijn om een groot publiek te tre'kken,
en die waar men door minder gemakkelijke bereikbaarheid een klein aantal
gasten kan verwachten.
In de eerste is een massaregie noodig,
bij de tweede moet met voorzichtige
hand den zomergast in het bestaande
geheel worden opgenomen. In het eerste
geval drukt de toerist zijn stempel op het
geheel, in het tweede geval zijn het de
plaatselijke gesteldheid, benevens het

Alie man van pas le maken
En door iedereen bemind,

karakter van de bewoners en de streek,
die blijven overheerschen.
Scheveningen en Zandvoort zijn typische voorbeelden van de eerste categoric ;
vele badplaatsen op onze Zeeuwsche,

Scheveningen, Castricum, Egmond, ja waar niet? Muren stortten met hevig

geraas in en dan reden de collaborateurs aan om het puin weg te rijden.
Kilometerslang verdwenen de huizen langs onze kust. Van Zandvoort werd
30% gesloopt, namelijk een strook van 100 m. breed en z\ km. lang. Velzen
zag 3700 woningen verdwijnen, Castricum verdween bijna van de kaart
en in IJmuiden moeten ze ongeveer 250.000 m 3 puin verwerken.

Regeeren is vooruitzien en vandaar
dat de ontslagen burgemeester van Zandvoort weinig opzichtig in een klein
cafetje met den bekenden bouwmeester
ir. Friedhof aan het confereeren was hoe
Zandvoort na de Duitsche nederlaag
wat waren we er toch allemaal zeker
herrijzen moest.
van!
Hoe tragisch de slooperij ook was, zij
bracht tegelijkertijd een mogelijkheid om
in de kronkelingen der oude bebouwing
meer lijn te brengen, kortom : de mogelijkheid om niet aileen Zandvoort maar
heel de kdst een waardiger aanzien te
geven en meer in overeenstemming te
brengen met haar karakter als oord van
vacantie-verblijf.
En dat werd allemaal in het cafetje
bekokstoofd. Toen de moffen hier wegtrokken, kwamen overal de plannen van
uitbreiding tevoorschijn, want net is
duidelijk, dat plaatsen als Zandvoort,
Scheveningen en Hock van Holland
uiteraard de kansen voor een gezonde
saneering en heropbouw hadden aangegrepen.
Ook Zandvoort kwam met het plan,
dat door den inmiddels weer opgedoken
burgemeester en ir. Friedhof aan ons
getoond werd en dat wij hier in enkele
details afdrukken. Het maakt Zandvoort
tot een eerste rangs badplaats, terwijl het
anderzijds toch het karakter blijft behouden, dat zoovelen in het verleden
animeerde voor een dagje naar Zandvoort".

—

—

en het resultaat daarvan is, dat er
enkele zijn, die, doordat ze gemak:
kelijk te bereiken zijn, zich in te
snel tempo trachten aan te passen
aan deze grootere behoefte en daar=
door haar typisch karakter verliezen
zonder er een goed ander voor in de
plaats te krijgen en dat ook de kleine
duindorpen in denzomer overstroomd
worden door badgasten, waardoor ook
daar de typische sfeer verloren gaat.
De oorlogsjaren hebben ons ook het

Flat-hotel* lan-»

strandgenoegen ontnomen en veel wat

«"

n Nnord-boitlevard

Onze kust als ontspanningsgebied.
Het plan Zandvoort moet men in
het kader van de geheele kustsanee=
ring zien. Immers onze kuststreek
is vooral in de laatste kwarteeuw een
ontspanningsgebied van het allers
grootste belang voor ons yolk gee
worden. De waarde, die aan zon en
water wordt toegekend, is door duia
zenden en duizenden erkend en de
stroom naar onze zeebadplaatsen
wast met het jaar. Onze badplaatsen
kunnen dien stroom niet verwerken

Het groote plein,

dat den overran*

vomit tusschen Noui .1- en Zuid-boulevard.
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UEDEHOPdOUV zandvoort

OVEKZICHTSPUN.
d' onmogelijksle zaken
die men in de wereld vindt.
Zijn

Zuidhollandsche of Waddeneilanden zijn
typisch voor de tweede soort.
Daartusschen liggen overgangsvormen,
die meer naar de eerste of naar de tweede
neigen.
Voor de massa
Bij de plannen voor den herbouw van
Zandvoort is uit den aard der zaak als
uitgangspunt aanvaard : de verwerking
van de massa, die uit het daarachter
gelegen gebied naar strand en duinen trekt.
Naast de voor Zandvoort zoo kenmerbevolking,
zij het ook tijdelijke
kende
zijn er de foremen en zij, die er zich
blijvend vestigden en dan tenslotte de
oorspronkelijke bevolking van het oude
dorp, de rasechte visschersbevolking met
de daarbij behoorende bedrijven en neringdoenden.
Deze drie groepen moeten ieder haar
leven kunnen leiden in de steer, die haar
het beste ligt. Zoo is bij de herbouwr
plannen van Zandvoort een vefschif
gemaakt tusschen het gebied waar de
groote stroom der vacantiegangers en

—

—

De Zuidboulevard, met den erachter
gelegen weg, blijft bestemd voor afzonderlijke woningen, vrijstaand van elkaar.
Het oude dorp wordt afgerond en
gesaneerd, doch niet zoo, dat er een
moderne sfeer ontstaat ; getracht zal
worden het typische dorpskarakter te
bevvaren.
Daaromheen woont en leeft het Zandvoort, zooals dat in den loop der jaren
zich heeft ontwikkeld.
Recreatie=oord in het Duin
Achter den drukken Noordboule=
duingebied, waar
volgens het streekplan een recreatie=
gebied zal komen en dat dus in de
toekomst voor ieder toegankelijk zal
zijn. Ook is daar de auto=renbaan in
uitvoering, die zeker in belangrijke
mate zal meewerken om aan dit
gedeelte van Zandvoort het verlangde
„vertier" te brengen.
Achter den stilleren Zuidboulevard
liggen de terreinen van de Amster=
damsche waterleiding, die tot nu toe
toegankelijk werden gesteld voor
kaarthouders. Een recreatiegebied
yard ligt een groot

zicht en menschengewoel. De teekening
is dienaangaande duidelijk.
Het ligt in de bedoeling het zomerbedrijf slechts in seizoentijd te openen ;
men wil probeeren dit gedeelte te centraliseeren om te voorkomen, dat de
badplaats in voor- en na-seizoentijd een
half of driekwart dichtgespijkerd aanzien
vertoont! Daar het een op zichzeif
staande wijk is, zal het niet storend
werken als deze in haar geheel gesloten is.
Daarnaast is er een bescheidener tweede
centrum in het permanent bewoonde
gedeelte gemaakt, waar men zomer en
winter bedrijf uitoefent en men op mooie
voor- en najaarsdagen toch van het
prachtige zeegezicht kan genieteu. Een
bescheiden aantal logeergasten kan hier
steeds terecht.

Het Zuiderbad zal worden herbouwd
en aan den Noordboulevard zal weer
gelegenheid komen de echte zwemsport
in een bassin te beoefenen.
Het verkeer zal niet over den Noordboulevard gevoerd worden, doch daar
achterlangs worden geleid, waardoor dit
drukke gedeelte, waar de wandelaar en
de zomergast hun domein hebben, .niet
verontrust en verstoord zal worden door
claxongeloei en benzinedampen.
De nieuwe plannen houden er rekening
mede, dat Zandvoort de badplaats zal
worden voor iedereen, maar waar vooral
ook zij, die over niet te veel geldmiddelen
beschikken, graag geziene gasten zijn.
Het zal dus zeker geen luxe badplaats
worden, doch ieder is er welkom en
zal er zijn genoegens vinden!

Detail van de terrassen van het centrale plein, zomercentrum

dagjesmenschen wordt heengetrokken,
het gebied waar de Zandvoortsche inwo-

ners leven, en tenslotte de oude kern,
het oude dorp Zandvoort.
Door een karakteristieke scheiding wil
men bereiken, dat ieder datgene krijgt
wat bij zijn type past.
De toekomstige Noordboulevard wordt
geheel voor het seizoenbedrijf ingericht
met hotels, pensions, cafe's en wat daar
verder bij behoort.
HET KOMPAS

dus met beperkten toegang wat de
rust ten goede komt.
De overgang van het in grootschen
stijl georganiseerde zomerbedrijf naar
de woongedeelten, die aan de kust gelegen
zijn, wordt gevormd door een groot plein,
dat terrasvormig naar het strand afdaalt.
Hier zal het mogelijk zijn concerten te
geven, te dansen, te winkelen, te promeneeren, te zitten en te genieten van uit-

