NEDERLANDSCH
DAGBLAD

lste JAARGANG

—

No. 261

DINSDAG 13 MEI 1941

ORGAAN VAN NATIONAAL FRONT
LEIDER: ARNOLD MEIJER

ADVERTENTIES

KANTOREN: BEZUIDENHOUT 26, 's-G RAVEN HAGE

20 cent per regel. By contract bijzondere voorwaarden
Ingezonden mededeelingen

UITGAVE VAN DE UITGEVERIJ „DE

3 x het gewone tarief; op de voorpagina 5 x dit tarief
Familieberichten, en kleine advertentie*
10 cent per regel, met een minimum van ƒ0.50
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halen we enkele zyner uitlatingen
hier aan.
Zoo vraagt hij zich af hoe Engelands politiek na 1919 moet beoordeeld worden. Daarvan zegt hg:
„Hiervoor is geen langdurig onderzoek noodig. Het resultaat was een
nieuwe oorlog, na nauwelijks twintig
jaar. Dit is het alles overheeïschende feit, wanneer het er om gaat,
Engelands politiek te beoordeelen.
Het heeft geen zin de kwestie af te
doen door te zeggen, dat de oorlog
Engeland door de kwaadwilligheid
van anderen werd opgedrongen, dat
Engeland geen nieuwen oorlog heeft
gewild, v enz. Het oordeel der geschiedenis is' onverbiddelijk. De
Engelschen en- Franscheft hadden
twintig jaar geleden de macht in
handen. Het gevolg was een nieuwe
oorlog. Dit feit alleen levert reeds
het volkomen afdoend bewijs, dat
ze niet in staat waren de leiding
der aangelegenheden in ons werelddeel óp vóór de Europeesche volken
draaglijke wyze op zich te nemen.
Wanneer een onderwijzer geen orde
kan houdeï in zijn klasse, kan hij
zich niet verontschuldigen door te
zeggen, dat de jongens zoo ondeugend zijn."
„Het valt niet te weerleggen, dat
Engeland zijn macht niet zóó heeft
weten te gebruiken, dat de volkeren
van Europa zij hét ook slechts een
minimum aan veiligheid en rust
verkregen." .
In het verloop van zijn brochure
toont de schrijver dan aan, dat
wilde het de leiding
Engeland
behouden
wel een verdeel-en
en heersch-politiek, een coalitiepolitiek móest volgen omdat zyn
geografische ligging geen andere
toestond en de krachten der ongeveer zes en veertig millioen inwoners van het moeder-eiland volkomen „werden opgeslorpt door het
reusachtig Imperium. Binnen het
kader dezer politiek fungeerde de
Volkenbond
een, orgaan zonder
werkelijke autoriteit, want de macht
bezaten de staten die lid waren
als ideologisch middel ter behoud
van het evenwicht, dat noodzakelijk
was om het Britsche Ryk zyn
positie te doen behouden.
Deze politiek schonk den kleinen
landen bovendien den kans zich ten
koste van het „natuurlijk" krachtcentrum een''positie te verwerven,
die verre ging boven hun middelen
en vermogens. „Dit alles
aldus
Olivecrona
hoorde als het ware
bij het beeld dat men zich" vormde
van den natuurlijken en juisten toestand in Europa. En natuurlijk gold
als stilzwijgende conditie een blijvende machteloosheid van Duitsch-
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migen wenschen: dat Engeland halstarrig blijft, Amerika zich ook
militair aan zijn zijde zou stellen
en Duitschland zou verliezen. Afgezien van de mogelijkheid zou zulks
weer een verscherpt Versailles tengevolge hebben en zou de kans op
een definitieven vrede voorgoed en
voor lang verkekken zijn, de Europeesche volkeren zouden gedwongen
zijn tot een permanenten bewapeningswedloop en ten onder gaan aan
een boven htm kracht gaande uit-

putting.
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Milos door Duitsche
troepen bezet
Kreta tot op 120 kilometer
genaderd
D.N.B. Meldt:
Door een moedige manoeuvre hebben Dultsehe troepen het eiland
garnleoen werd
Milos bezet. Het
volkomen overrompeld, waarbU 118
Engelsche en 200 Kretenzers gevangen z||n genomen. Milos ligt aan
den Zuidrand der Cycladen en ligt
op slechts '120 kilometer van de
Noordwestelyke punt van Kreta.

ENGELSCH VLIEGTUIGMOEDERSCHIP ZINKENDE

Het tracht zich in Gibraltar
te redden

gekeerd, zoodat men aanneemt, dat z(j
„De Europeesche geest van saam- zeer zwaar getroffen zijn.
hoorigheid kan worden opgewekt en
versterkt. Misschien za' men .dan
op zekeren dag eens onzen tgd en JODEN UIT HET SLOWAAKSCHE
zijn met elkaar in oorlog zijnde
BEDRIJFSLEVEN
staten op dezelfde wijze beschouVolgens een mededeellng van het Slowen als het tijdperk der ridderwa&ksche centrale economische bureau Is
burchten en versterkte steden. Wie thans de verwijdering van alle Joden uit
betreurt het nog dat die titö voorbij leidende functies in het Slowaaksche be.

—

land."

voltooid.

De

oorlog in Irak
Radio Bagdad spreekt tegen, dat Roetbah
gevallen zou zijn.—Iraks minister van
oorlog te Ankara.

De aanwezigheid van den Irakschen
minister van oorlog te Ankara ls het
onderwerp van een levendige gedachtenwlsseling in diplomatieke kringen
aldaar. De minister heeft gesproken
met een groot aantal hooggeplaatste
Turken, voor wie hU den toestand In
z(Jn land uiteenzette. Hy heeft echter
geen samenkomst gehad met den
Britschen ambasadeur Hugessen, hoewel deze, naar men zegt, meermalen
moeite daarvoor heeft gedaan.

—

en flver en belooft hfl hem de noodlge be.
velen te zullen uitvaardigen,' zoodra de
ttfd daartoe gekomen is.

Onder de gevangen genomen Engelsche
vliegtuigbemanningen heeft men van Iraksche zfyde een enquête gehouden en daarbQ
vastgesteld, dat deze manschappen met
hun vliegtuigen zonder uitzondering den
Britschen eilanden werden onttrokken en
ln allerijl naar Irak werden gezonden.
Toen hun de desbetreffende bevelen gegeven werden, werd hun gezegd, dat
in de kolonie Irak de rebellie van een
kleine .kliek moesten onderdrukken. Zij
waren allen verrast in Irak een aaneenHet legerberlcht van Irak van 12 Mei gesloten tegenstand van een geheel volk
luidt als volgt:
te ontmoeten en een goed georganiseerd
„In het zuiden beeft ons leper de vijan- leger.
delijke strijdkrachten aangevallen. Onze
Openbare oproep van den
luchtmacht heeft verkenningsvluchten boven de vijandelijke stellingen gemaakt.
Groot-Moefti
Alle vliegtuigen zijn teruggekeerd. Eenige
De Groot-Moefti van Jeruzalem heeft tn
Engelsche toestellen hebben. hedenochtend een openbaren oproep verklaard, dat 220
5 uur 30 boven onze stellingen gevlogen millioen Mohammedanen door de imperiaen bommen laten vallen zonder schade aan listische tyrannie van Engeland onderte richten.- Ook heeft een vijandelijk vlieg, drukt worden..De Groot-Moefti riep vervolgens alle Mohammedanen op tot den
tuig boven het noordelijke leger gevlogen
heiligen oorlog tegen Engeland.
en bommen uitgeworpen, die hun doel ge*
Nu de Groot-Moefti van Jeruzalem opmist hebben".
nieuw alle Mohamedaanscht volken tot
den heiligen oorlog heeft opgeroepen, hebben
talrijke vooraanstaande oelema's in
VICHY, 13 Mei
een
bericht
Volgens
uit Beiroet heeft radio-Bagdad het door de pers te Bagdad eveneens opgeroepen
buitenlandsche radiostations verspreide tot den „Dzjidad" tegen Engeland en de
nieuws, als zou Roetbah gevallen zijn, Mohammedanen in ale landen aangespoord
tegengesproken. Tevens is aan alle diplo- Irak naar beste krachten te steunen.
matieke vertegenwoordigers van Irak in
In de-moskeeën te Bagdad zijn diensten
bet buitenland veraocht, dit bericht even. gehouden, waaraan door duizenden gelooeens tegen te spreken. I>» Iraksche vlag, vigen werd deelgenomen. Ook hier riepen
zoo wordt in het radiobericht uit Bagdad de oelema's in hun predicatief de bevolgezegd, wappert .nog steeds boven de king tot den fieiligen oorlog op. Na de
vesting.
diensten werden groote optochten geDe leider van de Palestljnsche verdedi- vormd. De betoogers droegen vanen en
gingscommissie in Irak, Mauloedv Moekborden, waarop de Dzjidad geproclameerd
her, heeft, naar verder gemeld wordt, aan werd.
den. minister-president Khallani in een
telegram medegedeeld, dat .zijn lieden met
De toestand in Palestina
honderd vrachtauto's vol ongeduld op het
bevel wachten, naar het front 'te gaan;
Naar United Press uit Jeruzalem meldt
onverschillig naar welk front' Hij zal de heeft de R.A.F. ztjn bedrijvigheid boven
kosten dragen. In zijn antwoord telegram geheel Palestina, versterk t om de opatan
dankt Khallanl Moekher voor zijn energie dige Arabieren 'te intlmldeeren.
,
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In hetgeen volgt schetst de schrijver.dan waarom Duitschland krachtens ligging, positie en vermogens
meer dan Engeland" ervoor aangewezen is de leiding van'zaken op
zich te nemen en zelf belang heeft
bij een consolidatie op het vasteland.
Engeland zal zijn ongemotiveerd
leiderschap vrijwillig moeten afstaan
of ten gronde gaan aan de fictie
zyn roeping van alleenzaligmakénd
leider—' waarmee het zichzelf en
Schryver wil niet, denken aan de
anderen heeft begoocheld.
gevolgen' voor Europa wanneer
werkelijkheid zou worden wat som-

Darlan
Het rijkscommissariaat maakt bekend:

De Fuehrer
BERLIJN, 13 Mei
voor
de
commissaris-generaal
De
en
en
S.S
veiligheid
hoogere
heeft, in tegenwoordigheid van den openbare
4
politieleider doet de volgende ambtelijke
rijksminister van buitenlandsche za- publicatie over" de in het bezette Nederken, den vice-president van den landsche gebied vastgestelde verboden,
landsdeelen:
Franschen ministerraad, admiraal
„Ik heb aanleiding, nogmaals er op
wijzen, dat het
tfe
ontvangen.
Darlan,
a. op de Westfriesche eilanden Texel,
Terschelling, Ameland, SchierVlieland,
van
Laval burgemeester
Boschplaat,
Siemonssand,
monnikoog,
Aubervilliers.

Rottumerplaat en Rottumeroog,
S.P.T. meldt uit Vichy aan de „N. Rott
b. aan de Nederlandsche kust ten
Crt":
Zuiden van Hoek van Holland tot aan
Pierre Laval, vice-presldent van de re- de Belgische grens en op de in dit gegeering van maarschalk Pétain, die sedert deelte van het land liggende eilanden
December te Parijs vertoeft, is krachtens (het Zuidelijk deel der provincie Zuideen decreet van admiraal Darlan tot burHolland ten Zuidwesten van de lijn
gemeester van Aubervilliers (departe- Nieuwe Waterweg—Oude Maas—Dordtment Seine) benoemd. In hetzelfde desche Kil en de geheele provincie Zeecreet wordt de benoeming van nog dertig land).
andere burgemeesters bekend gemaakt.
slechts aan die personen van NederOnder hen bevindt zich o.a. óok Jean Goy, landsche of Duitsche nationaliteit is toeeen der leiders van de Rassemblement gestaan, die daar hun vaste woonplaats
National Populaire.
hebben.
Personen, die om dringende zakelijke
redenen of voor familieomstandigheden
zich in het verboden gebied willen beVON
TURKIJE geven, moeten zich met een verzoek om
toelating wenden tot den burgemeester
TERUG
der • gemeente, waarheen zij wenschen
te
reizen. Zijn in de provincie Zeeland
De Duitsche ambassadeur, von Papen,
meerdere gemeenten bij deze toelating
ls gisteren, komende uit Duitschland,
betrokken, dan moet het verzoek tot den
commissaris der provincie Zeeland wor17 uur 15 met een speciaal
den gericht. Deze bepaling geldt ook
Dultsch vliegtuig op het vliegveld
voor die personen, die hun woonplaats
van Istan boel, Tesjilkoel, aangekomen.
in het verboden gebied hebben gehad
en weder daarheen willen reizen. Ik wijs
Na een kort opoathoad is de ambassaer op, dat de vergunning tot binnendeur met dezelfde machine naar
komen slechts in uitzonderingsgevallen
wordt verleend.
Ankara doorgereisd.
In het verzoek moeten voornaam,
en
familienaam,
beroep,
woonplaats
van
geboortedatum
-plaats
en
straat,
ROOSEVELT den verzoeker vermeld worden. Bovendien moet de reden voor het betreden
UITGESTELD
van het verboden gebied, evenals de duur
van het voorgenomen verblijf opgegeven
worden.
De betreffende Nederlandsche autoriTot op
Mei
teiten zenden het verzoek met hun advies ten aanzien van de noodzakelijkheid
Het Witte
WASHINGTON, 13 Mei.
der reis naar den gevolmachtigde van
Huis heeft bekend gemaakt, dat presiden rijkscommissaris in de provinoies
dent Roosevelt de voor Woensdag a.s. (politieofficieren) ter beslissing toe.
aangekondigde rede voor de diplomaten
De gevolmachtigde van den rijkscomder Zuid-Amerikaansche landen heeft missaris (politie-officier) schrijft de verafgezegd en ln plaats daarvan op 27 Mei gunning tot binnenkomen uit. Slechts
zal spreken.
met deze vergunning is het betreden
Namens den president' heeft Cordell van het verboden gebied toegestaan.
Huil de Zuid-Amerikaansche diplomaten
De vergunning wordt verleend voor een
op dezen datum als gasten van Roosevelt termijn
van, uiterlijk 14 dagen. Ambteder Pan- naren van het rijk of de provincies, die
ultgenoodigd. De
receptie
Amerikaansche Unie, waarin Roosevelt geregeld voor dienstaangelegenheden in
het woord zou voeren, ls eveneens afgehet verboden gebied moeten zijn, kunnen
zegd. Als reden voor het afzeggen van een toelatingsbewijs verkrijgen, dat een
de redevoering van a-s. Woensdag wordt
half jaar geldig is. De toelating kan
Rooacvelts ziekte vermeld.
te allen tijde zonder opgaaf van redenen
worden ingetrokken.
Handelingen ln strijd met deze regeling zijn op grond van paragraaf 1 der
verordening van den rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied
1941 .over de bestraffing van
No. 20
handelingen in strijd met militaire of
regelingen overtredingen en
*
worden met hechtenis tot zes maanden
De machtigste vestingwerken,
en met boeten tot 1000 gulden of met
een van deze straffen getroffen, in zooschijnbaar
onoverwinnelijke
verre niet volgens andere bepalingen een
legers wankelen en bezwijken
onder de mokerslagen van
hoogere straf is vastgesteld. Bovendien
den vastberaden stoottroep.
worden de personen, die zich zonder toeGe ziet het dagelijks ln ons'
latingsbewijs in het verboden gebied ophouden, gearresteerd en verwijderd.
werelddeel gebeuren. KameraDeze strafbepaling treedt op den dag
den, bedenkt, dat ook wfl
zulk een stoottroep zfln.
van hare publicatie in werking.
'
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Derhalve geeft hij den lezer volHet ia-het WesROME, 13, Mei.
genden raad: „De problemen van telijk bekken van de Middellandsche
onzen tijd moeten beoordeeld wor- Zee getroffen Engelsche vliegtuigmoe„Popoio di Roma"
den in het licht van de bestaande derschip moet naar deals
buiten gevecht
uit Algeciraa meldt,
verhoudingen, niet vanuit den ge- geacht worden. De beschadigde kolos
zichtshoek van vervlogen tijden, en sleept zich aan den rand van de Franmen moet zich vertrouwd maken sche territoriale wateren met duidelijke
met het feit, dat de oplossing der RlagztJ langzaam naar Gibraltar. Men
den indruk, "dat~hg elk oogenbMk
problemen maatregelen in grooteh heeft
kan zinken. De overige zeven getroffen
stijl vereischt."
schepen zijn nog'niet in Gibraltar terug-

is?"