Het Groot-Badhctel.
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geschikt zijn. Hun pleegouders moeten besluitvaardigheid, beweeglijke tactiek en
begrip toonen voor hun (waar het de scherpe persoonlijkheid maakten hem
oudere kinderen betreft) moeilijkheden, tot een bij uitstek geschlkte figuur voor
voor hun waarschijnlijk hevige, innerlijke de leiding in dezen bewegingsstrijd.
conflicten. Zij voelen zich buiten de
De man van Dieppe
maatschappij gesloten en vele „waaroms"
Hij werd commandant van de
zullen er door hun hoofden en harten „little ships", het equivalent der Duits
gaan. Zij moeten met liefde en verstand sche „Schnellboote", en chef van de
omringd en verzorgd worden. Als het beroemde
Gecombineerde Operaties,
kan, moet hun inzicht bijgebracht worden, de ongelooflijk stoutmoedige aan:
waarom en waardoor zij in deze positie vallen op Vaagso in Noorwegen, op
zijn gekomen.
Bruneval, St. Nazaire en Dieppe, deze
Dit alles zal onze taak worden, Nedersnelle, scherpe secties in de betonhuid,
landsche Moeders en Vaders, die vol waarmee Duitschland zich aan den
zorg voor uw eigen kroost, zeker ook Atlantischen Oceaan had gepantserd.
begrip. zult hebben voor het lot van deze
In dezen amphibischen strijd, geongelukkige kinderen. Maar bedenk voorvoerd door geselecteerde doorgetrainde
al, dat op deze kinderen geen stempel van manschappen, betoonde hij zijn groote
mmder waar digheid gedrukt mag worden, eigenschappen. Hoevele operaties hij
dat ze'geheel op voet van gelijkheid met zelf heeft meegemaakt is niet bekend,
onze jeugd opgevoed moeten worden,
doch zelf doorliep hi) geweldige training,
anders zouden we ons werk niet goed vasthoudend aan zijn principe : „It's no
verrichten. De voogdijraden, die over use telling chaps to do things, you can't
ons geheele land verspreid werden, zoudo yourself."
Je hebt er niets aan je
den geregeld controle kunnen uitoefenen,
te geven, die je zelf
opdrachten
mannen
Zij kennen hun werk, hun staf zou uitniet kunt. uitvoeren.
gebreid kunnen worden, naar gelang dit
Zoo is Lord Louis Mountbatten de
noodig is.
wegbereider geweest der glorieuze inyaEr is nog een voorname kant aan deze
sie, en zoo is in de donkere jaren voor
zaak, dien we niet uit het oog moeten dit wapenfeit, zijn en zijner mannen
verliezen. Natuuriijk zal voor de kinderen stoutmoedigheid door het duister van
een vergoeding voor hun inwoning behet bezette Europa als een bliksemend
taald moeten worden, al naar verhouding overwinningslicht gestagen.
en in overleg met hun pleegouders, doch
Een eereplicht
de uitgaven welke door den Staat gedragen
Zijn
geoefend in
talenten,
groote
zullen moeten worden, zullen nooit zoo
den amphibischen strijd, die bij de
groot zijn, als nu het geval is. Men moest
en verovering van Nederlandsche=lndie
alle personeel, dat zich aanbood
hun groote waarde zouden moeten
het
veel
niet
van
dit was vaak niet
en
aannemen ; bewijzen, maakten hem in 1945 den
gehalte, dat gewenscht was
aangewezen man voor het opperbevel
men moest aan ongeschoolde krachten,
die feitelijk op geheel ander terrein in de operaties tegen Japan aan de
zijde der Amerikanen. Terwijl de
werkzaam zouden moeten zijn, hooge Amerikanen
hun eilandenopmarsch zousalarissen geven om maar hulp te hebben.
tot op de Japansche kust
Ook
dezen
den
voortzetten
aan
Men had geen keus.
en aldus het moederland over zee zouden
scheeven toestand zou dan een einck
zoukomen, want wat de Staat betaalt, betalen afsnijden van haar geroofden .buit,
den Mountbatten en Tsjang Kai Tsjek
wij lezer, met de door ons opgebrachte
den toegang over land naar Britsch- en
belastingen!
afsluiten. MountNederlandsch-Indie
Moeders en Vaders, is het me gelukt
de taak
tegelijkertijd
daarbij
batten
viel
barmhartigmedegevoel,
eenige
iets van
hulpevroeg
of
later
dccl
den
ten
om
heid in v wakker te roepen ? Voelt v
grootenzich mee-verantwoordelijk? Helpt dan! loozen buit Nederlandsch-Indie"
laatste werd echGeeft uw naam en adres op aan de deels te veroveren.opDit
dag der Japanden
pas
ter
definitief
Redactie van dit blad, die zeker voor
de rampzalige
met
al
capitulatie
sche
doorzending naar de juiste adressen zal
gevolgen
der
onvoorbereidheid
zorgen.
Tevoren was echter onder zijn opperN. VAN DER LEK —MUNS. bevel het laatste Britsche wapenfeit voor
de Japansche overgave volvoerd, de
bliksemveldtocht door Birma, die eindigde met de verovering van Rangoon.
En nu zetelt in Singapore Lord Louis
Mountbatten, opperbevelhebber van ZuidOost-Azie, waarvan Indonesie wel het
grootste zorgenkind uitmaakt, in hetzelfde
Singapore, dat de Nederlanders, onvoorbereid, mcc verdedigden tot het uiterste !
Wij mogen derhalve niet anders verwachten, en het als ons recht eischen, dat
Admiraal Mountbatten de besluitvaardigheid, de dappere sterkte en rechtvaardigheid aan ons betoont, welke hij voordien aan den dag heeft gelegd ! J. M.

—

N.5.8.-kinderen op

/^\orlogspleegkinderen" heeft men hen
genoemd. De naam is niet juist, en
ongelukkig gekozen. Volkspleegkinderen,
zoo wil ik ze voortaan benamen. Het lot
van deze kinderen is wel hard, de moeilijkheden, waar hun verzorgers voor geplaatst zijn, schier onoverkomenlijk. Ik
stel belang in dit werk en zoo trok ik er
op uit om eens een tehuis, waar een groepje van deze kinderen is ondergebracht,
te.bezoeken, inlichtingen over net werk
in te winnen en na te gaan in hoeverre
ik eventueel zou kunnen helpen.
Ik ben er wel erg geschrokken vandaan gegaan. Kleuters van o tot 6 jaar
waren hier ondergebracht, de grooteren
waren juist op transport met de leidster
naar een ander „thuis". Het huis, dat
ik bezocht, was eerst uitgewoond door
beschermers", daarna door onze
onze
bevrijders
het was er onbeschrijfelijk,
geen omgeving waar zulke kleintjes thuishooren! Alles wat noodig was voor de
verzorging ontbrak
kleertjes, dekking,
meubilair, ook 't allereenvoudigste en
noodigste; het was er in een woord
luguber! De juffrouw, die mij te woord
stond, vertelde me genoeg om er uit op
te maken, dat het haast overal zoo was,
en dat de menschen, die zich er voor
gespannen hebben om deze verzorging
zoo goed mogelijk te doen plaats hebben,
niet aileen met groote moeilijkheden te
kampen hebben van denzelfden aard,
dien wij alien ook steeds ondervinden,
maar vooral ook met tegenwerking der
autoriteiten en ambtenaren.
Ik stelde me in verbinding met iin
zijn brief is iin noodder directeuren
kreet
het is een cri dv coeur van een
meer dan overbelast mensch, die aan de
lange werkdagen niet genoeg heeft en
groote gedeelten nachtrust opoffert. Dit
kan zoo niet blijven! Van meer zijden,
ook die der autoriteiten, krijgt men het
of 't
bescheid : „Het is maar voor
zijn maar Nazikinderen." Dit is een grove
fout. Als we op dezen weg voortgaan,
zullen we ons later voor ons hoofd slaan
en zeggen, wat een kortzichtige stommeriken zijn we geweest. Immers, deze
jeugd maakt over een jaar of 10 a 15
dccl uit van ons Nederlandsche Yolk,
ze zullen Nederlandsche burgers zijn.
Hoe zal het er dan in hun binnenste
uitzien ? Zullen het zure, ontevreden,
verbitterde menschen zijn, met recht of
ten onrechte vol haat om wat men hun
aandeed en tekort deed ? A-socialen ?
Moeten deze kinderen de fouten hunner
ouders boeten
is dit recht ? Zijn zij
hieraan schuldig? Moeten zij gestichts-,
inrichtingskinderen worden ? Al waren
hun ouders politick onbetrouwbaar en
deden zij wellicht slechte dingen, ze
konden toch als ouders van hun kinderen
houden en er goed voor zijn; deze
kinderen, zoo plotseling uit hurt midden
gehaald door Staatsbemoeiing, missen op
nun terrein nu veel. Wij hebben plichten
jegens hen. Zeg niet, v hebt zeker geen
ervaring van de nazi-mentaliteit, dat v
zoo kunt denken en schrijven. Jawel,
lezer, die heb ik vele en bittere. Mijn
man moest ik missen, mijn oudste broer
werd vermoord in Neuengamme
laat
zelf een gezin met jonge kinderen achter.
Maar iced loutert, maakt toegankelijk voor
andermans leed; daarom voel ik misschien ook zoo goed den toestand van
deze Volkspleegkinderen aan.

—
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Moeders en Vaders, het is nog niet
zoo heel lang geleden, dat wij onze deuren
wijd openden voor buitenlandsche kinderen, die onze hulp noodig hadden,
kinderen van een land, dat later onze
gemeenste vijand zou worden.... De
Nederlandsche kinderen, waarover ik nu
schrijf, vragen nu ook een plaatsje aan
uw tafel, in uw huis, maar vooral : een
klein, warm hoekje in uw beider hart.
Ze missen alles
en ze hebben geen
schuld. Er is hier een zeer verantwoordelijke taak voor ons weggelegd. Deze
kinderen behooren in geestelijk gezonde
gezinnen te worden ondergebracht, ze
moeten een verstandige opvoeding hebben, lang niet ieder milieu zal voor hen

—
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Tijdgenooten, die historie maken

MOUNTBATTEN
de

man van

Dieppe

en...Indië

IV/leer dan van eenig Britsch genes
*■
" raal ooit het geval is geweest,
hangt het van Admiraal Lord Louis
Mountbatten, opperbevelhebber van
het South East Asia Command (Seac)
af, of de structuur van het Kon'-nkrijk
der Nederlanden onveranderd ge=
handhaafd blijft !
Zijn er tot dusverre reeds mm of meer
pertinente beschuldigingen geweest tegen
zijn gedrag en eigenmachtig optreden, dan
is het nog de vraag, in hoeverre dit laatste
niet ingegeven werd door verkeerde
inlichtingen 'en door de moeilijkheden
van het oogenblik. Het is intusschen
voorshands nog zeer moeilijk een oordeel
te vellen over de politick van Lord Louis
Mountbatten ten aanzien van de gebeurtenissen in Indie, en wij mogen ons daarom voorzichtiger bepalen tot hetgeen de
Admiraal in het verleden heeft gepresteerd. En' dit is alleszins geschikt om ons
vertrouwen te geven in zijn kwaliteiten
als militair leider, hoewel zijn bekwaamheid om een zoo delicate politieke kwestie
als Indonesia te behandelen, daarmee
nog niet is uitgesproken.
Duikbootofficier
geboren
op 25 Juni
werd
Mountbatten
Britschen
den
Admials
zoon
van
1900
raal Prins Louis van Battenberg, die
onder
van Duitsche afkomst zijnde
den vorigen wereldoorlog zijn Duitschen
naam Battenberg veranderde in het meer
Engelsche Mountbatten !
Getrouw aan de familie-traditie, zocht
de jonge Louis Mountbatten zijn weg
naar de carriere over de gangplank van
een schip. Op 14-jarigen leeftijd diende
hij reeds als cadet op Admiraal Beatty's
vlaggeschip Lion, en hij eindigde den
oorlog als Luitenant op den onderzeeer
P 31.
Hij legde zich in dien tijd vooral toe
op de technische zijde van het yak en
deed verschillende uitvindingen, die een

— —

verbetering waren van de tot
dan toe bestaande seintoestellen.
In 1920 begon
hij met zijn achterneef,dentoenmaligen Prins
de
van Wales

—

Mountbattens

zijn verwant aan

het

Engelsche

—

koningshuis
een reis rond de
wereld op het
Britsche slagschip Renown.
Later gingen zij,
intusschen onafscheidelijke
vrienden geworden, nog een
keer met het
slagschip de
Repulse naar
Britsch-Indie en
Japan.
In de daarna
volgende periode
maakte Mountbatten zich vertrouwd met alle
typen van marine-strijdmiddeleri, tot vliegdekschepen toe.
Maar zijn groote
tij d kwam in den
afgeloopen oorlog. Zijn snelle

Admiraal Lord
Louis Mountbatten

HET KOMPAS

Engelsche

BUITENLAND:

FILMDOCUMENTAIRES
Tn een vorig artikel zagen wij, dat
*" het beste, wat de Amerikaansche
film ons op dit oogenblik te zien geeft,
voornamelijk bestaat uit documentaires
en voorlichtingsfUms. En tot eenzelfde
conclusie komen wij, als wij de Engelsche
productie onder de loupe nemen. Nu is
een dergelijke ontdekking voor de Engelsche film niet zoo verwonderlijk,
omdat het genre van de documentaire
daar te lande al geruimen tijd met veel
ammo en veel succes is beoefend. Reeds
in de jaren 1936—'39 hebben de filmliefhebbers vele voortreffelijke voorbeelden van dit soort kunnen zien, o.a. in de
voorstellingen van De Nieuwe Filmliga,
die werk van John Grierson, Paul Rotha,
Basil Wright en Cavalcanti in ons land
introduceerde. Dit werk, dat grootendeels ontstond in opdracht van officieele
en semi-officieele instanties, vertoonde
naast de nooit op den voorgrond tredende propagandistische strekking, een uitnemend vakmanschap en een weinig voorkomend fUmbegrip. Uit die periode stamt
ook de volwaardige „hoofd"-film
de
andere filmpjes vielen meestal onder
den verzameltitel „voorprogramma"
„Man of Aran", waarmee de regisseur
Robert Flaherty bewees, dat er geen verzonnen verhaaltje noodig was om dramatische spanningen op te wekken, maar
dat in een eenvoudige reportage, mits
op de juiste wijze „gemonteerd", deze
spanningen ook aanwezig konden zijn.
Voor den filmliefhebber waren deze
grootere en kleinere films een verheugend
tegenwicht voor de meer officieele Engelsche productie, die toen nog mm of
meer bepaald werd door den Hongaar
Alexander Korda, ftlmczaar van de
Britsche studio's. Korda zorgde in de
jaren '31 tot '36 voor een hevigen, maar
korten opbloei van de in Engeland jarenlang verwaarloosde en kunstmatig in het
leven gehouden filmindustrie. Want het
is een van de vele onverklaarbare feiten
in de grillige filmhistorie dat, waar de
mecste Europeesche landen van eenige
beteekenis korter of langer een belanrijke rol speelden in de ontwikkelings-

—
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geschiedenis der cinematographic, (eerst

Frankrijk, dan Zweden en Denemarken,
vervolgens Duitschland en tenslotte Rusland) Engeland tot ± 1930 geen enkele
ambitie op dit gebied vertoonde. In de
zwijgende-filmperiode dringt nauwelijks
een film van formaat door op de internationale filmmarkt en eerst door het
optreden van Korda, die debuteert met
The private Life of Henry VIII", waarin Charles Laughton de hoofdrol spee't,

ALEXANDER KORDA.

begint de Engelsche productie naam te
maken. Nu was Korda's opzet om met
de Engelsche film de wereldmarkt te veroveren en dus moest zijn productie die bepaalde internationale kenmerken hebben,
waardoor zij gemakkelijk haar weg kon
vinden in de bioscopen over de geheele
wereld. Onder Korda's leiding ontstonden dus niet typisch-Engelsche producten, maar films, die ook in Hollywood
of in eenig ander filmcentrum gemaakt
hadden kunnen worden. Zij waren
grootsch van opzet, kostten millioenen,
maar toen de afzet in Amerika niet meeviel, dank zij het gezamenlijk optreden
der Amerikaansche productiemaatschappijen, die geen concurrence op eigen
terrein duldden, konden de enorme onkosten niet meer gedekt worden door
binnenlandsch en West-Europeesch gebruik en moest er een terugslag volgen.
Die kwam in den vorm van een geweldige
„crash", waarbij de financiers der industrie ruim 4 millioen £ verloren, talrijke studio's gesloten moesten worden en
duizenden employe's op straat kwamen.
Korda's rol was uitgespeeld en toen de
industrie zich eenigermate hersteld had,
was aileen' c'en productie op bescheiden
schaal mogelijk. Dat kwam die productie slechts ten goede. Zij stelde zich in
op eigen gebruik, vermeed kostbare kijkspelen als „Hendrik Vlll",,,Rembrandt"
of „Things to come" en bracht minder

HET KOMPAS

„DUYFKEN WAERHEEN IS UW VLUGT?"
Blokken en atomen
stonden
ons
bonkige
kapitalen
de
geschroefd,
'
waarmee, na de Japansche overgave,
"/ij

vast

in

denken

een Engelsche krant de zware vreugde
proclameerde : Peace on Earth, Vrede
op Aarde! En met een goeden glims
lach zagen wij de duif dcs vredes
haar zuiveren wiekslag trekken over
de wereldslagvelden
Dat is drie maanden geleden,

....

lexers.

Uit de film van Noel Coward :
,In which we serve".

f

luxueus, maar als film beter geslaagd
werk op de markt, zooals Hitchcock's
„The 39 Steps", „Sabotage", etc. en
Carol Reed's „Bank Holiday".
Gedurende den oorlog kwam het
documentaire genre weer meer op den
voorgrond, al dan niet gemixed met
speelscenes of bij gedeelten steunend op
een gefantaseerde intrigue. Een gedeelte
van dit werk staat op naam van de naamlooze „Army Film Units", die tot in de
vuurlinie doordrongen om de bioscopen
van nieuws te voorzien. Uit hun opnamen ontstonden films als Desert Victory" en „From D-day to Paris" en
andere, kortere reportages, behoorend
tot Phoenix film-serie „Terugblik". Maar
een ander dccl draagt met cere de namen
van regisseurs als Pat Jackson, die in
„Western Approaches" het werk van de
koopvaardijvloot verheerlijkt of van Carol
Reed, die in „The Way ahead", aan de
infanterie, of van John Boulting, die in
„Journey together" aan de luchtmacht
een eeresaluut brengt.
Bij deze gedramatiseerde documentaires sluiten zich „In which we serve" van
den al te veelzijdigen Noel Coward, „ Target for tonight" en „One of our Aircraft
is missing" aan, en er zouden nog meer
voorbeelden van dit genre op te noemen
zijn, die alle verheugende bewijzen zijn
van een gezonde ftlmactiviteit en van een
zoeken in de juiste richting. Immers de
beoefening van de documentaire blijft
een voortreffelijke leerschool voor jonge
cineasten, die leeren, dat de ftlmdramatiek niet gezocht moet worden in een dramatisch verhaal of scenario, maar in de
ordening der filmbeelden. En gewapend
met die kermis en geoefend in de monteering van oogenschijnlijk weinig interessant materiaal, zal zoo'n filmer op een
andere, maar meer verantwoorde wijze
het probleem van de speelfilm attaqueeren. Of hij daartoe zijn kansen zal krijgen,
zullen wij in een volgende beschouwing
onderzoeken, als wij den toestand in de
Britsche filmindustrie van het oogenblik
C. Boost
gaan bekijken.