ABONNEMENTEN

TELEFOON 77.18.73, POSTBUS No. 134

HOOFDREDACTEUR: ARNOLD MEIJER

Engeland of
Duitschland?
vraag wie van de twee,
Engeland of Duitschland, de
leiding in het Europa na den
oorlog zullen moeten hebben, zweeft
sedert de schokkende gebeurtenissen, van vorig jaar nog steeds op
veler lippen zonder dat zij het met
zichzelf eens kunnen worden over
het antwoord. . Hadden weinigen
zich die vraag reeds voor den lOden
Mei 1940 gesteld, de meesten ontdekten ons werelddeel en de vraagstukken' die met zijn orde en samenhang verbonden zijn, pas toen zij
wakker geschild werdén door de
gebeurtenissen.
In allerlei toonaarden is die
vraag beantwoord: positief, negatief of ontwijkend. Op velerlei
wijzen werd het antwoord beinvloed
door gevoeligheden, vooringenomenheid of gebeurlijkheden van het
oogenblik, die men niet kon of
wilde zien in een grooter verband.
Wie echter bewust wil leven in
dit tijdperk der geschiedenis, moet
de dingen „groot" zien en de vraagstukken van dezen tijd aandurven,
ze allerminst uit den weg gaan en
zich niet in slaap sussen door in
den gèest een omtrekkende beweging te maken. Men misleidt door
deze laatste alleen zichzelf en zijn
omgeving en wordt tenslotte nog
door de feiten verrast en overrompeld.
De reden waarom velen het
stellen dezer vraag alleen reeds zöo
onaangenaam aandoet, is gelegen in
het feit, dat de democratie de volkeren sinds jaren blind had gemaakt
voor datgene wat buiten hun onmiddellijken gezichtskring lag. Men
solde met woorden en ging prat op
de „vrijheid en onafhankelijkheid"
van zijn land. Alsof bij de grenzen
het leven ophoudt en de wereld
daar dichtgeplakt zit met krantenpapier.
Toen de vraag dan ook acuut
daarvoor
werd, trof zij menigeen
in zijn naonvoorbereid gesteld
tionaal gevoel van eigenwaarde. Wat
drommel, moet er dan absoluut nog
een land zijn dat met de leiding
belast wordt van de. aangelegenheden in Europa? Zijn we dan niet
mans genoeg om onze eigen peultjes
te doppen?
Het is het antwoord van hen, die
stilzwijgend zich reeds dermate verzoend hadden met de idee, dat
Engeland £n Engeland alléén de
eerste viool moet spelen, dat zij het
opperen van twyfel daaraan reeds
beschouwden als een verstoring van
hun geestelijke rust. Onbewust hebben dezulken geleefd onder de geestelijke hegemonie van het Britsche
Rijk, zoozeer bedwelmd door zijn
faam en naam, dat zij in feite geloofden een. geheel eigen on-afhankelijk leven te leiden. Omdat zij zich
niet afhankelijk „voelden", waanden
zij zich ~onafhankelijk"!
In dit opzicht kan de brochure
van den Zweed Karl Olivecrona,
welke hiér en daar in ons land op
ruime .schaal is verspreid, waarlijk
een rustverstoring heeten. Deze
stelt daarin de vraag zeer scherp,
even
zy'n antwoord, en beide
in een vorm die voor iedereen begrijpelijk is. Het is een niet te
onderschatten gave eèn dergelijk
moeilik en vry ingewikkeld probleem zoo duidelijk en simpel tegelijk te kunnen stellen. Daarom
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DE STOOTTROEP
DOET HET WERK!
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ZIJ
pompeuze „vestin-

gen" en de modernste uitrustingen tot hun beschikking, en

ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN

*

ZIJ

DUITSCHLAND
hebben

legerscharen

van

honderdduizenden (al wetei»
die niet, wat de voor- of

achterkant van'hun geweer is>
*

MAAR WIJ
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,

hebben de geestkracht, het
den
doorzettingsvermogen,
brandenden strijdlust!

Zwakke vijandelijke luchtstrijdkrachten zijn ln den nacht
van Maandag op Dinsdag naar West- en
Zuidwest Duitschland gevlogen en hebben
op eenige plaatsen bommen geworpen.
Er ontstond geen militaire schade. De
overige schade is gering. (D.N.8.)

BERLIJN, 13 Mei.

—

*

DAAROM ZULLEN

WIJ WINNEN,

:

'

'

en achter ons komt'het volk!
Wapent U, kameraden, en
zorgt voor klinkende munitie;
dit ls het gironummer:

15.50.74
STICHTING TOT GELDELIJK BEHEER VAN
NATIONAAL FRONT

DUITSCHE AANVALLEN
OP ENGELAND
BERLIJN, 13 Mei.

In den afgeloopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen van
het Dultsche luchtwapen, ondanks ongunstige weersgesteldheid, de aanvallen
op havenwerken en andere belangrijke
militaire doelen aan de Zuid- en Zuidoostkust van het Britsche eiland voortgezet.
Rapporten der bemanningen over nadera
bijzonderheden zfln nog niet beschikbaar.
—
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Nederlaridsche industrieelen

PRIJSREGELING VAN

,

?

„Alle deelnemers", aldus Dh. Driesen,
„steamen overeen ln dit oordeel, dat de
reis naar Duitschland ons zeer veel geleerd heeft. Met echt Duitsche „Gruendlichkelt" was de excursie georganiseerd.
Op 20 April des morgens half zeven vertrokken we uit Den Haag, om punctueel
volgens dienstrooster des namiddags 17.19
uur te Berlijn op het station Frledrlchstrasse te arrlveeren. Deze punctualiteit
en dat ln een land, waar hard gewerkt
wordt en steeds een groot militair vervoer
plaats vindt, maakte al direct een vertrouwenswekkenden indruk.
Het tweede, wat ons direct opviel w&s...
dat we aan het station Frledrichstrasse
niets konden bemerken van de bij herhaling door de Engelsche propaganda verspreide berichten, dat ook dit drukke Berlynsche station „gepulveriseerd" was. Binnen noch. buiten was ook maar iets van
beschadiging te ontdekken en toen we den
uitgang verlieten, strekte zich voor ons
de wereldstad in haar ongerepte schoonheid en haar enorme drukte uit. Alle goede
dingen ln drie: een derde conclusie trok
een sceptisch medereiziger, die vóór de
reis vreesde, dat het in Duitschland op
het gebied van de voedselvoorziening maar
schraal zou zijn. Maar toen die scepticus
des avonds ln het Zentralhotel het avondmaal gebruikt had, werd hem wel duidelijk, dat ook niet klopte, wat men elders
over het voedselprobleem vertelt, een oordeel,. dat hij later bij herhaling bevestigd
zag, toen hij in de bedrjjfsrebaurants en
elders de maaltijden zag en mede nuttigde, welke daar tegen uiterst lagen prijs
o.a. aan de arbeiders worden verschaft.
De Siemenswerke

Het was dr. Malitz van het DA.F. afdeeling „Schoenheit der Arbelt", die de
Nederlandsche „studenten" onder zijn
hoede nam. Onder diens leiding ving den
het programma aan met
volgenden
een bezichtiging van de Siemens-werke. Er
werkt daar een enorm leger van arbeiders
en arbeidsters en nog komt men handen
sociale verzorging van het uittekort.
gebreide personeel beweegt zich over een
zeer breed terrein. Hoofddoel ifc, de arbeid
onder zulke factoren te doen' verrichten,
dat het verblijf in de werkplaats tot een
vreugde en niet tot een vloek wordt.
Vandaar de vriendelijke inrichting. der
werkzalen, ruimte, licht en lucht en ontspanning en verstrooiing in den vrijen
tijd. Op het gebied van schaftlokalen durven vele ondernemingen ln ons land in
het algemeen nogal wat laten bestaan.
Een onvriendelijk hok, met een paar leelijke tafes en banken, ziedaar waar ln
vele bedrijven de arbeiders hun schafttijd
kunnen doorbrengen. Hier echter mooie
vriendelijke verblijven met daaraan aansluitend waschlokalen, badinrichtingen,
een afdeeling voor doktersbehandeling enz.
Wat op ons een bijzonder gunitigen indruk
maakte, was de bereiding en verstrekking
van degelijke middagmalen aan het per»
soneel in fraaie eetzalen voor den luttelen
prijs van 25 pfennig. Het is begrtjpeijk,
dat men met zulk een lagen prijs niet
het ontbreuitkomt, maar het bedrijf
kende voor het personeel bij. Ook voor de
dagelijksche groote aantallen bezoekers
uit alle streken der wereld bestaat een
eigen restaurant.
In de gesprekken met het pertoneel, op
het werk, zoowel als ln de fraaie, met
tuinen omgeven „Siedlungen" buiten de
stad, viel ons de doelbewuste houding van
de arbeiders op. Het nationaal-soclallsme
heeft de idee, dat iemand, die „slechts"
arbeidt en daarvan leven moet, proletariër
zou zijn, met wortel en tak uitgeroeid.
Arbeid is rijkdom en de arbeider }s trotsch
op. zijn arbeidsvermogen.
Naast dezen trots ziet met ln vele bedrijven echte, open kameraadschap, niet
alleen van het personeel onderling, maar.
ook tusschen de directies en arbeiders. We
stelden dit zeer nadrukkelijk vast bij de
bezichtiging van een wolfabriek ln Leipzig, waarheen we vanuit Berlijn op den
avond van den' tweeden dag vertrokken
waren. In dit bedrijf werken vele vrouwen
en meisjes, meer dan in vredestijd het geval is. Maar met de vrouwelijke psyche
wordt zooveel mogelijk rekening gehouden.
De positie van sociale verzorgster, welke
we ook ln Nederlandsche fabrieken reeds
kenden, is er daar een van groote beteekenis, ln zeker opzicht zelfs van even
groote beteekenis als die der directie.
Door al de voorzieningen, welke voor het
vrouwelijk personeel getroffen worden, ls
de vrouwenarbeid opgeheven tot iets, wat
het" vrouwelijk wezen en de vrouwelijke
fijngevoeligheden niet kwetst. Het werd
ons duidelijk, dat het vooral ln de hand
van de sociale verzorgster ligt, om dit te
bereiken. Zooals deze hier ln dit bedrijf
haar taak opvatte, hoe zij op veelzijdig
gebied voor haar beschermelingen in de
'weer was, maakte het op het Nederlandsche bezoek een dienen Indruk.
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eenloopend karakter: 'n kunstzijdefabriek
een zuivelfabriek en een gloeilampenfabriek. Overal konden we opnieuw vaststellen, hoe normaal ln Duitschland gewerkt wordt, welke een enorm kwantum
producten van allerlei aard gefrabrlceerd
worden en hoe overal het DA.F.
heilzamen invloed tot gelding brengt.

Fantastische onzin
Het slot der excursie was een bezichtiging: van de groote verfraaiings- en nieuwbouwwerken van Berlijn. Bij dezen tocht
door Berlijn, kris en kras oor deze uitgestrekte wereldstad bleek opnieuw overduidelijk, welk een fantastlschen onzin de
Engelsche
propaganda verkondigt met
haar berichten over de vernietigende uitwerking van de R.A.F. op' Berlijn. Wfl
zagen Berlijn op 30 April, wij moesten
dan toch iets kunnen zien van de „enorm
verwoestingen", welke de Engelsche luchtmacht bt) haar bezoeken aan de Duitsche
hoofdstad zegt te hebben aangericht.
Welnu, men moet lang zoeken en daarbij
terdege goed zfln oogen den kost geven,
wil men «enige beschadiging zien. Het
grootestadsleven, van Berlijjn gaat zijn
normalen'gang.-Dit bedrijvige,,ln hoogste
inspanning arbeidende Berltjn is het symbool van het scheppende Duitschland, dat
door zgn arbeid in de heimat mede de
overwinning bevecht.
En het resultaat van de reis: dat ook
degenen onder de deelnemers, die wellicht
nolens volens en boordevol vooroordeelen
de reis hadden aanvaard, met een geheel
ander
over Duitschland naar huis zijn
weer- '--erd".
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EIEREN

Bakende het eoonomlsch leven

Het hoofdbestuur der. Nederlandsche
vereeniging tot bescherming van' vogels, INSTELLING ENKELVOUDIGE KAMER
BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN
Heerengyacht 640 te Amsterdam schrijft

ons:
Uit verschillende berichten, welke bij
de vereeniging zijn ingekomen, valt af
.Bij, besluit" van dien secretarU-generaal
te lelden, dat niet overal de hand wordt van het departement van Justitie is
De Staatscourant van Maandag bevat gehouden aan de bepalingen, welke ten 'met Ingang van 15 Mei 1941 by de ondereen beschikking- van . den secretaris-gene- aanzien van het rapen, vervoeren en- scheidene arrondissementsrechtbanken ingeraal van het departement van Water-, verkoopen van eieren zijn uitgevaardigd steld één enkelvoudige kamer ..voor de bestaat, betreffende richtlenen inzake prijs- en dat o.a. thans nog in restaurants en rlchtlng van strafzaken, rakende'het econokamers aanregeling voor binnenvaartuigen.
eieren van kievitten en andere mische leven, ea z(jn ln dexe
'■'•
gewezen:
Op grond van artikel 8 van de „prQzen- winkels
worden
vogels
aangeboden.
1. te 's-Hertogenbosch: tot lid: mr. J. M.
beschikking binnenvaartuigen 1941, no.
Het rapen- van de eieren van kieviten, Hulzlnga; tot plaatsvervangend Ud: mr. C.
wordt
deze
III"
in
beschikking o.m. .be- tureluurs, grutto's kemphanen
schol- W. Vollgraff, 'mr. W. H. Arlëns, allen rechpaald:
waterhoentjes en meereksters,
ter in genoemde arrondissementsrechtbank.
wulpen,
Voor de -bepaling vafl" de getaxeerde
2. Te Breda: tot. lid: mr; F. A. J. Marres;
koeten was slechts geoorlootd tot es met
waarde van een binnenvaartuig wordt de 19 April, het
vervoeren en verkoopen van tot 'plaatsvervangend Ud: mr. Al Bisschop
bouwprijs per April 1989 'van een vaarBoele, mr. F, A. Holleman, allen rechter in
die eieren tot en met 21 Aprii. , .
genoemde arrondissementsrechtbank.
tuig, geheel gelijk aan het .te t&xeeren ' Thans mogen alleen nog geraapt wor-t
3. Te Maastricht: tot lid: mr. H. J. M.
vaartuig, vermeerderd met ten hoogste den de eieren van zilvermeeuwen en wat
H. Ruland, tot plaatsvervangend Ud: mr.
50 % en verminderd met een bedrag, hetprovincies
Groningen,
Friesland, J. G. H. Gadlot, mr. K. L. Langeme(Jer,
de
welk voor elk te taxeeren vaartuig beZuid-Holland en Zeeland de eerste twee rechters in genoemde arronNoord-Holland,
paald wordt naar type, ouderdom, slij- betreft ook de eieren van kokmeeuwen.
dissementsrechtbank, laatstgenoemde rechtage en staat van Inrichting en onderDe andere In Nederland broedende ter-plaatsvervanger ln deze rechtbank.
houd van vaartuig en inventaris.
4. Te Roermond: tot lid: mr. H. 'Dlephuls,
meeuwensoorten zijn, ook wat de eieren
De inspeteur-generaal voor de scheep-.
lid: mr. C. E. A. baron
betreft, beschermd. De eieren van deze tot plaatsvervangend
Westerflier, mr. E. M. C.
Vaart kan ontheffing verleenen voor de meeuwen ,en van groote sterns,» visch- van Hövell tot allen
rechter in genoemde
voorgeschreven wijze van berekening van dief jes en noordsche sterns mogen slechts B. Franqui.net,
arrondissementsrechtbank.
de getaxeerde waarde.
uitgehaald worden na verkregen ver5. Te Arnhem: tot lid: mr. H. Hannema;
bereikt over de vaststelling van den gunning
van het Departement van Land- tot plaatsvervangend lid: mr. F. M. Pleyte,
taxatieprijs, kan de secretaris-generaal bouw en
Visscheri) en wel tot en met mr. H. R. de Zaayer, mr. M. R. Rinkel,
van het departement van Waterstaat, op 14 Juni. De eieren van dwergsterns, allen rechter ln genoemde arrondissementsverzoek van den inspecteur-generaal voor lachtsterns en zwarte sterns vallen niet rechtbank.
de scheepvaart of van de betrokken taxa- onder
6. Te Zutphen: tot lid mr. H. Sluyterdeze regeling en mogen derhalve
man; tot plaatsvervangend lid:
tot her-taxatie.
>

*
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teurs, opdracht geven

Voorts wordt in deze prijzenbeschikklng
nog het volgende bepaald: 1
Artikel 2.
(1) Voor de overdracht ln eigendom
van een in Nederland thuisbehoorend
binnenvaartuig is een taxatie-certificaat
vereischt Dit geldt ook voor den 'verkoop van de meerderheid van aandeelen
in een N.V. welk vermogen in hoofdzaak
bestaat uit een binnenvaartuig.
(2) Het taxatie-certificaat moet zijn
opgemaakt door twee der door den secretaris-generaal van het departement
van Waterstaat benoemde taxateurs en
voor accoord zijn geteekend door den inspecteur-generaal voor de scheepvaart
(3) De geldigheidsduur van een taxatiecertificaat bedraagt zestig dagen, te rekenen van den datum van onderteekening. De geldigheidsduur kan worden
verlengd.*
Artikel 4.
Het Is verboden op eenigerlel wijze te
bewerken of er toe mede te werken, dat
een overdracht in eigendom, als bedoeld
in artikel 2, lid 1, geschiedt tegen een
hoogeren prijs, dan in het taxatie-certificaat is aangegeven.
Artikel 5.
De verkooper is verplicht, het koopcontract schriftelijk te sluiten en na de
overdracht in eigendom een afschrift van
dit koopcontract met het taxatie-certificaat aan het departement van Waterstaat te zenden.
.
Artikel 6.
De bepalingen van deze beschikking
zijn niet van toepassing op overdracht in
eigendom aan de Duitftche militaire auto-

niet uitgehaald, vervoerd of verkocht
worden.
Het ligt voor de hand, dat de rechten
van' grondeigenaars en grondgebruikers
door de vorenstaande regeling niet ber
knot worden.
Het hoofdbestuur der vereeniging roept
de medewerking van alle vogelvrienden
ln Nederland in om haar ln te Uehten,
schriftelijk of telefonisch, van geconstateerde overtredingen.

UITKEERING AAN

BELGISCHE MILICIENS

mr. A. H.
van der Giesen, mr. H. L. Wllkens, allen
rechter in genoemde arrondlsseemntsrechtbank.
7. Te

Zwolle: tot Ud: mr. J. Milders;
tot plaatsvervangend ïd: mr. A. J. M. van
Heyst, mr. A. Marcler, allen rechter ih ge-

noemde arrondissementsrechtbank.
8. Te Almelo: tot lid: jhr. mr. O. W.
Mollerus, tot plaatsvervangend Ud: mr. C.
H. Plug, mr. G. H. A. Feber, allen rechter

ln genoemde arrondissementsrechtbank.
9. Te 's-Gravenhage: tot lid: mr. C. J. dê
Vries, tot plaatsvervangend Ud: mr. A.
Ikman van Burck, anr. W. O. F. Borgerhoff
Mulder, allen rechter ln genoemde arrondissementsrechtbank.
10. Te Rotterdam: tot Ud: mr. G. L. W.
Gratama, tot plaatsvervangend Ud: mr. 'B.
F. Verveen, mr. L. van Lookeren Champagne, allen rechter in genoemde arrondissementsrechtbank.
11. Te Dordrecht: tot Ud: mr. J. Bentfort
van Valkenburg; tot plaatsvervangend lid:
mr. M. van Aken, mr. K. Th. Dorama, allen
rechter ln genoemde arrondissementsrechtbank.
12. Te Middelburg: tot lid: mr. T. Portheine, tot plaatsvervangend lid: mr. A. van
der Hoop, mr. J. H. F. Bloemers, mr. B.

In verband met het uitkeeren der
achterstallige militievergoedingen wordt
den Belgischen miliciens of hun verwanten verzocht, zich vóór 17 Mei a.s. schriftelijk of persoonlijk (tusschen 10 en 12
uur) ln verbinding te stellen met mevr.
S. Hanekamp—Jacob, FJores van Alkemadelaan 17 te Amstelveen, Amsterdam.
Deze oproep Is bestemd voor de Belgen, woonachtig in de provincies NoordV. A. Roelling,
Holland en Utrecht

eerstgenoemde

ENGELSCHE

Suermondt, tot plaatsvervangend lid: mr,
J. Sprey, mr. G. C. B. E. Suringar, mra. E.
A. M. Lamers, mr. G. E. Langemeyer, allen
rechter iQ genoemde arrondissementsrechtbank.
14. Te Alkmaar: tot lid: mr. W. A.
Übbens; tot plaatsvervangend lid: mr. J.
Krabbe, mr. H. T. A. van der Loos, allen
rechter ln''genoemde arrondissementsrechtbank.
15. Te Haarlem: tot Ud: mr. C. O. Btfleveld: tot plaatsvervangend lid: mr. S. J. Pit,
mr. E. J. W. Top, allen rechter in genoemde
'arrondissementsrechtbank.
16. Te Utrecht: tot lid: mr. G. J. Couvee;
tot plaatsvervangend lid: Jhr. mr. D. Rutgers van Rozenburg, mr. D. Visser, allen
rechter ln genoemde arrondissementsrechtbank.
rx
jlï. Te JLeeuf^-Jen: tot «dj mr. S. N. van
OjSstall • 'tot plaatsvervangend Ud: mr.' B.
P. baron van Harlnxma thoe Slooten, mr.
E. J.' baron van Imhoff, eerstgenoemde rechter-plaatsvervanger in, de tweede rechter
ln en laatstgenoemde vtce-presldent van genoemde arrondissementsrechtbank.
18. Te Groningen: tot lid: mr. J. Feitsma;
tot plaatsvervangend Ud: mr. J. G. A. Kattenbusch, mr. H. J. E. Engelkens, allen
rechter ln genoemde arrondissementsrecht-

LUCHTAANVALLEN

In het afgeloopen, .weekeinde is de
Britsche luchtmacht met eenlge toestellen boven ons land geweest Er werden
een aantal brisant- en brandbommen omlaag-geworpen. In totaal is één civiel
persoon gedood en werden er vier licht
riteiten.
gewond; van de Duitsche weermacht
Artikel 7.
werd één persoon licht gewond. Verder
De secretaris-generaal van het departement van Waterstaat kan ontheffing ver- werden acht woningen zwaar, 64 licht
leenen van de bepalingen van deze be- beschadigd en bracht de luchtdruk aan
schikking.
een 100-tal hulzen glasschade toe. Door
Deze beschikking treedt in. we'rkipg," een brandbom twferd een
Ver-"
is Mei 1941.,,,
30
brandden
oorzaakt;
h.a. helde
af. In
een andere plaats werd een waterleiding
DR. H. A. STHEEMAN t
beschadigd, die inmiddels reeds weer
hersteld ia
Zondag is op 76-jarigen leeftijd te
De Engelschen moesten hun tochten
's-Gravenhage overleden dr. H. A. Stheehet
van
boven
ons land in dit weekeinde met vier
man, oud-geneeaheer-directeur
Juliana-klnderzlekenhuis te 's-Graven- hier afgeschoten vliegtuigen betalen. De bank.
hage.
19. Te Assen: tot lid: mr. X. J. E. Terbemanningen kwamen hierbij deels om
Het stoffelijk overschot wordt Woenswindt; tot plaatsvervangend Ud: mr. W. J.
het
werden
deels
leven,
en
gevangen
Bedag a.a om 3 uur op de Algemeene
Hofdijk, mr. A. Maasgen, allen rechter in
genomen.
genoemde arrondissementsrechtbank.
graafplaats aldaar ter aarde besteld.
%
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CREMATIE
PROF. Dr. C. WINKLER
Onder zeer groote belangstelling vond
Maandagmiddag- op Westerveld de crematie

...

pers, directeur van het hersenlnstltuut te
Amsterdam, sprak als een der oudste leerlingen.

CHEMISCHE PRODUCTEN

Blaken» een ln de Staatscourant van
12 dezer afgekondigde beschikking van
den secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid'en Scheepvaart worden .door hem voor een aantal
chemische producten, te ."weten aluminiumsulfaat, bariumcarbonaat, natriumacetaat en salmiak
maximum-pr#»regellngen vastgesteld, waardoor, voor
zoover noodig, de prtfzenbeschikking lnvoergoederen no. 1 voor de prijsbepaling
dezer goederen bulten werking treedt
De Inhoud dezer maxlmumprtJsregelingen
zal door het Rijksbureau voor chemische
producten, Koningskade 15,. 's-Gravenhage, periodiek ln de vakbladen worden
Ontspanning der arbeiders bekendgemaakt
en overigens op aanHierboven stipten we aan, dat „Schoen* vraag aan de belanghebbenden worden
'
heit der Ar belt," zich ook bemoeit met be tmedegedeeld.
N

te zuur
Het Agrarisch Nieuwsblad" kan de
aamenwerking tusschen Nationaal Front,
De Nederlanische Unie en het voormalige
,Jjandbouw en Maatschappij" ten aanzien
van 't totstandgekomen landbouwprogramma niet goed verdragen.' De naar
bouw en Maatschappij" zou ten onrechte
z\jn gebruikt. ~Landbouw en Maatschappij"
namelijk naar de meening van 't Agrasisch Nieuwsblad" opgegaan in het Agrarisch Front. Slechts ENKELE oud-Landbouw en Maatschappijers zouden niet mee
zyn gegaan toen het huwelijk 'tusschen
deze organisatie met de N.S.B. werd geslopen. Die ENKELEN hebben natuurlijk
uit koppigheid gehandeld. ,Jndien ze geloof hadden in de voormannen van Landbouw en Maatschappij, indien ze werkelijk wilden helpen bouwen aan de ondeelbare agrarische organisatie, zouden zij
krachtig hebben helpen metselen aan het
Nederlandsch Agrarisch Front T Aldus het
Nieuwsblad.'
j
De werkelijkheid geeft echter het omgekeerde te zien van wat het Agrarisch
Nieuwsblad" ons w\js wil maken. De teerlijkheid laat zien, dat slechts ENKELEN
(om met de woorden van het Nieuwsblad
te spreken) meegingen, toen de voorman'
nen van Landbouw en Maatschappij tot
het huwelijk met de N.S.B. besloten. Do
werkelijkheid laat zien, dat het overgroote deel der leden van . deze orga•
nisatie geen vertrouwen meer had in da
voormannen, die de organisatie naai- dezenonveiligen weg leidden. De werkebjkheid
laat zien, dat het meerendeel der leden
deze buiteling der voormannen niet wilde
meemaken en zulks niet uit koppigheid,
maar uit een weloverioogen afkeer tegen
het partijexclusivisme, dat van het oogenblik van de fusie af zijn stempel op het.
Agrarisch Front" zou drukken.
Partijexclusivisme.' Het zuurzoete stukje
uit het Nieuwsblad schijnt dit te betwisten.' Het zegt, dat „alle leden van het
Agrarisch Front gelijke rechten en gelijke plichten hebben en ze geheel vrij
zyn om zich al of niet aan te sluiten bij
de N.BJJ." Die dwaasheid van gelijke
rechten en gelijke plichten in een autoritaire organisatie zullen we deze N.8.8.•*
achtige organisatie maar niet kwalijk nemen. We dachten overigens, dat juist in
een autoritaire organisatie van gelijke
rechten en gelijke plichten niet gesproken mag worden. De leiding bijvoorbeeld
heeft hoogere rechten en hoogere plichten. Die leiding wordt door deN.SJi. aangewezen en wij hebben tot nu toe nog
nimmer een NJ3.8.-leiding aan het werk
gezien, die niet in de hoogste mate partijdig was en de door haar bestuurde
nevenorganisaties
niet
ondergeschikt
maakte aan het belang van de N.SJ3.
Het Nieuwsblad is verwaand genoeg om
te stellen, dat Eenheid op agrarisch gebied slechts bereikt kan worden langs het
Agrarisch Front, dat alléén geroepen tal
worden! Mogelijk! Maar als het geroepen
wordt, dan zal het geen landbouwers achter zich hebben. Het zal hoogstens achter
zich hebben 'de N.BJ}. en die paar agrariërs, die op weg zijn vit het Agrarisch
Front N.BÊ-er te worden.
Ondertusschen mag het Nieuwsblad"
gerust z\jn. Het nieuwe program waartoe
Landbouw en Maatschappij tezamen met
ledèn van Nationaal Front' en de Unie
kufamen'ióas zeker niet'de vrucht van een
behoefte aan propaganda, zooals het blad
meent. Het was de eerste stap op den
weg, die uiteindelijk de eenige zal blijken
te zijn om een agrarische eenheid te vormen, die den landbouw 1» zijn geheel achter zich krijgt!
"

OPMERKER.