ANKIE VAN WICKEVOORT
CROMMELIN
AMENDE HONORABLE
/^vnmiddellijk na de bevrijding van het
" Noorden, toen het illegale Kompas
legaa) werd, hebben wij een klein artikel
van een medewerker opgenomen, waarin
nogal ongezouten van leer werd getrokken
tegen de zangeres mevr. A. v. Wickevoort
Crommelin, wier politieke zuiverheid in
twijfel werd getrokken.
Een nader onderzoek heeft de beschuldiging, die in het stukje stond, dat in
de eerste dagen van den zuiveringsroes
werd geschreven, niet kunnen bevestigen.
Het zou in strijd met de eer van goede
journalistiek zijn, een beschuldiging te
handhaven, die niel volkomen door de
feiten wordt gedekt. Er zijn den laatsten
tijd al te veel kronen van hoofden weggezuiverd.
Wij nemen derhalve de gemaakte beschuldiging terug met een verontschuldiging aan mevr. v. Wickevoort voor
het gebeurde.
MET DEN MOED VAN EEN MEISJE
In ons verhaal over den overval op
het Huis van Bewaring te Arnhem is
ten onrechte de naam Berkhout genoemd
als directeur van genoemd Huis. De
betroffen persoon heette nl. H. Bakker.

En nadien heeft de duif haar vlucht
afgewend en haar wiekslag gericht naar
het onbestemde. Zij is nog slechts een
zwarte stip, die ons in net onzekere
houdt, of het een duif is, dan wel een
atoombom!
Een weeklacht om de schoone dagen
van weleer, klinkt door de woorden van
Molotof, Churchill en Truman, de schoone dagen van den eensgezinden strijd,
dat is : de eensgezinde afbraak. Molotof,
die in zijn Revolutie-speech teruggreep
naar de hartelijke samenwerking bij de
verdelging van het Nazi-regime, Truman,
die in een telegram aan President Kalinin
hoopte op eenzelfde eensgezindheid voor
de toekomst, en Churchill, die hetzelfde
deed in zijn Lagerhuis-rede.
Wij zijn nu echter gekomen tot den
opbouw, doch een huis gebouwd op
de atoombom, gepleisterd met Russische achterdocht, en gestut door nationaal
egoisme is geen veilig huis. Dat is een
graftombe. Een graftombe voor den vrede.
Het gevecht om zelfstandigheid.
Wij leven momenteel in een groei=
ende wereld, die van den eenen status
overgaat in den anderen. De oorlog
dwong tot den status der innige
samenwerking. Samenwerking, die een
diepe onderlinge afhankelijkheid in=
hield, een zeker opgaan in elkander.
Men wilde met het Charter der Ver=
eenigde Volkeren deze afhankelijk=
heid constitueeren, die men toenter=
tijd wellicht als onvermijdelijk be=

schouwde.

Met den vrede bleek echter, dat de
volkeren, en meer bepaaldelijk hun leiders : de Big Three,hun onafhankelijkheid
wilden herwinnen. Verklaarbaar ook,
omdat in den oorlog binnen- en buiten-

landsche politick practisch op eenzelfde
doel gericht waren, de vernietiging van
den vijand, terwijl met den vrede, de
opbouw kwam van de wereld en van het
eigen land. En die opbouw van eigen land
ging boven alles voor, opbouw naar
binnen en naar buiten. Opbouw weerom
van net verwoeste en geledene tot binnenlandsche kracht en sterkte, opbouw
en constitueering ook ten eigen bate,
van de in samenwerking verkregen macht.
En het gevecht om de zelfstandigheid,
om de onafhankelijkheid begon. Het
resulteerde, het is nog bezig te resulteeren in het oude systeem der mm of
meer tot samenwerking gedwongen, door
machtsverhoudingen in evenwicht blijvende", onafhankelijke landen en landengroepen. En dit beteekent: oorlog bij verbreking van het evenwicht I
Een nieuwe groei.
Dit eenmaal aanvaardend, komen
wij tot de onderscheiding van drie
blokken, beheerscht door onderling
steeds scherper wordende hoofdvers
schillen.
Op de eerste plaats het allesoverheerschende verschil tusschen Oosten en
Westen, eenerzijds dictatuur, dwang,
achterdocht, anderzijds democratic, vrijheid en openbaarheid. Op de tweede
plaats het verschil tusschen West-Europa,
met Engeland als leider, en Amerika r
eenerzijds armoede, economische moeilijkheden, democratic om wille van de
gebondenheid, de gelijkheid en het evenwicht", anderzijds rijkdom, economische
macht en democratic om wille van het
vrije spel der krachten". Wij kunnen
deze verschillen ook omvatten met de
Woorden communisme, gematigd socialisme en kapitalisme.
Er zijn een nieuwe Big Three in wording,
het is deze week tot tweemaal toe gestgnaleerdl
Eerstens door Molotof, die met een
onbeschaamde negatie van zijn oostelijk
blok, Engeland en Frankrijk „beschuldigde" van de vorming van een westehjk
blok, op de tweede plaats door Ernest
Bevin, die in fiere taal den Russen
voor de voeten wierp, dat zij van den
andervolkomen afhankelijkheid en vriendschap verwachtten, doch zelf niets gaven,
nooit weken voor een anders wil, terwijl
Bevin tegelijkertijd het Engelsche recht
op een westelijk blok eischte.
Dit staat vast : er is een nieuwe Big
Three. Bestond de vorige uit : Rusland

en de twee-eenheid Engeland—Amerika,
de nieuwe is gevormd uit de drie zelfstandige grootheden : Rusland, WestEuropa en Amerika, zij het ook,. Dat de
banden tusschen de twee laatste sterker
zijn, dan tusschen de eerste en deze
beide.
Frankrijk en het Westelijk Blok.
Dit westelijk blok is Frankrijks eenige
mogelijkheid tot macht, terwijl Engeland,
gedwongen als het werd door Amerika
tot een economische afhankelijkheidspositie, het moest zien als het eenige
middel tot zelfstandigheid. En het westelijk blok kan sterk zijn, zich uitstrekkend
van Sicilie en Gibraltar tot de Waddenzee, of wellicht zelfs tot de Lofodden,
met alskolonien Noord-Afrika, de Congo,
West-Afrika en als onderhoorigheden
of verbondenheden bijna de halve wereld.
Aanvankelijk zal dit blok arm zijn .en
met vele moeilijkheden hebben te kampen, hetgeen een geleide economic,
staatscontrole en sterk gezag eischt,
hetgeen beteekent : een welgefundeerd
gematigd socialisme, dat de persoonlijke,
democratische waar den van den mensch
ais uitgangspunt heeft.
In Engeland hebben wij reeds den
omzwaai naar Labour aanschouwd, in
Frankrijk waren de verkiezingsuitslagen
geheel links georienteerd en in de andere
landen mogen wij dit verwachten. Wanneer Frankrijk zijn achterstand van dit
oogenblik op Engeland kan ophalen,
zal het er ongetwijfeld in slagen zich een
wereldplaats te verzekeren, grooter dan
haar tot dusver was toegedacht.
Het zal dan echter zaak zijn, dat niet
de Russisch georienteerde groepeeringen
in dit land, het fundament van het
westelijk blok ondergraven. En wanneer
dan deze week de besprekingen voortgaan over een coaiitie tusschen de communisten, socialisten en M.R.P. dan
mag men niet anders hopen, dan dat men
daarin mag slagen. Immers, terwijl er
een groep socialisten is die een coaiitie
voorstaan enkel tusschen de communisten en socialisten met uitsluiting van
de M.R.P., is er echter een gematigde
meerderheid onder de socialisten, die
samenwerking verlangen met de M.R.P.
Rekent men uit, dan moet men tot de
ontdekking komen, dat een kabinetsformeering op drie-partijen-basis een
gematigd-socialistisch-gerichte meerderheid in de regeering brengt, de ideale
oplossing.
Wanneer, zooals Bidaultverklaarde,
de Christelijksgebaseerde M.R.P.
Frankrijks grootste partij zal worden,
dan staat Frankrijk een grootsche en
bezielende renaissance te wachten,
waarvan ook wij in Nederland den
schoonen weerslag ondervinden!
samenspraak
op de Potomac.