KAS AARDAPPELEN OOK OP
DE BON

en

tement van Landbouw

asch

Waarheen tusschen 12 en 4?
De A.N.W.B. legt beslag op

kampeerboerderijen

'

•

Er wordt hard gewerkt bfl de afdeellng „kampeeren" van den A.N.
W.B. Toen onlangs het verbod „van
overnachten in tenten -of kajuiten
van jachten" werd uitgevaardigd,
en
zaten duizenden kampeerders
watersportliefhebbers in zak en
asch. Daar ging nu het heerlijke
weekeinde ln bosch of op de hel,
aan het strand of op de plas. Weg
die prachtige zomervacantie op de
Veluwe, in de duinen van het
schoone Kennemerland of op het pittoreske eiland van een der onvolprezen Frlesche meren. In zekeren
zin was sprake van een wanhoop•temmlng. Gelukkig echter waren
er ook nog menschen, die den toestand niet zoo hoopeloos inzagen
en die van oordeel waren, dat althans getracht moest worden de onaangename gevolgen, weUte het uitgevaardigde verbod met zich medebracht, zoo gering mogelijk te doen
zfln, m.a.w,: uit te zien naar andere
slaapgelegenheden voor hen, die gewend zfln er 's zomers op uit te
trekken én thans tusschen 12 en 4
uur niet meer in hun canvaswonlng
kajuit
mogen
of in de
blflven.

•
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Nadat de Jongste zoon eenlge woorden
had gesproken, werd de kist neergelaten.
oudste zoon d&nkte de aanwezigen Tot deze menschen behoorde wel ln de
voor hun belangstelling.
eerste plaats de staf van onzen zoo
populalren -A.N.W.8., die niet by de

PRUZENBESCIHKKING

—

De druiven zijn

De secretaris-generaal van het Deparen VisachertJ
bijtijds naar bed en vroeg uit de
het volgende met betrekking tot
„veeren". Wat betreft de vraag waar maakt
de distributie van aardappelen bekend.
kampeerboerderijen zijn gevestigd, kan
Aangezien is gebleken, dat in eenige
worden medegedeeld, dat binnenkort
gemeenten
kasaardappelen zonder bon
een volledige lijst bij den bond zal zijn worden
wordt er de aandacht
verkocht,
te verkregen. Reeds nu kan worden geop gevestigd, dat alle voor consumptie
dat
zegd,
zij in het geheele land zijn geschikte
aardappelen onder de bepalinte vinden. Vooral in Limburg en ' Bragen van de aardappelendistribütie vallen.
bant was ' de medewerking bijzonder
Ook kasaardappelen mogen dus slechts
derijen" genoemd, een benaming, welke groot
tegen afgifte van de voor het koopen van
echter niet geheel juist is, want behalve
De watersport aardappelen aangewezen bonnen worden
echte boerderijen worden ook loodsen,
gekocht
zolders, kamphuizen, cantlnes enz. als
Ten aanzien van de. watersport staat
nachtverblijf ingericht. Zooveel mogelijk de J»nd voor grootere moeilijkheden. Voor
is getracht bij alle kampeerverbltjven kampeerboerderijen kan worden volstaan
een nachtverblijf te vinden voor mannemet den eisch, dat de nachtverblijven DE VONDSTEN TE KUINRE
lijke en een voor vrouwelijke kampeer- zindelijk zijn, dat er voldoende ventilatie
Professor dr. A. E. van Giffen, direcders. Waar dat niet is gelukt, wordt is en een laag stroo.
.Voor de onder- teur van 'het biologisch-archeologisch
inaan een kampeerboerderij voor heeren komens van „watersporters" dient bovende voorkeur gegeven, omdat statistisch dien den elsch gesteld te worden, dat stituut der Rijksuniversiteit te Groningen,
bezoek gebracht aan Kuinre,
is vastgesteld, dat er 76 mannelijke
z(J liggen aan het water of althans in heeft een
waarbij
hfl vergezeld was van twee Integen 25 vrouwelijke kampeerders zijn. de onmiddellijke nabijheid van een liggenieurs der Zuiderzeewerken.
Het
van slaapplaatsen voor plaats voor booten. Nu is gebleken, dat
Prof. van Giffen kwam tot de slotsom,
gezinnen, stuitte op zoovele moeilijk- het heel moeilijk is een behoorlijk aantal
dat de verschillende scherven, steenen
heden, dat hiervan moest worden af- onderkomens, welke aan dezen elsch vol- en beenderen, welke
thans tentoongegezien.
doen, te vinden. De bond geeft den moed steld
in het raadhuis van Kuinre,
zijn
allerminst verloren. Gehoopt afkomstig moeten
De overnachtlngsprijzen der. verschil- lntusschen
zijn uit de dertiende
wordt
dat ook aan duizenden
nog
steeds,
lende kampeerboerderijen loopen nogal watersporter»
of veertiende eeuw. Een stel grove beende gelegenheid zal kunnen deren is vermoedelijk
uiteen. Er zfln kamphulzen bi), waar de
afkomstig van een
worden gegeven een onbezorgd weekeinde
edelhert, een dier, dat destijds in deze
gasten op echte bedden slapen en alles of een.prettige
vacantle op en aan het streken voorkwam. Een
op de ontvangst van gasten is inge- water
scherf, van
door
te
bréngen.
Slegsburg-aardewerk is ter verdere bericht en het ligt voor de hand, dat de
Bij invasie's van watersporters, zooals studeering medegenomen. Deze scherf is
overnachtlngsprtjs in deze gelegenheden
die bijv. te verwachten zijn bij waterbelangwekkend, wegens de voorstelling
beduidend hooger i« dan die, welke gelmen denke slechts aan de van een massaterechtstelling en eenige
den voor boerenschuren of stallen, waar sportfeesten
Kaagwèek
zal het echter heel moeilijk moeilijk te ontcijferen woorden, die zfl
slechts een dikke laag stroo op.de kampeerders wacht. Enkele nachtverblijven aan ieders verlangen v kunnen worden vertoont. De steenen resten der fundamenten
volgens den onderzoeker afzijn geheel gratis, bij andere is de over- voldaan.
komstig van laat-middeleeuwsche bewonachtingsprtjs in het te betalen kampWanneer by een watersportgelegenheid ning. Het
onderzoek zal dezen zomer
geld begrepen, terwijl bij de best inge- twee onderkomen®
gevonden kunnen wor- worden voortgezet.
richte onderkomens de prijs toch niet
een voor mannelijke- en een voor
meer dan 50 cent per nacht bedraagt. den,
watersporten, dan is de toevrouwelijke
BiJ langer verblijf zal in den regel stand uiteraard ideaal. Waar dat onverreductie worden verleend.
PRIJZEN VAN KUIKENS
hoopt niet het geval zal zijn, zullen niet,
de heeren
zooals
bt)
kampeerboerderijen,
De
secretaris-generaal van het Deparstaan, voor
•De kampeerboerderijen
de voorkeur hebben. Volgens „deskundi- tement van Landbouw en Vlsschert) heeft
zoover er ruimte to, voor alle bonafide gen" is het aantal
mannelijke- en vrou- vastgesteld het prezen besluit kuikens
kampeerders open. De eenlue elsch, welke
watersporter»
welijke
practlach gelijk en
gesteld wordt, Is, dat iedere gebruiker zou een voorkeur dus niet billijk zijn. 1941. Art. 2 luidt als volgt: >
1. De prfls voor vrouwelijke kuikens
of nebruiksters In het bezit Is van een Daarom is
bij
dat
wanneer
een
kippen en eenden t>tl verkoop door
besloten,
van
geldige kampeerkaart, afgegeven door watersportgelegenheid slechts een nachtfokkers
aan houders van vermeerdcrlngspeerKam
de afdeellng Nederiandsche
verblijf te vinden is, deze gebruikt mag bedrtJven bedraagt ƒ0.75 per stuk.
v
kaarten Centrale van den A.N.W.B.
worden door bv. mannelijke waterspor2. De in het eerste lid genoemde prijs
ters, maar dan mag het onderkomen bi) geldt bö levering onverpakt en af beDe bond vertrouwt dat de kampeer- den dichtbijgelegen plas uitsluitend ge-, drtjf van
den verkooper en Inclusief 'omders, die in kampeerboerderijen over- brulkt worden door vrouwelijke water- zetbelasting.
nachten, 'Zich. zullen gedragen zooals sporter».
. B() levering verpakt en fraftco kooper
het gasten tegenover hun gastheer betiet
het: de A.N.W.B. doet wat hij mag deze prtjs met ten hoogste 3 cent
Men
taamt Daarom is -gemeend de voor- kan. Ook al in verband met den korten per. kuiken worden verhoogd,
waarden tot een minimum te beperken. tijd, welke voor de organisatie, van dit
op den meestal, uiterst werk beschikbaar ls, sullen de resultaten,
Met het oog
brandbaren inventaris en voorraden in welke tot nu toe zijn
bereikt» niet aan
CRISIS-HARINGBES LUIT EN
stallen en schuren, ls het wenscheliJk ieders verlangen
en zullen
.beantwoorden
gebleken aan het gebruik van deze zQ dat wellicht ook dezen zomer niet
-MOSSELBESLUIT
nachtverblijven de voorwaarde te verbin- doen, maar land- en waterrot mogen uit
er
vuür
en
niet
geen
gemaakt
den, dat
Het crlsisharlngbesluit 1040 en het
dezen!arbeid de conclusies trekken, dat
gerookt mag worden. Verder wordt ver- het weekeinde in dezen zomer, alsmede crisls-mosselbeslult 1938, die tot-1 Mei
wacht, dat de gast zich richt naar den de komende vacantie er nog niet zoo 1941 golden, zfln ook na dien datum van
leefregel van den buitenman, in het bij- somber uitzien als nu oogensch{jnltjk wel kracht gebleven en wel voor onbepaal*
zonder van den boer en dat beteekent: wordt gedacht.
den tfld.

Kampeerders in zak

1

plaats van wijlen prof. dr. C.
Winkler, oud-hoogleeraar aan de universiteit te Utrecht.
De plechtigheid werd door tal van hoogleeraren van de Utrechtsche universiteit
en van de gemeentelijke universiteit te
Amsterdam, waaraan de overledene eveneens tal van jaren verbonden was, bijgewoond, alsmede door vele andere geleerden. De senaat van de Utrechtsche hoogeschool was vertegenwoordigd door prof.
ar .H. R. Kruflt, rector-magniflcus, prof.
dr. B. Brouwer.
Namens den Utrechtschen senaat nam
prof. dr.-H. R. KruiJt afscheid van den
diep betreurden collega. Hij ls er student
geweest, hij heeft er als arts
ls
? r tot doctor ln de geneeskunde gepromoveerd, heeft zich er als Jong geneesheer
gevestigd, is er lector en hoogleeraar geworden. Hij had de wetenschap lief boven
alles en toen Amsterdam hem bieden kon,
wat Utrecht op dat oogenblik niet had]
heeft hfl aan de roepstem uit Amsterdam
gehoor gegeven. Later keerde hij naar zHn
oudo universiteitsstad terug, toen ook
daar een psychiatrische kliniek tot stand
was gekomen. Hij heeft daa>- tot zijn 70e
Jaar actief als hoogleeraar gewerkt, en ls
ook daarna aan den arbeid
gesteund door mevrouw Winkler en zijn\>mgevlng. De universiteit van Utrecht brengt
een laatste hulde uit dankbaarheid, wat
hij voor de universiteit, leerlingen en collega's ls geweest.
Namens de gemeentelijke universiteit
van Amsterdam sprak prof. dr. B Brouwer, waarna prof. dr. C. M. Ariëns Kap-

vlce-presl-

dent van, de overigen allen rechter in genoemde arrondissementsrechtbank.
13. Te Amsterdam: tot lid: mr. F. Tabingh
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er iets is, dat het natlonaalSocialistische Duitschland na aan
het hart ligt, dan is het wel de
sociale welstand van al degenen,
die hetzij met de ' hand, hetzij met het
hoofd,
Duitsche volk dienen op het
breede trerein van den arbeid. Het Duitsche Arbeidsfront, het D.A.F., heeft alle
werkers, of zij ondernemers, bedrijfsleiders dan wel arbeiders zijn, samengebracht
ln één machtige organisatie, welke zich
ten doel stelt het bedrijfsleven zoo in te
richten en te stimuleeren, dat het zijn
groote taak ten bate der volksgemeenschap zoo goed mogelijk kan uitvoeren.
Daartoe behoort 'niet in-de laatste plaats
een zoo goed mogelijke sociale verzorging
van degenen, die in dat bedrijfsleven hun
beste krachten geven. Die sociale verzorging is ln handen van daarvoor geëigende
onfterafdeellngen gelegd. Een daarvan Is
de afdeeling „Schoenheit der Arbeit".
Deze afdeeling heeft dezer dagen een
aantal leiders van belangrijke Nederlandsche industrieën tot een bezichtiging van
een aantal modelbedrijven in Duitschland
uitgenoodlgd, waaraan gaarne gevolg gegen werd. Een der deelnemers aan dezen
tiendaagschen tocht. Dh. Jos Driesen, Industrieel te Breda, heeft ons ln een Interview
een en ander van zjjn ervaringen
■
verteld.
Veel geleerd

ontspannlngs-, sport; en cultureele leven
van den arbeider. Op dat gebied zagen
we hooge prestaties in Nuernberg,, waar
een bedrijfssportgroep voor ons optrad;
een uitvoering op zeer hoog peil.
Te Muenchen werd gerulmen tijd besteed
aan de bezichtiging- eener groote sigrarettenfabriek. Hier troffen we een Jong ènergiewd bedrijfsleider aan, met zooveel hart
voor zij bedrijf en zijn personeel, dat dit
bedrijf een alzijdig bloeiend bestaan voert,
terwijl het personeel' zijn chef op de handen draagt. Hier waren we ln de gelegenheid de afdeéllng ontspanning, „Kraft
durch Freude" ln haar beste uitingen te
zien. We woonden des avonds een operetteuitvoering voor de arbeidsters bij, niet
zoo maar iets „tweederangs", maar een
tot in de puntjes verzorgde ens op hoog
peil staande uitvoering.
Een onzer bezichtigingen ln Muenchen
gold een staalwarenfabriek. Ofschoon dit
toch een bedrijf is waar men zich nogal
vuil kan maken, sprong hier Juist de orde
en hetheid bijzonder in het oog, waarmee
weer eens het bewijs geleverd werd, dat
ook het grove werk proper kan gebeuren,
wanneer het maar goed georganiseerd
wordt. In deze fabriek viel bijzonder de
perfecte belichting op alsmede de overvloedige versiering der werkzalen met
levende bloemen. Het bedrijf kweekt deze
bloemen met behulp van het personeel
zelf, zoodat men zelfs midden in den winter steeds over versche bloemen beschikt.
De Zaterdag en Zondag hebben we doorgebracht in Innsbrueck. Het
rustpauze bedoeld, maar van fusten kwam
niet veel door het vele schoone, Üat er
te zien en te beleven was. Zooala in al
de steden, die we reeds bezocht hadden,
ging ook hief het leven normaal voort.
Van den oorlog bespeurde men er niets,
maar dan ook niets..
De nog volgende dagen van de excursie waren gewijd aan bezoeken van bedrijven ln de steden van Augsburg, Frelbufg in Breisgau en voor de tweede maal
Berlijn. We zagen er bedrijven van uit-

Taxatie-certificaat vereischt
bij overdracht van eigendom

,

Bezichtiging van een aantal
model-bedrijven

HET RAPEN, VERVOEREN EN

VERKOOPEN VAN

BINNENVAARTUIGEN

bezochten Duitschland

2

pakken ging neerzitten

en reeds aanstonds aan het werk toog.*

Met verschillende eigenaren van kampeerterreinen en andere gastvrije landvooral natuurlek boeren
genooten
heeft de bond contact gezocht en het is
verheugend te kunnen vaststellen, dat
tot nu toe practlsch aller daadwerkelijke
medewerking hebben toegezegd en een
regeling getroffen is, waardoor het kampeerders mogelQk wordt> gemaakt den
nacht binnenshuis door te brengen. Hoewel de bond voor dit doel nog maar heel
kort „de boer op ls"; heeft men thans
reeds de beschikking over j ruimte, voor
eenlge duizenden kampeerders.
s
—

—

„Kampeerboerderijen”
I

De bond heeft aan al deze nachtverblijven een verzamelnaam gegeven. Men
heeft deze onderkomen» „kampeerboer-

1

*

Barste blad
BOSCH-EN HEIDEBRANDEN
VOORZICHTIG MET VUUR!
1

Zaterdagmiddag, omstreeks drie uur
i brand ontstaan ln bosschen, gelegen
i Kessel ln De Donk (Limburg). Deze
rand.heeft zich tengevolge van den
illen Noordenwind uitgestrekt over een
fstand van ruim zes kilometer ln 'de
chting vah Neer. De schade wordt gechat op ruim 50.000 gulden, de bosschen
raren slechts gedeeltelik tegen brand
erzekerd. De brandweer van .Venlo was
anwezig, doch kon tengevolge van den
terken wind niets uitrichten.
Gisterenmiddag om twaalf uur ontekte de wacht ln den brandtoren te
Lmerongen brand op het landgoed van
,-tjlen mevrouw Pauw van Wieldrecht.
'engevolge van den wind sloegen de
lammen over op het landgoed van de
treduwe Bruinwold Riedel.
De Leersumsche brandweer kon tijdig
iet vuur blusschen, zoodat de mede uitdrukte Doornsche brandweer geen
iienst behoefde te doen.
Ongeveer 1 ha. Bosch en heide ging
rerloren. Men vermoedt dat onvoorzich.igheid of achteloosheid met vuur de
>orzaak van den brand Is.
Gisterenmiddag omstreeks kwart voor
/(jf brak. brand uit ln de bosschen van
ie gemeente Hattem aan den Hessenweg.
5e vlammen sloegen over op een com)lex bosch- en heidegrond gelegen aan
len Vursteenberg onder de gemeente

VERSCHILLENDE BRANDEN IN
DE OMGEVING VAN HELMOND

Gedurende het weekeinde hebben ln de
omgeving van Helmond verschillende
branden gewoed tengevolge waarvan twee
boerderflen en ongeveer 25 ha bosch,
\ Gistermiddag
omstreeks half vier brak een prooi der vlammen zijn geworden.
brand uit ln het café- en boerdertybedrtjf Zondagmiddag omstreeks drie uur ontvan den Jieer Jac. Groenendaal, juist op stond onder Brouwhuis \ onder de gem.
de grens tusschen Kaatsheuvel en DonBakel brand ln een complex dennengen. Binnen een kwartier stonden boer- bosch en helde en eenlgen tijd daarna
derij, huls en café, alles met riet genabij het Buntven onder de gemeente
dekt, ln lichter laaie. Het vuur werd Deurne.

BOERDERIJBRAND
TE KAATSHEUVEL

•"

aangewakkerd door den feilen Noordoosten wind. De brandweer van Dongen
was aanwezig, doch ér kon niets worden
gered dan het veege lflf; al het andere,
waaronder ƒl4OO aan geld, bleef in den
brand. Het hulsgezin bestaat uit man,'
yrouw .en acht kinderen.
Een op het erf van de boerderij staande
woonwagen van een, wegenbouwmaatschappij uit Betgen op Zoom, bewoond
door een vrouw met drie kleine kinderen,
werd eveneens een prooi der ■ vlammen,
zonder dat lets kon worden gered.
Vensekerlng dekt gedeeltelik de schade.

Het vuur bleek zeer hardnekkig te

ztjn en de blusschlng zeer moeilijk, als
gevolg van het voortdurend van richting

veranderen van den wind.
Aan het blusschlngswerk
genomen, door de vrijwillige

werd deel-

boschbrand-

weer, leden van den Arbeidsdienst uit
Deurn een tel van . politle-mannen en
burgers. Ook de Helmondsche vrijwillige
brandweer vérleende assistentie. Tegen
acht uur des avonds had men beide
branden onder de knie. Ongeveer 25 ha
bosch gingen in vlammen op.
Voorts Is Zaterdagmiddag te Deurne
de boerderij van den landbouwer B. aan
den Brugschendijk door onbekende oor»
zaak tot en grond toe afgebrand. Het
huisraad en een gedeelte van den landbouwlnventaris konden worden gered.
Verzekering dekt gedeeltelijk de schade.
Te Nuenen ls Zaterdagmiddag de
boerderij van den landbouwer J. v. d.
L. ln het gehucht Eenelnd ln vlammen
opgegaan. De brandweer slaagde er ln'
het woonhuis te behouden. Twee varkens
kwamen ln de vlammen om. Hier ls de
brand ontstaan . doordat kinderen met
lucifers speelden. De schade wordt ge-

"

%

MEISJE DOODGEREDEN
Gisterenmiddag is het 7-Jarlge meisje
A. V., wonende aan de Jullazui van Stolberglaan te 's-Gravenhage, in de Louise
de Collgnystraat aangereden door een
personenauto, bestuurd door den . 49jarigen J. B. S. van de Alkemadelaan.
Het meisje, dat onvoorzichtig overstak,
kreeg een zware hersenschudding.

De geneeskundige dienst vervoerde het
slachtoffertje naar het R.K. ZiekenhuW
aan het Westeinde, waar het kort na
Oldebroek.
deeltelijk door verzekering gedekt. Naaankomst
ls overleden.
boschbrandweer
van
en
De
Hattem
dat de brandweer wan ingerukt werd
pan Oldebroek bestreden het vuur, daarhulp opnieuw Ingeroepen voor een
haar
door
burgers. Na
btj krachtig geholpen
boschbrand
langs den Helmondschen
NIJLPAARD
IN
zwoegen
uur
was
men
het
vuur
ARTIS
Irie
werden
weg.
Hier
drie h.a. Bosch en
meester. Veertien h.a. Bosch en helde,
GEBOREN
helde een prooi der vlammen.
waaronder vier h.a. dennenbosch van de
gemeente Hattem bleven zwart' geblaIn het oude nijlpaardenhuis van „Artis",
kerd liggen. Daar de brand op drie plaat- een der meest primitieve gebouwen van
sen tegelijk ontstond, wordt opzet of ver- den tuin, waarin niettemin toch niet
BEHANDEL DE BANDEN
regaande roekeloosheid als oorzaak be- minder dan 10 nfllpaardengeboorten micschouwd.
ceavol verliepen, zag Zondag J.L. een
MET
speuren naar
Rijks- en
baby
het
veelbelovende
twintigste,
de(n) schuldige(n).
levenslicht
Gemeld' wordt:
De directeur van het StaatsboschbeDeze Hippopotamus-boreling U> het
heer schrijft ons ln verband fclermede: vijfde
Naar aanleiding: van het feit, dat den
Jong van de eveneens ln „Artia"
Het gevaar voor bosch- en heidebran- geboren
tijd veel glasscherven voorkomen
laataten
„Blbl", zelf een der veertien
den is dit .voorjaar bijzonder groot; door kinderen, van het vermaarde nijlpaard* op straten, rijwielpaden en landwegen,
het schrale weer van de afgeloopen week „Betsy", dat niet alleen wat aantal ge- wordt nadrukkelijk gewezen op het
Is buiten alles kurkdroog. De helde ls
boorten, maar ook wat ouderdom betreft groote gevaar, dat de banden loopen,
immers nog dor en het buntgras nog niet een record haalde, want ze bereikte een wanneer men door glasscherven of glasontloken. Vooral deze gewassen zfln ln leeftijd
van 43 jaren terwijl de hoogste gruis heen rijdt.
het vroeg» voorjaar reeds na een paar nQlpaardenouderdom tot nu toe ten name
Het zou overbodig zijn er de aandagen van droogte uiterst gemakkelijk van een wijfje stond, dat ruim 41 jaar dacht op te vestigen, dat zulks splinters
ontvlambaar.
ln den'Jardin des Plantes te Parijs leefde! in den buitenband dringen en zoowel
Het zonnige voorjaarsweer biedt velen "Gedurende de eerste levensweken mag dezen als den binnenband ruïneeren,
een welkome gelegenheid naar bulten te moeder „Blbl" nog'weinig bezoek ont- ware het niet, dat herhaaldelijk te zien
gaan om te genieten van de mooie plek- vangen; er moet zooveel mogelijk rust is, dat wielrijders ln dit opzicht niet
ken, vooral ln onze boachrflke streken. heerschen ln den kraamstaL Gelukkig der minste voorzichtigheid in acht neMen zij daarbij ln bosch en belde uiterst zfln „Bibi's" humeur en temperament van men. Een oproep tot grootere waakvoorzichtig met vuur. Jaarlijks wordt een dien aard, dat althans ln de middaguren zaamheid is dus ln dezen, tfld van banbelangrijke oppervlakte door de vlammen nu reeds een beperkt aantal belangsteldenschaarschte stellig op zijn plaats.
Treft men glas of spijkers op den
verwoest, veel natuurschoon ls daardoor lenden in de zaal kan worden toegelaten.
ln den loop der jaren reeds verloren ge- Op gepasten afstand kan men daar dan weg aan, denk dan aan de medewieliijgaan. Maar. nu komt daar nog een beeen en ander uit het Intieme leven'van ders en verwijder deze obstakels. In
langrijk nadeel bij. Wfl weten allen, dat een nQlpaardenmoeder met haar jong sloot of berm kunnen zQ geen kwaad.
er op het oogenbllk ln ons land een
mede maken. Binnen een half etmaal na
Niet alleen glas of spijkers, maar-ook
pende houtschaarschte heerscht. Daarom de geboorte ging- het tweetal al te water uitstekende keien, losliggende riooldekis de houtproductie van onze eigen bosln het voorlooplg nog extra verwarmde sels en hooger liggende tramrails trachschen
zoowel voor levering van mfln- bassin, waarna dan weer het zoogen op ten een aanslag op den' band te doen.
hout, opdat onze kolenmijnen kunnen den stal plaats vond.
Ook deze moeten dus vermeden of met
voortwerken, als voor zaaghout en palen,
De baby vertoont in lichaamsvorm en oplettendheid bereden worden.
Behandie moeten. dienen voor noodzakelijke kleur meer overeenkomst fnet grootvader del banden, met zachtheid door ze hard
bouwwerken, en tot. andere (Joeleinden
«Cyprus?,,dan >»et
, rt tfie Op
rr*
-Av'.r I*'.
.xur.i
in deze dagen- van .het grootste belang. al,een.week of wat vóór de geboorte
H .*»0 ne
i
i
Minder dan ooit mag thans dóór bosch- werd afgezonderd en tijdelijk van zljta
brand hout verloren gaan.
wijfje gescheiden moet leven.
Een achteloos weggeworpen lucifer of
Behalve „Mtoto" en „Bibl" met haar
BOSCH- EN HEIDEBRAND
een eindje sigaret kunnen de kleine oorspruit heeft „Artis" dan nog een tweede
zaken zijn van een niet te stuiten brand. wijfje en, voorlooplg in het dikhuidigenVeertien dagen geleden heeft op „De
Helpt door bijzondere voorzichtigheid huis b(j de olifanten en neushoorns onderHocht"
te Markelo een bosch- en heidethans allen mede, bosch- en heidebranden gebracht, ook nog een jong mannetje, dat
die een groot gedeelte van
brand
gewoed,
te voorkomen.
niet lang geleden ter „bloedververschlng" het
de asch heeft gelegd.
ln
complex
aan. den fokstam werd toegevoegd.
Thans
ls
wederom
hier
een felle brand uitEen kostbaar bezit, dit vijftal nijlgebroken. Wat er den vorigen keer» nog
JACHT OP KOFFIE EN THEE paarden, maar tevens een waardevol toe- gespaard
is gebleven, ging ditmaal verkomstpand in „Artis" levende have, geGedurende het weekend"
waarschfln- zien het feit, dat het Genootschap met loren. Verscheidene hectaren hoog opgaanlijn in den nacht van Zaterdag op Zon- zijn Hippopotamus-stoeterij blikbaar op de dennen werden door het vuur verteerd.
dag
hebben Inbrekers een bezoek ge- den goeden weg ls ên een jong nijlpaard, Veel jong wild en gevogelte kwam ln de
de oorzaak tast
bracht aan eenige perceelen in de Waral naar den leeftijd en naar de verhou- vlammen om. Omtrent
moesstraat te Amsterdam, waarin resp. ding van vraag en aanbod, een waarde men in het duister.
zijn gevestigd de koffie- en theehandel van ruim ƒ2300.— tot ƒ12.000.
kan
van de fa. Geels en Co. en de metaal- vertegenwoordigen.
warenfabriek A. Gezang en Co.
HITTEGOLF IN SYRIE
Btj eerstgenoemde firma werd een
MIJNONGELUK
SELEZIE
IN
Syrië wordt op het oogenblik door een
kleine brandkast, 'die ongeveer ƒ250.aan geld bevatte, meegenomen. Een anTe Neurode is Sllezlë heeft zich Zater- hittegolf geteisterd. Maandag zfln temdere, groote brandkast heeft men ge- dagavond een zeer ernstig mijnongeluk peraturen tot 50 graden Celslus gemeten.
tracht te forceeren, doch dit is niet ge- voorgedaan. Talrijke arbeiders zijn daarbij Talrijke personen zfln door de hitte bevanom het leven gekomen. Het reddingswerk gen en moesten in ziekenhuizen worden
lukt
opgenomen.
Van meer belang echter nog was een duurt, voort.
party van 300 kg. thee, welke den dieven
ln handen viel, doch welke hoeveelheid
geheel teruggevonden werd in . het magazijn van de daarnaast gelegen metaalware nfabrlek, waar zij, keurig ln kleine
baaltjes verpakt, gereed» stond. Vermoed
wordt, dat de Inbrekers het plan hebben
gehad, de thee den volgenden nacht
weg te halen, doch hierin door een of
een
voor
andere onverwachte oorzaak zijn ver■
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„ONS DAGBLAD VOORUIT"

zijn leger, is
pionier, die moedig de paden baant
ons Dagblad de dagelijksche gids voor het ontwakende Nederlandsche Volk.
De propaganda-actie voor ons Dagblad heeft prachtige resultaten.
Kameraden, zorg dat wij ons tempo kunnen volhouden en stuur
regelmatig adressen voor gratis proefabonnementen.