De

Berusten de verschillen tusschen het
Westen en Oosten op intrensiek-ideeele
basis, ja huiverig zou men bijna zeggen
op rasverschil, die tusschen West-Europa
en Amerika zijn gedeeltelijk economisch.
Er is betrekkelijk veel nationale goodwill
aan beide zijden tot bjnding en samenwerking. Deze demonstreert zich nu
bijvoorbeeld in de samenspraak op de
Potomac tusschen Truman en Attlee
over het atoombomgeheim. Met huivering vragen wij ons overigens af, hoe
dit tweede geschilpunt tusschen Oosten
en Westen zal worden opgelost. Waarschijnlijk zal het er wel mcc eindigen,
dat ook Rusland in het geheim gekend
wordt.
De verzuchting moet ons overigens
van het hart : liever honderd atoom=
bomgeheimen in Engeland en Ame=
rika, dan een in Rusland, al zal dit
land desnoods dreigen een oorlog
erom te ontketenen.
Vast staat, en zeer begrijpelijk is het,
dat Amerika en Engeland het atoombomgeheim voor zich houden. Het staat immers volgens verklaringen van geleerden
vast, dat de atomaire kracht voorloopig,
d.w.z. de eerste tientallen jaren niet op
groote schaal voor nuttige doeleinden
gebruikt kan worden en wij kunnen haar
derhalve beter laten berusten bij de
humane westersche mogendheden, dan
in de krochten van Kremlin en Oeral,
onder de hoede van de niets ontziende
October-revolutionnairen en Gepoe-lieden. Bedwing bedreiging met bedreiging!
Intusschen kunnen wij ons indenken,
wat Herbert Morisson op een vraag
van het parlementslid Blackburn in het
Engelsche Lagerhuis antwoordde : Het
atoomgefieim bezorgt de regeering zware
hoofdpijn!"
Jan W. Martijn
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VISCH BIEDT
TAL VAN MOGELIJKHEDEN
Zij bevat veel eiwit
en is rijk aan mineralen
T\e visschersvloot vaart !
-" Zij is wel gehavend in den oorlog,
maar Wat ons rest : vaart, vischt en
brengt den kostelijken schat van het water
aan. Dat is een geluk, vooral nu vleesch
en vefe andere eiwitrijke levensmiddelen
nog schaarsch zijn.
Eiwitten kan een mensch niet ontberen.
Visch verschaft die in ruime mate. Visch,
in het bijzonder de lever, is bovendien
rijk aan mineralen. In de lever komen
tevens in groote hoeveelheid de beschermende stoffen vitamine A en vitamine D
voor. Vitamine A beschermt het lichaam
tegen infecties, terwijl de vitamine D,
die men ook in horn en kuit aantreft,
tegen Engelsche ziekte beschermt.
En
visch biedt zooveel mogelijkheden in de keuken ! Zij kan altijd tot
een heerlijk gerecht verwerkt worden.
Zelfs de riviervisch met haar vele graten.
Wie weinig boter of vet heeft, kookt de
visch ; wie er wat boter voor over heeft,
stooft. En wie zoo gelukkig is over olie,
vet of boter te beschikken, bakt ze heerlijk, goudglanzend, knappend.
Wie de visch kookt, koke haar slechts
met zooveel water als noodig is voor het
bereiden van de saus. Het koken van visch
in te veel water beteekent verspilling van
brandstof en voedingsstoffen.
Hoe krijg ik ze schoongemaakt ?
Tegen het visch-schoonmaken zien
velen op. Maar erg moeilijk is het niet.
Daarom volgt eerst nog een omschrijving
van de eenvoudigste en handigste methode.
De visch
schar, wijting, schelvisch
en griet
schubben, van den staart
naar den kop. Bij platvisch
schol,
schar c.d.
een snede (dwars) geven
onder den kop ; de ingewanden kunnen
dan gemakkelijk verwijderd worden.
Bij rondvisch, de visch langs de geheele buikzijde opensnijden en de ingewanden verwijderen.
De visch schoonmaken tot op de
graat, de kieuwen verwijderen en de
visch goed wasschen. Wordt de visch
gestoofd of gebakken, dan ook den kop,
staart en vinnen verwijderen.
baars en zeelt uitZoetwatervisch,
gezonderd,
zeer diep inkerven op
| cm. afstand, opdat de graatjes bij de
bereiding zacht worden.
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VROEGER
Het was net

alsof...

is eigenlijk een raar woord
als het gebruikt wordt door iemand
van onder de zeventig. Dat dacht ik
tenminste voor vanavond. Nu niet meer,
want vanavond ben ik tot de ontdekking
gekomen, dat crook voor je dien leeftijd
bereikt hebt een „vroeger" kan bestaan.
Ik zit vanavond heelemaal aileen thuis.
Aileen wakend dan, want in de kinderkamer zou je twee slaperige ademhaaltjes
kunnen waarnemen. Ik heb zitten tikken
en tikken, heele vellen vol. Geen oogenblik op den dag is namelijk gunstiger om
in je machine te klimmen, dan als de
kinders door een vasten slaap aan hun
bed gekluisterd zijn. En nu de baas het
bovendien nog zoo druk heeft en geen
gezelligheid opeischt, moet ik de gelegenheid heelemaal uitbuiten.
Het was net alsof ik mijn huiswerk
weer zat te maken. Boven op mijn kamer.
Of ik net een half uurtje aan de telefoon
gehangen had om over de uitkomst van
een som te delibereeren en door mijn
vader onzacht van het toestel was gestuurd. Of dat vervelende Fransche
opstel maar weer niet lukken wilde en of
die scheikunde (laat ik daar maar niet
over praten, ik heb het nooit boven een
vijf daarvoor gebracht). Of ik.... ja,
of ik straks even naar beneden zou kun-

\ Troeger
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Algemeen recept voor het
bakken van visch
De visch of vischmooten schoonmaken,
wasschen, zouten en 15 a 20 minuten
laten staan. Kort voor het bakken de
visch laten uitlekken of afdrogen en door
melk en/of bloem wentelen. In een
koekenpan olie of vet dampend heet
laten worden of boter of margarine lichtbruin bakken. De visch aan beide kanten
snel op een heet vuur goudbruin bakken.
Dikke visch nabakken op een zacht vuurtje tot zij gaar is. De visch is gaar, wanneer het vischvleesch onderschijnerd
is en van de graat loslaat.
Algemeen recept voor het
stoven van visch
Een kg. visch, b.v. schelvisch, wijting.
kabeljauw, zeelt, voorn of vischmooter.
of vischfilets, zout, citroensap, peterselie,
vet, margarine of boter.
De visch schoonmaken, zoetwatervisch inkerven, wasschen en zouten. Een
weinig boter of margarine in een vuurvasten schotel, braadslede ofstoofpan
smelten. De visch c.d. er in leggen en een
weinig water toevoegen. Zoo mogelijk
het geheel met citroensap besprenkelen.
De visch c.d. zachtjes gaar stoven, de pan
daarbij goed gesloten houden. Stooftijd
plm. 15 minuten, filets en voorn 10
minuten. Na 7, resp. 5 minuten de visch
keeren. Het vocht als saus gebruiken en
naar verkiezing met wat aangemengd
aardappelmeel of bloem binden. Voor het
opdoen de visch met fijngehakte peterselie bestrooien.
Algemeen recept voor het
koken van visch
Een kg. visch, I liter water, 35 g.
(plm. 1 kopje) bloem, melk, boter of
margarine, zout.
De visch schoonmaken, wasschen, met
zout inwrijven, opzetten met zooveel
kokend Water, dat ze juist onderstaat
(plm. J liter) en zachtjes verwarmen.
zoodat de visch nog net niet kookt.Al.
de visch gaar is
het vischvleesch is
dan doorschijnend
het kooknat tot
saus verwerken.
Kooktijd schelvisch 8 a 10 minuten,
kabeljauw 10 minuten, bot en schol 6
a 8 minuten, tarbot 10 a 15 minuten,
tong 6 minuten, vischfilets 5 minuten.
vischmooten 10 minuten.
Een volgende maal geven we nog enkele variaties, alsmede een recept voor saus
van het kooknat van de visch.

——

nen wippen om een kopje thee te halen
en zoo achteloos te zeggen : „Mams,
Loes komt Zondag eten, dat is zeker wel
goed, he? En toe! maakt U die avondjurk af voor Woensdag."
Ik rook de gezelligheid van de huiskamer weer en het gemak waarmee je
alle dingen vanzelfsprekend aanneemt.
Waarmee je je uur van de badkamer
's morgens opeischt, je vriendinnen te
eten vraagt en
rekent op een warm
huis, een keurig kamertje met electriciteit.
Ja, nu moet ik haast om mijn opsomming
lachen. Een kamertje met electriciteit!!!
Of het in een advertentie staat.
Maar wat dat allemaal beteekent, begrijp je maar al te goed als je zelf verantwoordelijk bent voor je rantsoen, als
je zelf moet koken, als je iemand ten
eten noodigt, als je zelf voor warmte
moet zorgen. Als er geen Mama voor je
staat met een thermometer en een glas
kwast, als je eens een dag grieperig bent.
Maar ik geloof, dat ik ijselijk sentimenteel ga worden, wanneer ik zoo nog een
tijdje doorga. Maar dat doe ik niet, hoor■!
Ik weet best, dat je in de wereld aileen
maar vooruit gaat en nooit terug. Dat
zal 66k zijn goede reden wel hebben.
Trouwens, ik zou alles wat ik nu heb
toch ook weer niet willen ruilen.
ledere tijd in het leven heeft ook zijn
prettige kanten.
Maar als een van mijn lezeressen nog
in dat warme nest mocht zitten....
laat ze het dan dubbel en dwars waardeeren!