Als

hinderd.

Ook een duizendtal koffie, en theèbonnen en een paar honderd suikerbonnen
ztjn den dléven in handen gevallen.
De buit, welke hun bi) de Fa. Gezang
en Co. in handen viel, bestond uit slechts
ee n gering bedrag aan geld (pl.m. ƒ6O),
dat ln een dre belde geforceerde brandkasten dier firma was geborgen. Weliswaar waren ook hle*, evenals bij de

firma Geels vrijwel

alle sloten
geforceerd, doch aan goederen wordt niets, Aan de Afd. Propaganda van het „Nederlandsch Dagblad", Bezuldenhout 26,
°f althans zeer weinig, vermist.
's-Gravenhage.
Verzoeke ons „Nederlandsch Dagblad" Mn week op proef te
Vermoedelijk zijn de inbrekers vla een
zenden aan de volgende adressen, Ingaan de op 19 Mei a.s.
smallen gang, welke aan den O. Z. Voorburgwal uitkomt, naar binnen gekomen.
De buitendeuren vertoonen althans geen 1
enkel spoor van braak. Ook vingerafdrukken ontbreken, zoodat het vermoeden 2
voor de hand ligt, dat hier „vakmen:
schen" aan het werk zfln geweest.
3
De politie van het bureau Warmoes4.
straat heeft de zaak in onderzoek.
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FRAUDULEUZE SLACHTINGEN

e

D« vorige week kwam het de Utrecht7.
ache politie ter oore, dat ln de gemeente
Westbroek op vrij groote schaal varkens 8
frauduleus werden geslacht. Na een grondig onderzoek kwam vast te staan, dat »
juist dezer
dagen vier varkens ln een
schuurtje waren geslacht zonder dat daar* io
toe vergunning was gegeven. In dit ver''and kon worden aangehouden een ongeeertlg^&rlg man, die ln den nacht
«fanCr .7Zaterdag
op Zondag om even na vier

Natinonaal Front telt altijd nog vele
tegenstanders en zelfs vele zeer felle tegenstanders. Onder hen bevinden zich
twee categoriéën lieden, n.l. menschen
met wie w\j diepgaand van meening verschillen, doch nochtans kunnen eerbiedigen om hun faire w\jze van bestrijding,
en menschen voor wie wij geen andere
kwalificatie kunnen kennen dan eenvoudigweg schoften.
Schoften, die voor niets staan, voor wie
geen middel te vuil is om hun haat te
kunnen botvieren; schoften, door wie zelfs
het heiligste niet wordt ontzien, wanneer
dit maar in hun politieke kraam te pas
komt.
Ben hoogst minderwaadig staaltje van
deze onderwereld-mentaliteit hebben wij
zoopas moeten ervaren in Den Haag.
Zooals <n verschillende andere plaatsen
en ook op den Grebbeberg te geschied, had
een der Haagsché afdeelingen op den
lOen Mei namens Nationaal Front een
krans neergelegd bij de soldat en graven op
de Algemeene Begraafplaats. Een sobere
krans, slechts getooid met twee linten in
oranje-blanje-bleu, op een waarvan stond
<■
gedrukt „Nationaal Front".
Dit was Zaterdag, en Maandag bereikte
ons het 'afschuwelijke bericht, dat onze
gave van hulde en dankbaarheid door onbekende daders geschonden was: het liM
Front" had men van onze
met
krans afgesneden.
Op last cvan een of andere instantiet
Ongetwijfeld niet, daar op alle andere
plaatsen, waar Nationaal Front de gesneuvelde zonen van Nederland heeft willen
eeren, onze kransen nog in ongeschonden
staat op de graven rusten. In Den Haag
z\jn dus zekere duistere duistere elementen
aan het werk geweest, voor wie de kwalificatie schoften nog veel te zachtzinnig fa.
Wat toch is hier gebeurd T Zekere rioolratten hebben een politieken tegenstander
pogen te treffen door niets meer of minder dan grafschennis te plegen. Grafschennis nog wel op de graven van hen,
die voor het vaderland hun leven moesten
geven

;

Ik zal zelf deze adressen na afloop bezoeken.
U gelieve deze adressen na afloop te laten bezoeken.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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FAMILIEBERICHTEN
De tienden Mei werd ons een Zoon

KEES '
geboren. Nederland!
KEES SPIERINGS
,
GRETHE SPIERINGS—

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
OP DE AMSTERDAMSCHE
STADIONBAAN

Den Bosch
Konlnglnnela&n

De commissie voor onderlinge wedstrijden op de Amsterdamsche stadionbaan had gisterenavond den .'tweeden
wieleravond georganiseerd.
De Haarlemmer O. Peters verrichtte
éen goede prestatie ln den achtervolgingswedstrijd voor amateurs. Nadat h(j ln de
serie van Boheemen had geëlimineerd,
ontmoette hty ln de finale den Amsterdammer Lakeman. Hij liet zich door den
snellen start van Lakeman niet
overrompelen en vertrok ln kalm tempo om
dit geleidelijk op te voeren, gelijk h(J ln
de serie had gedaan. In een prachtige
eindspurt zegevierde hij met 45 meter

voor "de slacht fceSchikte'schapen en alle
voor de slacht geschikte runderen, welke
van een zoodanige kwaliteit zijn, dat z|j
bij classificatie zouden worden Ingedeeld
ln een van de klassen aa, a of b, ls verboden. De slachtschapen en aa, a en b
runderen mogen alleen verhandeld en afgeleverd worden aan de door de NederVeehouderijcentrale
landsche
erkende
marktveehandelaren ter levering «m de
Nederlandsche Veehouderij-centrale met
gebruikmaking van de daarvoor bestem-

de opgavekaarten.
In uitzonderingsgevallen bestaat' de
gelegenheid ontheffing te verkrijgen van
de in bedoeld besluit gestelde verbodsbepalingen. Men wende zich daartoe tot
den provincialen voedselcommlssaris of
tot'de Nederlandsche Veehoudèrijcentrale.
De aandacht van belanghebbenden
wordt er nog op gevestigd, dat niet alleen
het te koop aanbieden en verkoopen,
maar ook het koppen van de slachtschapen en van de elachtrunderen van de
klassen aa, a en b verboden en dientengevolge strafbaar is.

HIJ STROOIDE MET
THEEBONNEN

Maar hij kwam er niet eerlijk aan
nog wel enkelen, die zoo af en
toe voor 'n goeden kennis een broodbon
willen missen; zelfs een vleeschbon weten
bijzonder vernuftige lledeu wel eens „op
den' kop te tikken", doch dat iemand u zoo
maar een thee- alias koffiesurrogaatbon
cadeau doet, hebben de diatributle-annalen
tot nog toe nimmer vermeld.
Hoe verbaasd moet dan wel de vrouw
geweest zijn, die enkele degen geleden
'•avonds te ongeveer 7 uur een waren
regen van dergelijke papiertjes in,de Nic.
Beetsstraat om zich heen zag dwarrelen
en.waarvan een naar schatting 14-Jarige
jongen de milde verspreider was. Terecht
boezemde deze overvloed van theebonnen
de vrouw achterdocht in en zij stapte dan
ook met de 84 kostbare papiertjes, welke
zij had verzameld, naar het politiebureau
Overtoom, waar zij vernam, dat de bon-,
nen waarschijnlijk van misdrijf afkomstig
zijn.
Winkeliers, wlen eventueel soortgelijke
bonnen ln abnormale hoeveelheid ter Inwisseling worden aangeboden, gelieven
zich daarom met genoemd bureau in verbinding te stellen.

"
•

J. S. VAN MALE

Den Haag, van Llnachotenstr. 61.
Hlllegersberg, Berglustlaan 35.
Ontvangdag: 18 Mei a.s., 3—6

Laan
Haag.

uur.

;

Toekomstig adres:
v. N. Oost Indië 240, Den

Van de buitenwacht

later voegde Dollé zich by hem. Zij wisten
nog Juist voor den sprint van het tweede
klassement dezen voorsprong te behouden.
Weer liep een drietal weg, te weten Remkes, Van den Bosch 'en Ooms. Deze bleJAPAN
CHINA
ven tot het einde voor. Remkes won het
Het „Algemeen Handelsblad" van gisslotklassement Van Boheemen werd ten
slotte een goede winnaar van de race. terenavond geeft op de merkwaardige uitH. de Kort won de sprintfinale voor latingen van den Japanschen ambassaNieuwelingen en de Hilversummer Leijen deur in Nanking „Honda, met betrekking
de afvalrace.
tot de Chineesche kwestie o.a. het volgen-

EN

VAN VLIET WINT TE GENT

de commentaar:
Honda, de Japanache ambassadeur te

Nanking bfl de regeering WangTsjlng-Wei is dezer dagen naar Tokio
vertrokken om daar overleg te plegen met zijn regeering Inzake de toekomstige politiek van Japan ten opzichte van China. Hfl brengt, naar hij
zelf heeft verklaard, dè voorwaarden
mede waarop Tsjiang-Kal-SJek met
Tokio zou willen onderhandelen. De
voornaamste van deze voorwaarden

BiL

de wedstrijden, welke gisteren op
den bo£a fó~Scnt gehouden werden, wist

venS Vliet een overtuigende over-

Arie

winning fte behalen. Hij reed ln uitstekenden verin eb zijn tegenstanders Derksen

Ocfels haóden geen schijn van

en de

hem te bedreigen.

kans

De 75 km. koppelwedstrijd werd door

de- Belgen De Bruycker—De Kuysscher
met 2 ronden voorsprong gewonnen. Jean
Aertz toonde zich in de achtervolging de
meerde»» van De Kuysscher.

ia Tsjiangs elsch tot volledige terugtrekking van de Japanache troepen
uit China. Naar aanleiding van deze
voorwaarde heeft Honda opgemerkt,
<lat Tsjlang heel goed weet, dat Japan geen zware elschen wil stellen,
maar dat het er naar uitziet dat de
nationalistische Chineesche regeering
den vrede op het oogenbllk eigenlijk
niet werkelflk begeert, maat; zich
veeleer In een Britsch-Ameiikaanach
front wil laten opnemen.
Het ls merkwaardig, dat van Japanache zijde op een dergelijke wijze

Voetbal
HET AANVALLEN VAN
EEN SPELER
BELANGRIJKE WIJZIGING IN
SPELREGELS

de vredesonderhandelingen worden
Ingeluid. Het'is ongebruikelijk, dat
wie gaat onderhandelen begint met
te zeggen, dat hij geen zware elschen
zal stellen en dat de tegenpartij
eigenlijk niet veel belang bij den
vrede heeft. De taak zal dan wel zijn
dat de vredesonderhandelingen met
China thans vooral door Japan worden gewenscht, om elders vrijer te

staan.

worden gehandhaafd. Sommige scheidsrechters, die zich strikt hielden aan de
letter van de verordening, gaven strafschop op strafschop.
Anderen, die meer den geest v&n de
reglementen verstonden, straften alleen
die gevallen, waarbij • van opzettelijk
„charglng" sprake was. Dit meten met
twee maten was zeer onlogisch en stond
een sportlef-juiste ontwikkeling ln den
weg.
Nu heeft het spelregel- en scheldsrechterscomité van de F.I.F.A-, zoo vervolgd
het H.bld., in April te Keulen vergaderd,
onder voorzitterschap van Dh. dr. P. J.
Bauwens. Verder waren aanwezig Dh.
Paul Escartln en H. Delaunay. De heeren
Mauro en Verdyck waren er niet, maar
die hebben zich later met de besluiten
accoord verklaard.

Tokio heeft steeds een deurtje opengelaten om nog met Tsjlang tot een
vergelijk te komen. Wel heeft het eind
November j.L de Chineesche regeering-Wang definitief geconstitueerd
en daarmee het verdrag van Nanking
gesloten, maar Japan heeft nooit
bijster veel moeite gedaan om de po-:
altie der regeering-Wang buiten"
China te verstevigen. Zoo ls zij btfv."
nooit door Japans partners van het
Driemogendhedenpact officieel erkend. Dit duidt er op, dat de contraregeering van Wang en het verdrag
van Nanking lut een zeker opportunisme voortsproten. In Japan doet
zich al sedert het uitbreken van het
<

s

.

Unaniem
dezen tot de beslissing
gekomen, dat,'lndien een speler een
ander op faire
aanvalt, als de
bal niet In de nabijheid ls, en z(J
geen van beiden beslist van plan zjjn
dien te spelen, er wel gestraft zal
worden, maar dat dit een vrtye schop
tal
waaruit niet Ineens mag
worden gedoelpunt.,,
Als deze overtreding gebeurt binnen het
strafschopgebied, mag daarvoor geen
st: afschop meer gegeven worden, doch
slechts een vr(je schop, waaruit niet
ineens mag worden gescoord.
Het in de spelregels gebrachte woord
obstruction" (vrij vertaald hinderen)
duldt dus niet meer op een streng strafbaar feit, tenzij gecombineerd met ongemotiveerd aanvallen.
In dezelfde bijeenkomst werd vastgesteld, dat e endoelverdediger niet meer
dan vier passen met den bal mag maken
er hem dan tegen den grond moet laten
opspringen. Het opgooien en opvangen
is daarmede dus verboden.
Als het bestuur van de F.I.F.A. deze
besluiten bekrachtigd heeft, hetgeen zonder eenige twijfel gebeuren zal, moeten
de wijzigingen in alle Internationale
wedstrijden, welke van nu af aan worden
gespeeld, worden toegepast.

,

Er

-

Huwelijksvoltrekking 27 Mei a.s.
te Hillegersberg.

—

:

26.

en

Den laatsten tijd is er veel geschreven
en nog meer gesproken over een spelregel, door de betreffende commissie
SLACHTSCHAPEN EN
der FJLF.A. lq 1989 vastgelegd, dat speSLACHTRUNDEREN
lers niet mogen worden aangevallen of
gehinderd, wanneer de bal niet tevens
lq de onmiddellijke nabijheid ls, en zij
van plan zijn om hem te spelen.
Handel aan banden
Zulks moest dan, als het ln het strafHet Rijksbureau voor de Voedselvoorschopgebied gebeurde, met het toedienen
ziening in Oorlogstijd deelt mede, dat' de van een penalty (strafschop) worden gesecretaris-generaal, van het Departement straft. De practijk heeft aangetoond, dat
zeker de straf
niet kan
van Landbouw en Vlsscherij een tweetal deze regel

besluiten heeft uitgevaardigd, waarin beperkende regelen zijn gesteld ten aanzien
van den handel ln voor de slacht geschikte schapen en runderen.
;
Verhandelen en afleveren van alle

VeratetJnen.