... .

HAAR"

Toelichting op de
teekening.
Model A. Een
japon, die onder
den arm versleten
is, kunt v combineeren met een
ruitje,
afgedankt
mits de kleurcombinatie inderdaad
overeenstemt.

Model B. Dit
was oorspronkelijk
een japon, waar
door een fietszadel
een leelijke plek in
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den rok was gekomen. Met behulp
van een rokje, dat
gekrompen,
was
komen we tot het
resultaat als op de
teekening aange-'
geven.
Model C. Dit
was een ouderwetsehe japon, die erg
£m*> vervelen- Met
behulp van een
bovenstukje in ancere kleur is het
een totaal ander
model geworden.
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Voor naden moet Hem. worden
DIT VOORAL NIET VERGE TEN ! Voor
den zoom wordt 4 cm. berekend.
Bij het in elkaar zetten van de
deelen er voor zorgen, dat de
verschillende teekens op elkaar
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vallen. De deelen met een stip-

pelliin geteekend, komen aan de
stofvouw. Benoodigde stof 3
meter a9O cm. breed. Alle bijzonderheden zijn op het patroon,
verkrijgbaar in de maten 40, 42
e n 44, duidelijk aangegeven.

DRIE IDEETJES OM TE
VERMAKEN
op een speciale vergunning
\X/achten
V of zelf iets maken .... een kleeding*

probleem, waarover de meeningen ver
uiteenloopen en de betrokkenen het wel
nooit eens zullen worden. Gelukkig maar,
want hoeveel eentonigheid wordt hierdoor vermeden en welk een levendig,
gevarieerd beeld levert onze kleeding
juist daardoor op !
Meer dan ooit staat deze kwestie thans
in het brandpunt der belangstelling, omdat vijf jaren bezetting ons totaai hebben
uitgeput. De omstandigheden nopen ons
bovendien zuiniger te zijn dan in het
verleden, te wikken en te wegen alvorens
te koopen en den goedkoopsten weg te
zoeken om het dagelijksche te bekomen.
Een taak, voorwaar niet gemakkelijk
voor wie dit niet altijd gewend was, maar
toch ook weer minder moeilijk, wanneer
we de mode-redactie van Kompas in
den arm nemen. Letterlijk en figuurlijk
hebben vele van onze lezeressen dit gedaan. We hebben daarom gemeend aan
de overstelpende vraag toch een moderubriek in ons blad op te nemen, gevolg
te moeten geven.
En zie hier : het eerste Kompas-patroon
een aardig modelletje, om in ons oud
japonnetje weer „als nieuw" te voorschijn te komen.
Onze medewerkster Ans Scheuerman,

wil v gaarne met exclusieve patronen
van dienst zijn en heeft zich eveneens
bereid verklaard eventueel vragen over
„vermaken" te beantwoorden. Hebt v
dus speciale verlangens : schrijft v even
aan de mode-redactie van Kompas en
er wordt voor v gewerkt !
Voor de vrouw, die prijs stelt op althans
eenige originaliteit in haar kleeding, heeft
slechts een exclusiefKompas-patroonwzaide. Kostbaarder behoeft het er niet eens
om te worden, want een gedistingeerd
cachet ligt niet in de kosten, die v aan uw
kleeding besteedt, doch wel aan het
patroon, dat v gebruikt.
Kompas-patronen zijn gegarandeerd
goed-passende patronen !
Wij stellen onzen lezeressen een Kompas-knippatroon van een der bovenstaande modelletjes beschikbaar tegen den
prijs van / 0.90, te voldoen in postzegels
van 15, sof 7» cent, of wel per postwissel,
aan de Mode-redactie van het Kompas,
Prins Hendrikkade 48 te Amsterdam C.
Steeds een briefje schrijven met duidelijke vermelding van het patroonnummer en -letter, maat en volledig adres.
Van Kompas-patronen geldt :
Wat heeft ze toch iets pittigs over zich,
in welke kleeding je haar ook aantreft !
Dames, doe er uw voordeel mcc !

HET KOMPAS

Uit Het doihuis
Zuivering in het Weeshuis
TJr was iets met zijn Weeshuis, maar
*-> wat, dat wist de Vader niet. Het was
alsof het steenen jongetje aan den voor-

schoonmakende (want dat deed de moeder niet, jasses, die griezels) tusschen de
kronkels door staan lezen, en dat had
gevel hoe longer hoe venijniger naar het Zjanet gezien. En de Vadet had nog gemeisje keek, dat in de andere bocht van zegd : Vrouw, weet je wat die pestkopde kroonlijst stond. Neen, het was niet alspen durven schrijven ?" Ja, daar kon ze
of. De Vader wist het zeker : het jong een eed op zweren, dat hij dat gezegd had,
keek hondsch-brutaal, sarrend, pesterig maar toen was Zjanet al weer uit de
naar het meisje, en het meisje lachte al keuken.
even giftig naar haar steenen broertje.
Hoe de kinderen het wisten, och, die
De Moeder zei, dat er misschien nou pas lasteraarster kon er wel een woordje van
vdtkwam wat er in zat, maar Vader zei, hebben laten vallen, want als ze het niet
dat ze weer kletste, want dat de beelden wisten, zouen ze niet op hun krib zachtjes
even oud waren als het Huis, en het Huis het refrein zingen „Voor vodoolk en
was met God en met cere bijna twee honvaaaaderland", juist als de Vader de ronderd jaar!
de deed.
Neen, het was een teeken, vast en zeker.
Enfin, de Vader moest wat doen, en
Er ging wat gebeuren in het Huis, en wat gebeurt er nou, alsof het zoo moest
iederen dag als de steenen jongengluiperiger wezen ? Hij had zoogezegd verdenking op
vanonder zijn witte musschenpoep-muls Hem Simons, want dat was een halve
vdtkeek, wist de Vader, dat het onheil fascist. Altijd soldaatje spelen, altijd de
aanstaande was.
baas wezen, altijd de Vader op de vingers
En hij wist ook waarom.
kijken als hij de kans krijgt, altijd kankeAlles in de stad was nu gezuiverd, maar ren over het eten, en opstandig als ze voor
het Huis niet. De brievenbestellers waren
de Moeder de kraan moeten poetsen of
gezuiverd, en die niet konden aantoonen, als ze er eentje roept om haar iaarzen
dat ze het Nieuwe Bevnjde Vrije Parolidicht te rijgen omdat ze zoo moeilijk kan
seerende Nederlandsche Maintiendrai in
bukken met haar corset. En laat nou uitHerstel Illegaal Verband hadden rondgerekend Hem Simons een Duitschen
gebracht, lagen er uit. De waterleiding brief in zijn kastje hebben, of eigenlijk
was gezuiverd, en de twee en twintig ambeen envelop, tenminste de voorkant er
tenaren, die schuldig stonden aan het van, met Duitsche stempels en Duitsche
nieuwe leertje in de kraan van de werkpostzegels !
ster van de huisdame van den Ortskom„Die heb ik," zei de Vader, en hij
mandant, terwijl die kraan juist zoo ellenhield het stuk van overtuiging tusschen
dig fijn zenuwdruppelde, zaten in het Zijn vingers alsof hij een ratelslang in zijn
geitenrek. Zoo was de reiniging gereinigd, tabak had gevonden. En toen hij de pade schillenboer uitgepeld, de reputatie van
pieren eens op ging snorren met het rapde ouvreuses der bioscopen (die zich niet port van de Heeren van toen Hem er op
ontzien hadden Duitsche batterijen te zijn zesde jaar in kwam, toen kwam alles
gebruiken om stalles-collaborateurs bij te
uit. Zijn vader was ook al zoo'n dwarslichten) was blootgelegd, en die waren voor kop. Die was aan het werk gebleven toen
straf te werk gesteld in de cantines van den de transportarbeiders staakten. Neen,
bevrijder.
hij niet hoor, hij moest en zou kolen
Voor het gemeentehuis was nog geen blijven rijden omdat anders de menschen
tijd geweest, maar zelfs hetOude-Mannenin de kou zouden zitten, zoo'n huichelaar.
gesticht was aangetast gebleken. Mottige En terwijl hij loste aan het KinderziekenDorus toonde zich op zijn 83c jaar nog een huis hadden ze hem van den wagen gepieresteeke landverrader, en met al zijn
trokken, zoogezegd als onderkruiper, en
huilen kon hij niet ontkennen, dat hij een toen was hij op den stoeprand terechtkeer een hap Negoret had genomen en gekomen. Hersenschudding, pootjes in
opgekauwd van een rol, die de schoende hoogte, en Hem met zijn zusjes in het
maker had gekregen van den bezorger Huis. Zoo stond het in het dosje.
van Vova. En zoo goed was hij niet, of
Hem Simons zei, dat hij dien DuitDorus moest een maand apart eten en schen brief van een wijkzuster van de
zonder sju.
Diaconie had gekregen, maar die zuster
„Het deugt hier 66k niet," zei de was hier niet meer in de stad, en meer
Vader, terwijl hij het laatste stukje pivan die smoesjes.
kante lap (de weezen hadden 66k roode
Maar Hem mag nu drie maanden niet
kool, maar stamp) aan zijn york prikte. op de plaats en niet uit en geen stroop
„Ik mot wat doen, of ik lig er vandaag of en geen boter en geen oogenblik uit zijn
morgen zelf uit." De Moeder boerde
oogen.
luchtig, en knikte. Lag de Vader er uit,
En de Vader heeft aan de Heeren gedan lag zij er uit, dat was duidelijk, want schreven, dat hij bij een van zijn pupilwaar ze lagen, lagen ze samen. En zij wist len een fascistisch-nationaal-socialistische
ook, wat de vader wist : die sloerie van een legaliteitsafwijking heeft ontdekt, en dat
Zjanet, die 's Zaterdags kwam schrobben,
crook nog wel bloed en bodem achter
had gezien dat de Vader een zootje paling zal zitten. En dat hij verwacht, dat de
had gekregen zonder bon. En dat was nog Heeren streng zullen zuiveren.
niks, maar die paling zat in het Yolk en
Zjanet heeft hij zelf opgezegd.
in het Vaderland. En de Vader had al
van Heuvele Beendrinker
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Parade Lezersmeeningen