ONDERTROUWD:
M. A. CAOELING

'

voorsprong.
Ook de klassementsrace over 9 km. gaf
goed werk te zien.'Van .Boheemen won
op fraaie wijze het eerste klassement.
Toen ging Moeke er tusschen uit. Even

Hebben deze tegenstanders, hebben deze
Nationaal Front met
deze wandaad getroffen f Geenszins. Neen,
zij hebben slechts zichzelf getroffen, daar
zij zich met hun laffe gemeenheid voorgoed beroofd hebben van de laatste restjes van Hun eer.
Schenders van Nederlandsche soldaten■graven,
voor uw bedrijf bestaat slechts
een belooning: de kogel, neen de stfop.
J. P.

AMSTERDAM KRIJGT EEN
NIEUW ZWEMBAD

ur op zijn flets een hoeveelheid varkensverv°erde van ongeveer 70 K.G.
m
Nadat deze man kon weden geafres-.
NAAM:
teerd, la gisteren ook nog aangehouden de
*kgrer, die de varkens had
ADRESr
geslacht. Belde
mannen zfln voorloop!* Inge.loten
ln.het
rarln S- Het ls niet onwaarGelieve, vooral duidelijk de straat-en huis-i
•ewtiTÜ?
nummers ln te vullen. Helpt de post, dan
venchm<**>
helpt U ons.

wedstrijden

Het besluit van de regelcommlsale der
K.J.F.A. beteekent tevens een wenk aan
de nationale bonden om de wijzigingen
in bet landelijk' voetbal ook zoo spoedig
mogeiyk toe te passen. Het woord is
daarom aan het bestuur van den NederJandschen Voetbal Bond, dat zich, na
ontvangst der voorstellen van bestuur
en regelcommissle der FJ.F.A. over de
kwestie kan beraden. Of de wijzigingen
dus ln het nieuwe seizoen in Nederland
zuilen worden toegepast, hangt van een
beslissing van het bestuur van den N.VJB.
gehoord natuurlijk de spelregelcommissie
van den bond, af.

Zwemmen
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PROMOTIE-DEGRADATIE COMPETITIE
IN HET
NOORDEN

Zaterdag ajs." zal, indien de weersomstandigheden het toe Jaten, het Jan van
Voor de promotle-iegradatle-competltie
Galenpark te Amsterdam officieel door
den regeeringscommissaris van Amster- in afdeellng V la het volgende programma
dam geopend worden. Hiermede zal ln vastgesteld:
het westelijk gedeelte vax\ de stad ln een
18 Mei: W.V.V.—L.S.C.
groote behoefte worden vonden, daar de
22 Mei: Q.R.C.—W.V.V.
230.000 inwoners van dit gedeelte tot nu
2 Juni: L.S.C.—G.R.C.
toe, behalve van een overdekt bad, van
2 Juni: W.V.V.—G.R.C.
een dergelijke inrichting verstoken zijn
15 Juni: L.S.C.—W.V.V.
gebleven. Ook in verband m*t het toe22 Juni: Q.R.C.—L.S.C.
komstige schoolzwemmen zal dit fraaie
Het afdeellngsbestuur neeft zlcb het
bad ongetwijfeld de gewenschte vruchten 'recht
.an
voorbehouden' het
v
afwerpen.
het tweede gedeelte te wijzigen.

conflict met China een zeer sterke
strooming voor, die terughoudend
staat tegenover dit min of meer avon.
tuurlflke experiment van het leger;
zelfs Prins Konoye heeft nooit veel
enthousiasme daarvoor getoond, maor
daarentegen wel zijn waarschuwende
stem doen hooren; het drijven van het
leger was in Januari 1939 zelfs aanleiding tot zijn aftreden als premier.

Het Chineesche
is intusschen uitgedijd tot een Azlatischen
oorlog op groote schaal, die aanhoudend zwaardere elschen stelt aan hetJapansche leger en het Japansche
volk. Nu Japan een kans meent te
bespeuren om, proflteerende van de
tegenwoordige wereldconstellatie, zfln
politieke aspiraties In Zuid-Oostelflke
richting te verwerkelijken, dreigt het
Chineesche „incident" daarbij *n blok
aan het been te worden. Vandaar
Japans wensch tot vrede met TsjiangKai-SJek; vandaar Honda's min of
meer ongebruikelijke uitlatingen.
Inderdaad bewijzen deze uitlatingen dat
Japan zoo spoedig mogelflk en ook langs
den weg van een compromis, de liquidatie
van de Chineesche kwestie wil. Heeft wellicht Staün aan Matsoeoka, tijdens het bezoek van den laatste aan Moskou, toezeggingen gedaan omtrent de houding van
Sovjet-Rusland bfl een terugtrekken, der
Japansche troepen uit China? Dit is niet
onmogelflk.
4
*

•
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Boksen
WEDSTRIJDEN TE DEN HAAG
In het gebouw Amlcitla te 'a-Gravenhage werden gisterenavond bokswedstrijden gehouden tusschen Haagsche en
Amsterdamsche boksers. De hoofdpartij
werd gevormd door het treffen J. (Je
Pauw—A. Vierling. Eerstgenoemde behaalde in de 4e ronde een k.0.-zege.
De overige partijen hadden tot uitslag:

J. Stuiver (Den Haag) w.Q.p. van
Poano (Amsterdam); W. Groos w.o.p.
van Winter, Buis (Den Haag:) bokst onbeslist tegen van Laar (Amsterdam),
Blonk (Den Haag) wint door opgeven
vrih H. de Meier (Amsterdam), Amey
(Den Haag)—Dijkhuizen (Amsterdam»
onbeslist.

Wandelen
DISTRICTSWANDELTOCHTEN
VAN ZUID-HOLLAND GAAN
NIET DOOR
Naar wfl vernemen, zullen de wandeltochten van het district Zuid-Holland,
welke waren uitgeschreven door den
N.W.B. en waarvan de organisatie was
opgedragen aan de eerste Haagsche R.K.
niet
Wandelsportvereenlglng
Cursor,
doorgaan.
De tochten;zouden 22 Mei ln Den Haag
worden gehouden,
"
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Arnold Meijer:
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Een hotel voor vrouwen en meisjes in wording. Op het open
terrein bi] de Wiegbrug aan den Admlraaj de Ruyterwèg is
het grondwerk begonnen voor den bouw van een groot hotel
voor vrouwen en meisjes, dat niet minder dan zeven verdiepingen hoog wordt en aan 108 dames hulsvesting zal
bieden
(Pax-Holland)
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Met ,een inleiding van Prof.
Dr. J. H. Valckenler Klps.
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De
.Het Geldersen Landschap
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ta Oosfrbeek

langs
spoorlijn naar Utrecht zijn nu In eigendom overgegaan aan de Stichting
merkwaardige
Deze taludgronden wordende,door hun beplanting gekenmerkt als een karakteristiek stuk
natuurschoon
(Pax-HollancQ
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1 Nederland en het nieuwe
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schoeisel van de arbeiders onderhoudt
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visie op Nederland's toekomst.
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Een magistrale uiteenzetting,
blijk gevend van een grootsche
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la rzen-rep rateur, dieteg n klein vergoedinpger we k per perso n de

1
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Een onmisbare figuur in de werkverschaffingskampen Is de fietsen-en
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Vier weken Spanje
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Een boelend werkje van den
Spaanschen burgerkrijg, met 2
portretten en 20 origin. foto's,
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Voor de hoofdklasse van den Ned. Tafel tennis-Bond werd Zaterdag In de hoofdstad
de belangrijkste wedstrtjd tusschen het Amsterdamsche „Sparta" en het |
Utrechtsche „Velox" om het kampioenschap van Nederland gespeeld. Ëen der
Interessantste partyen vormde de ontmoeting tusschen G. van Asten (achter
de tafel), kampioen van Nederland, enden Amsterdammer C. du Puy, oud1
kampioen van Nederland, welke party in het voordeel van den laatste eindigde. g
Pax-Holland. |

Waarheen Nederland?

I

Stenografisch verslag van een
redevoering.
ƒ 0.20

g

Nederland
in de branding

1

ADUARD: P. Hulzenga, Houthandel.

De krentenboomen van het Nationale Park „De Hooge Veluwe” staan op het oogenblik in
vollen bloei
(Pax-HolUdl
5e THEKKING HAIGHTON & Co.
i
Wettige Premleleenlng 1912
4e Klasse, le Li]st.
TBEKKING VAN' MAANDAG, 12 MEI IS4I
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Nleuwstraat

IJZER-EN STAALVOORZIENING KLEIN-METAAITNDUSTRIE
De directeur van het Rijksbureau voor ijzer en staal, maakt bekend,
dat voor de verdeeling van de ten behoeve van de kleln-metaallndustrie
(te weten smeden, loodgieters, fitters, centrale verwarmingsinstallateurs e.d.) beschikbaar gestelde beperkte boeveelheden walserflproducteii (stafyzer, bandijzer, dunne plaat en licht balk- en U-ijzer) en pijpen
(draad- en vlampijpen), het centraal bureau voor de klein-metaal-.
Industrie ls ingeschakeld. l
Voor het aanvragen van een toewijzing dienen de desbetreffende ondernemingen zich uitsluitend te \yenden tot genoemd centraal bureau en
wel tot de af deeling walsprodücten, Baanstraat 16, Utrecht, dan wel
tot de afdeellng pijpen, 8.W.-laan 48, Amersfoort.
Dit geldt ook voor diegenen, die geen lid zijn van de bij het centraal
bureau aangesloten organisaties.
Het bovenstaande ls niet van toepassing, Indien materiaal ls bestemd
voor de uitvoering van Dultsche opdrachten of bestellingen van Nederlandsche oontingenthouders, aangezien te dien- aanzien de materiaalvoorziening, zooals bekend, op andere wijze ia geregeld.
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Van 9 tot 11 Mei verloor Engeland
36 vliegtuigen

RUSSISCHE AMBASSADEUR
NAAR BERLIJN TERUG

De Engelsche aanval op Hamburg
Gevechtsvliegtuigen
en Bremen
vernielden 24.000 ton uit een
De laatste Engelsche aafival op Hamconvooi
burg, stuitte op een afweer, die de vlieg-,

Vrij sterke strijdkrachten
wierpen bommen op Hamburg
en Brermen
Het «rpperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend
Het luchtwapen viel in den afgeloopen

tuigen reeds aan den rand van het stadsgebied verstrooide. De toestellen veranderden van koers,, vijf werden er neergeschoten. De enkele vliegtuigen, die de
stad konden bereiken, brachten door
brisant- en brandbommen schade toe aan
e«n aantal woonhuizen en eep naast een
ziekenhuis staande' kerk, die geheel uitbrandde. Op een. begraafplaats werden
graven door i brisantbommen vernield.
Schade • aan' voor den oorlog belangrijke
objecten is niet veroorzaakt. Drie kinderen en drie volwassenen zijn om het
leven gekomen. Verscheidene pe*-aonen zijn
gewond.
In de woonwijken van Altona' werd
gröote schade aan huizen aangericht. In
een brouwerij brak een felle brand uit,
die echter spoedig gebluscht kon worden.
Evenals bij de twee vorige aanvallen
werden te Bremen vooral de woonwijken
In de binnenstad bestookt. Het groote
stedelijke ziekenhuis, welks operatiezaal
bfl den vorigen aanval getroffen was, is
opnieuw door bommen beschadigd, evenals het St. Joaeph-ziekenhuis. Op het
havengebied werden slechts weinig brisantbommen geworpen, hier geraakten
«enige loodsen in brand. Dank zij de voorbeeldige discipline zijn de verliezen onder
de burgerbevolking gering.

1

pacht talrijke vliegvelden in Zuid- en
Midden-Engeland met goede uitwerking
aan. In hangars, kwartierruimten, technische installaties en benzine-opslagplaatsen ontstonden zware branden.
Op verscheidene vliegvelden werden
bomtreffers geplaatst tusschen geparkeerde zware gevechtsvliegtuigen. Bij
andere luchtaanvallen op industrieele
doelen in de kustgebieden van Zuid- ; en
Midden-Engeland ontstonden in een voor
fabriek
van
den oorlog belangrijke
Middlesbrough, alsmede in de dockinstallatles van Pembroke groote branden.
Gevechtsvliegtuigen vernietigden in het
zeegebied van het St. Georgekanaal uit
twee door oorlogsschepen vergezelde convooien 'twee koopvaardijschepen van te
zamen 16.000 brt. en een tankschip van
De strijd tegen de Britsche
8.000 brt. Bovendien werden drie groote
bommen
zwaar
koopvaardijschepen door
koopvaardij
beschadigd.
In den loop van 12 Mei hebben DultBij een aanval op de Britsche zuidkust
schoten Duitsche jagers vijf Britsche sche gevechtsvliegtuigen voor de Brltache
jachtvliegtuigen van het type Spitflre oostkust een zwaar beladen Brltschen
koopvaarder van rond 8000 brt. tot zinneer.
kén gebracht.
In Noord-Afrika wederzijdsche aciüviteit van de artillerie. Duitsche duikbom-.
menwerpers plaatsen in den nacht van
10 op 11 Mei bamvoltreffers van het
zwaarste kaliber op v drie eenheden van HET DUITSCHE
een Britsche vlootformatie ter hoogte van
B-nghazi en dwongen dit terug te keeren.
TE WASHINGTON
Op het eiland Malta plaatsten in den afgeloopen nacht Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen bomtreffers op de installaties van het vliegveld van Luca alsNog geen
mede op een torpedo-opslagplaats en op
de staatswerf van de haven la Valetta. Er
ontstonden groote branden en hevige
branden en hevige ontploffingen.,
Van welingelichte lijóe wordt alt BeriQn
De vijand wierp in déh afgeloopen
vernomen, dat aldaar officieel noch offinacht met vrfl sterke strijdkrachten bomen
Bremen voornamelijk op Hamburg
cieus let* .bekend is van een antwoord
men. De. materieele schade aan industri- van
de regeering der Vereenlgde Staten
eele installaties is gering. Andere schade
ontstond vooral in woonwijken. Onder de op het Dnltsche protest te Washington
burgerbevolking vielen dooden en gewon- tegen de beslaglegging op Dultsche
den. Nachtjagers en luchtdoelartillerie
schoten zeven van de aanvallende Britsche schepen in Amerikaansche havens.
>
vliegtuigen neer.
In de periode van 9 tot 11 Mei verloor
de vijand in totaal 36 vliegtuigen. Hiervan werden er 10 door nachtjagers, 6 In
luchtgevechten overdag en S door de
luchtdoelartillerie vernietigd. Een vliegtuig werd op den grond vernield. Lichte
zeestrijdkrachten schoten drie, de marineartillerie vier Britsche vliegtuigen neer.
In dezelfde periode gingen 18 eigen vliegtuigen verloren.
Bij den' 'grooten aanval op Londen in
den nacht van 10 op 11 Mei hebben zich
de bemanningen van twee gevechtsvliegtuigen bijzonder onderscheiden, n.1.: 1.
eerste luitenant Ihring, Feldwebel Lenger,
In vele landen zijn de
onderofficier Wolf en 2. luitenant Kornblum, onderofficier Lichtlnger, onderoffiopvoering der landbouwproductie
cier Sprenger, Gefreiter Schaefer", '