STUURMANS-LEERLINGEN
pve
1-J

Docent-repetitor A. Klop schrijft
ons over het probleem der stuurmans-leerlingen.
Vele jcngelui met een Zeevaartschoolopleiding
zoo zegt hij
wachten met
ongeduld op het oogenblik, dat zij kunnen
varen.
Men rekende er op, na de capitulatie, als de Nederlandsche schepen de
thuishavens weer zouden aandoen, in de
gelegenheid gesteld te worden, zich als
stuurmans-leerlingen te kunnen melden.
Mis. Er zijn reeds Nederlandsche schepen
in de thuishavens geweest en zij vertrokken weer, maar zonder leerlingen aan
boord.
De stuurmans-leerlingen wachten reeds
5 jaren. Na het behalen van het diploma
Zeevaartschool in 1940 kregen zij aanbiedingen. Maar deze werden van de
hand gewezen. Men zou zich dan in
dienst gesteld hebben van den vijand.
Dit werd toch steeds afgeraden? Zij
wachtten geduldig. Vijf jaren gingen
reeds voorbij. Zij werden steeds ouder
en nog wachten zij op bericht. Er waren
enkele leerlingen die aanbiedingen kregen,
maar dit waren de leerlingen met goede
connecties". De meeste leerlingen hebben
nog niets vernomen. Ik zou zeggen met

—

—

enkele uitzonderingen, namelijk die leerlingen die een aanbieding kregen van
de Stoomvaart Mij. Nederl. en Rott.
Lloyd, om als „licht=matroos" in dienst
te komen. Hebben zij daarom een Zeevaartschool doorloopen en hebben zij
zich daarom aan de vaart onttrokken
gedurende de bezetting? Een schrale
belooning voor deze daad. Als we daarbij
nog in aanmerking nemen dat die Mij.en
het standpunt huldigen van : „voor de
mast gevaren, dan niet meer als stuurman
bij de Mij.", dan kan men zich indenken
dat deze leerlingen er niets voor voelen.
Ik vraag mij nu af, waar blijven de
maatregelen van regeeringswege ? We
hebben nu een „Vakminister", die het
een en ander wel beoordeelen kan. Wat
zou men van het plan denken, om elk
Nederlandsch schip, dat de thuishaven
aandoet, te bemannen met een 20-tal
leerlingen ? Als deze schepen dan, uitgevaren, in het buitenland andere Nederlandsche schepen zouden ontmoeten die
geen leerlingen aan boord hadden, dan
Zou men een aantal van deze menschen
kunnen overplaatsen, zoodat elk schip
dan met een zestal leerlingen bleef varen.
D ocent-repetitor
A. KLOP, Den Haag.

KOMPAS-ENQUETE

Bjeni
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VOLkSREIVEGI.Xn ?

WAAR GAAT HET NU OM?
Ongeveer vijf maanden staat de Nederlandsche Yolks Beweging in 't brandpunt der
belangstelling. Terwijl eenerzijds door verschillende bestuursleden van de N.V.B.
de opvatting is kenbaar gemaakt, dat de N.V.B. zelf niet als partij zal optreden, anderzijds de N.V.B. wel haar medewerking wil verleenen aan de oprichting van een politieke
partij op den grondslag van het personalistisch-socialisme voor politieke dakloozen,
heeft de discussie hierover tusschen de oude politieke partijen en de N.V.B. nog geen
tastbaar resultaat opgeleverd.

WIJ VRAGEN.
Het is daarom dat wij onzen lezers de volgende vragen zouden willen voorleggen:
ie.
Indien naast de oude politieke partijen, een partij zou optreden in den geest als
door de N.V.B. gewenscht, naar welke partij zou dan Uw voorkeur uitgaan ? Naar
uw vroegere politieke partij of naar de nieuwe partij-formatie op N.V.8.-grondslag?"
2e.
Indien men er niet in slaagt een partij te vormen op den grondslag als door de
N.V.B. gewenscht, naar welke partij gaat dan Uw voorkeur ?"
3e. „Acht U de huidige oplossing van een noodparlement en noodgemeenteraden etc.
voorloopig te accepteeren of wenscht U zoo spoedig mogelijk algemeene verkiezingen ?"
U ANTWOORDT.
U vult hierover Uw antwoord in op onderstaande vragenlijst met
A. Naam en voorletters. B. Adres. C. Woonplaats. D. Beroep. E. Godsdienst.
Alle ant woorden te richten aan: Redactie van „Het Kompas", p.a. „Pronr»ot»r",
Prins Hendrikkade 48, Amsterdam-C. met vermelding in den linker-bovenhoek:
Kompas-enquete.
De inzendingstermijn sluit 15 December a.s.
Hierbij afknippen

Nederlands onafhankelijk en actueel weekblad
Citgave: Ultgeverij „PHOMOTOR",
Prins Hendrikkade 48, Amsterdam-C.
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Zoudt U op de N.V.B. stemmen, wanneer deze als
Politieke Partij uitkwam?
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3. Is dit

4. Bent U voor directe verkiezingen ?

—
—
C — WOONPLAATS
— BEROEP
— GODSDIENST
A

NAAM

B

ADRES

.....

-

D
E

HET KOMPAS

115

PUZZLES EN PROBLEMEN

|

Onder leiding van B. SPRINGER (oud-wereldkampioen)
ONZE NIEUWE OPGAVEN
No. 3. LETTEBGREEP-PUZZLE.
In de vakjes lettergrepen in te vullon, welke te -/.amon gevoegd woorden
vormen, die beantwoorden aan de hieronder gegeven omschrijvingen :
Uiirlumtaal

6. Amerikaanselie wouden.
7. Yiinder.
9. Missen.
10. Smakelrjk
gerecht.
12. Witte mieren.
10.
Hovenler.
17. Viervoeter. —19. Oud
Hertogdom.
20. Merkteeken, dat liet vaarwater
22. Dccl van
aangeeft.

——

——

25.Kolf-

Ne-

v.h. VAN DIJK MANDERS

——

I

--

De oplossingen

— —

hiervoor verschenen

—

VIER DAMPROBLEMEN.
No. 36. Zw. 4, 10,
No. 35. Zw. 1,9,12,
13, 21, 23, 30.
12, 15. 32, 37.

No. 37. Zw. B—lo,
20, 28. 30, 43.

der

op-

gaven (dam-, puzzle- en
schaakproblemen) zijn
door een misverstand
niet alle in onze vorige
rubriek opgenomen en
deze zullen thans in ons
volgend no. worden gepubliceerd, gelijktijdig
met de namen van hen,
die daarmee prijzen

wonnen.

9?
Wil 18, 28, 30, 39,
(tea*,

Voor

& Co.

De „tiger" is niet „dead". Hij leeft. Ondanks 5 jaar Tanzmusik.
leder vraagt U swing, jazz en dance-music te spelen. Swing
it high and hot. Speel the (amous songs in de stijl van
Duke Ellington, Freddy Johnson en Ted Wilson.
Speel , negro-swing en hot-style". Han Beuker, zelt vermaard
radio-pianist, leert 't U en toont zich in de goedkope
schriftelijke piano-swingcursus een, meesterlijk jazz-leraar!
Vul in die bon!
■

Peper-1

No.Zi. Zw. aft, 14,
iy, 29, 35.

48, 49.

WALRA-LINNENWEVERIJEN
WAALRE (N.-Br.)

20. Stad in Zwltserland.
23. Bevinden zich in een
24. In diet voege.
biMiotheek.
Verticaal:
2. Afvikanri.
1. Steenkoienwagen.
3. Rechtscollege.
4. Gelooide huid. —
21. Rakker.

-

—

__^__^H

15. Groentetiiiu,
Voedsel nuttigen.— 18. Werktuig I
om linnengoed glad te maken. |

—

—

Ciiri'n-I

——

wortel.
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2. Rijk in Europe.
i.
Strijdmaelit.
5. Puzzle.
7. Ujst.
8. Familielid.

——

—

De Walra-linnenweverijen te Waalre wevenweer het mooie en degelijke Walra-linnen van
voorheen en hopen spoedig nieuwe aanbiedingen
te kunnen doen.
'
De directie der Walra-linnenweverijen roept al
haar oude clienten op haar ad res op te geven,
aangezien vele adressen gewijzigd zijn. Ook anderen
dames, welke prijs stellen op de betere kwaliteiten linnengoed, wordt verzocht haar adres
op te geven. Wacht niet hiermee, doe het nu.

Wil 16. 22, 27. 31.
32, 38, 43.

vier miniatuortjes (van

ci-o

Wit 13, 20, 23. 24,

28, 47.

Wit

17,

2», 27, :u,

33, 37, 42.
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Will, I \wX tilaO niet bcsehadiurn, sehriit den bon dan over op een
brWkaart en zeud die aan: Jnstituut Jtliythme, Afd. R.A. Postbus 378, Amsterdam.

K ompa^jes"
-

TJit-sluiteud bij vooruitbetaling per posrwissel, giro of content, 1 -20 woorden of getallt'n f 2.—, elk woord of getal
meer HI eta. Onder no. Bur Kompas (Prim Hendrikkade 48, Amsterdam-l.) 25 ct*. verhooging door porti- en
adnuiiistratickoxteii voor toezendlng der daarop biimengekomeii brieveil. Onder KompanJei<" worden uttslniteud
z.g. ..wing- en aanbijd-ad<'ml*Ht.irs" opsenomen, h!* : Injur en verhuur, koop en verkoop van roerende en onroer^n.ie uiH-d.THii, tweedetuutdaeh art., antiqiiiteiten. l>etrckkingen gezocht en aangeboden, kamera, hotels en
pension-*, lessen
rureuseen, huisdieren enz. Waal sing \olgt pas na ontvangat van het verschuWlgde bedrag.
De administrarie hehoudf zich het recht vooradvertenties. die h.l. strijdig zijn met de goede zeden of de ueianijtij
van het blad zonder opgaaf van redenen te weigeren.

"

van Dam) geldt: „Wit speelt en whit".

Voor al uw Assnrantien in geheel
Nederland :
A. K. J. WKKKBMA Jr.

SCHAAKPROBLEMEN.
.So. 38 van Loyd
Zwart Kd4

\

POSIBUS 37S ADAM

KANT.KAtVERSTR. 3S-37. ADAM

No. 39 ian Loyd
Zwart Kfi

(sedert 1935).

Administrates ,, Taxaties. Incasaohureaii. Tel. 6151), If ISM.
.lavastraat 9. Derdreetri.

Het Departement
trekking van

Inlichtingen gevr. betr. KRANs
t'ARON, expediteur, geb. 1« Dec.
1902 te Oosterhout (X.8.). Op
fi Sept. 1944 van Vnght naar

(s-l.grenieii 1 _4*>:i.

Sachscnhauscri i Heinkelfabriek)
vervoerd. Vermoedeltjk eind Sept.
1944 van daar naar ander arbeidslager vervoerd. Jiadien echter
niets meer van hem vernomen.
Inlichtingen ann Mevr. C'aron t*
Made <N B.t.

..ONDKR ONS"
dccl T; gesprekken met jongens
:
dccl II gcsprekkcn met meisjcs
door
HAN VAN KRDE IX'BOIS

van Jwtitl*

roept

sollicltanten op voor de lie

RECLASSEERINGS-AMBTENAAR
/ 3490.—>

en van

ASSISTENTRECLASSEERINGS-AMBTENAAR
(sai.grenzen

/21.15/

Verefachten : sociale

—1

2460.—).

belangstelling, middelbare of daarmede gelijl
te stellen opleiding; leeftijd van 24—34 jaar.
Gegadigden worden psychotechnisch beoordceld. Na aanstellinf
opleiding aan de school voor Maatschappelijk Werk te Amtterdan
gedurende ecu half jaar. Verbintenis voor 5 jaren. Ongehuwder
gedurende de opleiding / 160.— per maand ; gehuwden vol saiaris
Sollicitaties te riehten aan den Inspeetenr der R eclasseering
Departement van .Justitie voor 15 November a.s.

(kerk. goedgekeurd)

_—_—__■———■—!———»—————————
———————■■
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Wil Ke7, Del, Tl>s, p. a.4.

a

b

Wit geeft mat in

li

t
abc<l c
b7,
16.
p.
7,
Pa

g

Per deeltje / 0.90. Franco p. p.
.' 0.95. Postbus 25, Doetinehem.

h

Wit Kts,

Wit geefi mat in 3 zetten.
zetten.
den
sleutelzet
is voldoende)
(Vermelding van
3

irplnssingen der crpgaren in nu. 22 en 23.
38 : 2. 34- 29.
NO. 10. Wit 44-40, 29
45 > 32: 3. 39 x 48 win! (v. Dam).
No. 11. Wit 13—9, 26 X 46; 2. 50—45,
14 X 3;3. 45 X 14, 3 9 gedW. :4.14 X 3,
7—ll gedw., wegens dc dreiging 23—18;
5. 3—14 wint. i>p zw. 4. 7—12, Wit 3 X 2,6,
met de dreiging 26 37 (v. Dam).
No. 12. Wit 26—21, 16 X 40, 2. 45 X 34,
30 X 28; 3. 41 x 5 wint (de Bree).
No. 13. Wit 33—28, 17 X 28 ; 2. 32—28,
33 X 22 gedw. : 3. 21—17, 22 X 11 ; 4.
27—21, 16 X 27 ; 5. 31 X 2 wint (Gortmans).

No. 15. Kruisletter-Rebus.

Het

slagwoord i.s: beiteh ontstaan uit
de oil de kruispunten der volgende woorden

voorkomende letters :
horizontaal: aßt, bElgle, sTiKr, pl.oeg.
verticaal: Bi.Kk, fleTs, lEpeL.
No. 16. ConMructie-Pvzde.
In do onderstaande afbeelding ziet. men,
hoe door drie reclite. lijnen liet vierkant in

Zoekt U nieuwe vrienden of
vriendlnnen ? Knipt dan deze
advertentie nil en schrijft l'w
naam aan de achtcrzijrte der
enveloppe en stuurt haar als
drukwerk aan Correspondentiebureau
LABOR", Rotterdam.
Postbus BBS. Oiro 344962, dan
ontvangt r omgaand nadere Inlichtingen under gesloten bianco
couvert. Ook adressen besehikbaar
van Vederlanders. woonaehtig in
de r.S.A.

Informatie- en Recherche-Bureau

..BOLLAND"
OPSPOREN
NAGAAN
ONDERZOEK IN ALLE ZAKEN
Bergschelaan 136 B Telef. 46284 Rotterdam

-

WETENSt"B.
Karakterbeschrijving / 5.— kar.en levensbeschr. / 10.
Louis
Land, Stateniaan 23, Arnhem.
Giro: 312231.

—.

Door links en reelits tie ontbrekende
letters in te vullen ontstaat het spreekwoord : ,Beter een half ci dan een leege

dop."

<»XZ E PRIJZEN :

No. 14. Kruiswoord- Fandsel.

Onder de goede ojilossersfsters) worden
ditmaa! voor elke puzzle twee prijzen van
fi.so verloot ; voor elk dam- en sitiaak
probleem twee prijzen van /i.
De
oplossingen dienen uitiriijk binnen tien
dagen na den verscMindatum van iin
nurnrner, dus rjiterUjk it November a.s.,
ingczonden te zijn aan de PrijevraagreaacUe van HET KOMPAS, Print li.n
ilrikkade 48, Amsterdam-C. Snelle bplossers(sterSj kunnen dus eventueel, ter bespa
ring van portikosten, tevens nog de oplossingen van het volgende nuinmer inzenden, waartoc zij dan nog drie dagen
tijd hetyben, zoodat zij practiscb kunnen
volstaau met eens per twee nummers in

.

zeven vakjes werd verdeekl, z66, dat, in
elk vakje een kip en twee voederbakjcs
komen te staan.
No. 17. I.udderraadsel.
1. beiaard
3. reactie
2. terrein
4. epistel
5. habitue
6. legendo
7. evenzoo.

——

116

——

——

-

(iRAPHOI.OOO.

te zenden.

DE PRIJSWINNAARS :
In tie afdeeling damproblemen vielen
een prijs van /1. ten dccl aan de heeren :
H. E. de Bey, Irislaan 25A, Groningen;
t;. A. de Waard. Bolnes 201a; L. Weyts,
Fabianusstraat 45, Apeldoorn; V. F,
Tromer, Bern. Gewinstr. 10A, Rotterdam ;
Otto van Oijk, Rustenburgerstraat 400-111,

Amsterdam-Z.;

.1. van Loveren, Schoe-

nerstr, 84, Utrecbt; 0. van Laarhoven,
Kanaalstraat A.130, Son (bij Eindhoven);

Drs. W. Manders, Boenerstraat 7, Venlo.
In de afdeeling puzzles waren de gelukkige winnaars van ecu prijs van /2.fiO
de heer .1. A. Hmits, Parkweg 23, Gruningen ; mevr. 11. Kuinders- —Poldernian,
Sweelinckplein 14, Heemstede; de heer
P. S. van 't Hot, Waterigeweg 38, Zeist;
G. Janssen, Kerkstraat 8.114A, Rossum
(Gld.); J. P. KIUCk, Hengstweg 59, Nijmegen; E. Cli. Bagnay, J. Hi. Kemperstraat 1051i, Amsterdam; H. P. Lucri.
le Bar.weg 34, Bnrendrecht (Z.H.I.

HET KOMPAS