PROTEST

antwoord
ontvangen

De Russische ambassadeur te Berlijn,
Dekanosov, die veertien dagen te Moskou
heeft doorgebracht, ls gisteren naar Berlijn vertrokken.
-

De samenwerking
tusschen Canada en
Washington
Besprekingen van Roosevelt
met Mackenzie King strekten
zich tot de plannen na den
oorlog uit
De in nauw contact met het Witte
Huis staande schrijver over politiek,
Lindley, de leider van het Washingtonsche bureau van het tijdschrift „News
Week", heeft in het nummer van 10 Mei
meegedeeld, dat de recente besprekingen
van Roosevelt met den Canadeeschen
premier ver uit zijn gegaan boven het
officieel medegedeelde bestek. Volgens
volstrekt betrouwbare inlichtingen hebben de beide staatslieden gesproken
over: 1. Verstrekkende hervorming na
den oorlog van de wederzijdsche douanetarieven met vele schrappingen en vele
tariefverminderingen; 2. De stabilisatie
van de dollar-valuta-overeenkomst; -3.
De financiering van Canada in de periode
na den oorlog, aanleg van groote autowegen en andere plannen; 4. Over een
zeer nauwe samenwerking in geval van
een Engelsche nederlaag. Het leidende
beginsel was, dat Canada even nauw of
bijna even nauw met de Vereenlgde Staten verbonden zullen worden als thans
met Engeland.
Het Canadeesche geval staat niet
alleen. Den anderen Britschen dominions
zal niets anders overblijven dan eveneens
geleidelijk aan van de Ver. Staten steeds
meer credieten aan te nemen en daardoor onder de controle van Wallstreet
te komen. De richting der ontwikkeling
wordt hun getoond door Canada, welks
assimilatie het verst ls gevorderd. De
Australische premier, Menzies, heeft op
zijn terugreis naar Australië met Roosevelt onderhandeld over de AustralischAmerlkaansche samenwerking.

Menzies bij Roosevelt
President Rooaevelt beeft gisteren den
Australischen premier, Menzies, ontvangen.
Na zijn onderhoud met president Rooaevelt heeft Menzies verklaard, dat de
algeheele
wereldproblemen
besproken
zijn. H{j heeft Rooaevelt geen boodschap
van Churchill gebracht, maar alleen mondelinge groeten.

Europa kan den „productieslag”
tegen Engeland en
Amerika winnen
mogelijkheden

tot

nog onbeperkt

Het Italiaansche opperbevel meldt:
„In Noord-Afrika activiteit van de artillerie in het gebied van Tobroek. In den
nacht van 10 op 11 Mei hebben „vijandelijke vlooteenheden een poging gedaan om
Benghazi te bombardeeren. Onze kustbatterijen grepen terstond in en dwongen
te zamen met onze bommenwerpers den
vijand tot den aftocht. Drie eenheden Werden door bommen van zwaar kaliber midscheeps getroffen.
In Oost-Afrika heeft de vijand in den
sector van Amba-Alagi met sterke strijdkrachten aanvallen gedaan, die echter
overal gemakkelijk werden afgeslagen".

Aanvallen op Britsche
wapenfabrieken
en vliegvelden

D.N.9.

meldt:

Roosevelt ruïneert de

Amerikaansche
farmers
een groot opgemaakt in de
„Frankfurter Zeitung"
verschenen
beschouwing over de AngelsaksiIn

sche pogingen om een hongeroorlog

-tegen Europa te organiseren, toont
Sr. E .Weiter in uitvoerige uiteenzettingen aan, dat
een dergelijk
plan van den aanvang af tot mislukking gedoemd is, in de eerste
plaats ten gevolge van het econo-
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In de laatste nachten hebben Duitsche
gevechtsvliegtuigen afzonderlijke en moedige aanvallen op belangrijke Britsche
wapenfabrieken gedaan. Verscheidene toestellen bestookten de terreinen van de
Slough-Trading E state, bestaande uit een
aantal belangrijke vliegtuig- en wapenbrieken, met groot succes. In weerwil van
den feilen afweer' voerden de vliegers
scheervluchten uit; van een hoogte van
vijftig tot honderd meter plaatsten zij
een aantal voltreffers midden in de fabriekshallen. Verscheidene gebouwen der
metaalfabrieken Slough stortten in, waarna zware branden de vernieling voltooiden.
Slough is op een na de grootste fabriek
in- deze branche en de belangrijkste
leverancier van motoronderdeelen voor de
vliegtuigfabrieken Bristol en Armstrong.
Door dit bombardement heeft de Engelach e vliegtuigindustrie dan ook een ge,
voelig verlies geleden.
Het zwaartepunt der aanvallen van het
Duitsche luchtwapen in den nacht van 11
op 12 Mei lag, naar het D.N.B. verneemt,
t>P de Britsche vliegvelden, vanwaar de
vluchten naar Dultschland worden ondernomen. Vijfenveertig vliegvelden werden
door deze aanvallen getroffen en deels
zeer zwaar getroffen. De Duitsche vliegtuigen naderden hun doelen vaak in
scheervlucht en wierpen hun bommen van
geringe hoogte neer. Deze, den vorm van
een .overal aannemende aanvallen hadden
belangrijke successen, aangezien ln den
door de maan verlichten acht op die wijze
ook de gecamoufleerde en afgezette vliegtuigen konden worden gezien. Op het
vliegveld Driffleld werden twaalf klaarblijkelijk voor den start gereedstaande
vliegtuigen vernield. In Boscoipbedown
werden vijf vliegtuigen getroSen. Op bijna
alle Vliegvelden sloegen bommen in in
loodsen, waar vaak branden en zware ontploffingen ontstonden. Groote branden
ontstonden bijvoorbeeld op de vliegvelden
�an Ebteter,. Tan gmere en Linten, waar
benzine- en munltle-opslaxplaatsen in
twand raakten en onder groote en aanontploffingsverschijnselen uit-

>

mische potentieel der apilmogendheden en in de tweede plaats door
het initiatief en de intenslfeering
van den arbeid der door Duitschland bezette
landen. De schrijvèr
geeft tegelijkertijd den Europeeschen
landen richtlijnen voor de economische oriënteering in het komende,
geordende Europa en zegt:

Sedert de Duitsche militaire overwinningen in het Oosten, Noorden, Weaten en Zuidoosten
staat den' Angelsakslschen economischen. strategen een
nieuwe conceptie voor oogen: deze heet
niet meer blokkade van Dultschland,
maar continentale blokkade,
indirecte
blokkade. De
hoop, Dultschland op
zichzelf fe kunnen uithongeren, is thans
zelfs in breede kringen van Engeland
reeds opgegeven, maar ln de discussie
over de kansen van een gemeenschappelijken Amerlkaansch—Engelschen strijd
tégen het continentale Europa duiken
dergelijke gedachten in gewtjzigdei. vorm
opnieuw op. Ofschoon de speculatie,
Dultschland door het af snoeren van_
overzeesche gebieden op de knieën te
kunnen brengen, mislukt is, hoopt men
toch nog op een mogelijkheid om een
door de spllmogendheden geleld Europa
en daarmede ook Dultschland
den Engelsch-Amerikaanscben wil op te
dringen.
als
gedachtengang is
volgt:
De
Dultschland en tlalië als zoodanig zijn
tengevolge van het succes hunner productieslagen «n dank zij de blokkadehechtheid van bepaalde ravitallleeringswegen Immuun geworden tegen de hongerblokkade. Niet immun -echter zijn de
Europeesche landen, die op 'eentgerlel
wijze afhankelijk zijn geworden van de
spil of met haar samenwerken, Doordat
de hongerblokkade nu óok en vooral
wordt uitgestrekt tot deze landen kan
men dus indirect Dultschland treffen,
wanneer men het experiment slechts
uitstrekt over een voldoende langen
tijd. Hoemeer gebieden Dultschland bezet, des te meer aanvullingen moet het
geven,' opdat deze landen niet verhongeren. Hoe grooter echter de militaire
successen van Dultschland zt|n, des te
kwetsbaarder wordt het op het gebied
van de ravitailleering en voeding. Een
—

—

t

even cynisch wreede als gecompliceerde
en ln wezen dwaze berekening.
Van het oogenblik af, waarop de

vroeger geallieerde landen (zooala thans
Zuidslavië of Griekenland) voor de Engelsche zaak niet meer nuttig ztjn of
kunnen ztjn, opent Engeland den economlschen en
ulthongerlngsoorlog ook
tegen hen. In . den aanvang van de
nieuwe phase van den economlschen
oorlog, ongeveer een Jaar geleden, ln
het geval van Noorwègen, Nederland,
België en Frank rftk, geschiedde dit
wellicht nog omdat Engeland
wilde
verhinderen, dat voortdurende aanvoeren in deze landen voor Duitsche doeleinden gebruikt zouden worden. Sinds
lang echter streeft Engeland met deze
uitbreiding van de blokkade nog een
ander doel na: het wil deze gebieden
zelf in voedingsmoeiltJkheden storten.
Wellicht speelt ook een vage hoop een
rol, dat men op die wflze opstanden
zou kunnen doen
ontstaan, die voor
Duitschland ongemakkelijk zouden kunnen worden. Mogelflk is alles, aangezien
zooals hun Balkande Engelschen,
experiment .getoond heeft, nog steeds
als blinden langs de grootheid der
Duitsche 'militaire macht heen staren.
In deze speculatie is het juist, dat
landen, zooals Frankrflk, België of Griekenland, welker economische politiek
steeds in het Britsche vaarwater Is geleid, in het geloof aan de door Engeland gewaarborgde vrijheid der zeeën
weinig hebben gedaan om hun eigen
voedingsbasis , te beveiligen. Frankrijk
b.v, heeft bflna . zes mlllloen hectaren
grond braak liggen. Deze landen. ztjn
dientengevolge ln feite gevoeliger voor
de blokkade dan Duitschland en Italië,
die zich sedert lang. maar. vooral sedert
het aan den dag komen van de sanctiepolitiek, hebben voorbereid op het blokkadegevaar. Stellig is ook Juist de Angelsaksische speculatie,' dat voor de
Duitsche leiding het lot van de. overwonnen tegenstanders ln de verste
verte niet zoo onverschillig is als voor
de Engelschen het lot van hun intiemste
vrienden van gisteren. Duitschland
streeft er naar, dezen landen arbeid t'e
verschaffen, het geeft hun zelfs ' opdrachten en aangezien het de eerzucht
van Duitschland is, met hen een nieuw
en beter Europa op te bouwen, levert
het hun ook niet, zooals Engeland koelbloedig over aan den hongerdood Waar
nood van ernstlgen omvang optreedt, ls
Duitschland meer, dan eens Inge«rprongen met leveringen van graan of aardappelen of met het zenden van een hulptrein en deze
moeten des te
hooger gewaardeerd worden, aangezleij
wt) nog eenigszins uit overvloed kunnen

putten.

De hoop, Duitschland via Europa te
uithongeren, bltJkt een* onjuiste
een verkeerl
speculatie. Zij gaat
de waardeering van de kracht en de
reserves' van Duitschland ».(j houdt niet
voldoende rekening met de aanwezige
andere instelling en de beperklngsmogeHJkheden en z{j onderschat, het voedlngseconomlsche potentieel van Europa In
z|Jn geheel en de vastbeslotenheid meer
dan tot dusverre dit potentieel uit te
bulten. Zeker, zich anders instellen en
bescheiden zQn moeten ónder den druk

kunnen

1
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Het Engelsche Parlementsgebouw
ligt in puin
In'den nacht van Zaterdag

op Zondag maakte Londen
zijn vreeselijkste belévenisEngelsche
sen door.
berichtendienst meldt dat
nog „verscheidene belangrijke gebouwen" zijn getroffen.
—

Naar alt de berichten van den Londenschen berichtendienst blijkt, Is de
nacht van Zaterdag op Zondag: „voor
de brandweer een van de drukste
geweest". Onder de „verschillende belangrijke gebouwen", die als getroffen
worden opgegeven, bevindt zich ook
het Parlementsgebouw. Reuter meldt
hierover: „Het is te> vreezen, dat het
Lagerhuis vóór zijn wederopbouw niet,
meer gebruikt kan worden."
Over de schade, aan ' het Lagerhuis
toegebracht bij den laatsten Duitschen
luchtaanval op Londen, meldt Reuter:
„Ergens midden in een groote hoop puin
liggen de greote eiken deuren van het
Lagerhuis Zij vormden een bijzonder onderdeel van het £uis en werden zeer vaak
op ceremonleele wijze dichtgedaan, als
iemand een boodschap van het Hoogerhuis bracht. De stoel van den speaker
en de katheder der sprekers zijn door
hetzelfde- lot getroffen. Opmerkelijk ls,
dat de schuilplaats voor de afgevaardigden weerstand heeft geboden, terwijl de
schuilplaats voor de. leden der regeering
zeer zwaar beschadigd is."
De Britsche berichtendienst meldt, dat,
wegens de vernieling van het Parlements-'
gebouw, moet. worden omgezien naar een
nieuwe vergaderzaal voor het Lagerhuis.
Churchill, met vrouw en dochter, en lord
Beaverbrook hebben de ruïnes van het
gebouw in oogenschouw genomen. De
wandelgang bestaat niet meer, de vergaderzaal ligt in puin, de plaatsen voor
de afgevaardigden, de diplomatenloges,
de puDlieke tribunes zijn geheel vernield.
Op de plaats van het zoo beroemde gebouw vindt men thans, aldus besluit de
Britsche berichtendienst, een puinhoop
van meer dan 50 voet hoogte.
De geheele Stockholmsche pers publiceert de berichten van > haar Londensche
correspondenten over den. vernietigenden
aanval op de Britsche hoofdstad in den
nacht van, Zaterdag óp Zondag op de
frontpagina's. Eenstemmig komen de bladen tot de conclusie, dat Londen totdusver
den zwaarsten nacht heeft beleefd. De
kracht van den Duitschen luchtaanval
komt reeds tot uiting in de opschriften
van de' groote-Stockholmsche bladen, die
o.a. luiden: „Duitsche bomtreffers op het
Engelsche Parlementsgebouw", „124.000
brandweerlieden in actie". „De rookwol-

van de Engelsche blokkade ook landen
als Frankrijk en België en dat valt hun
zichtbaar moeilijker, dan ons, Duitschers,
die op dit gebied reeds een zekere training achter ons hebben en die. vooral
nauwkeuriger weten, waarvoor wij offers "'brengen. Reeds de organisatie van
de levensmiddelen-distributie is in de
West-Europeesche landen in het eerst

op niet geringe moeilijkheden gestuit,
aangezien het bestuursapparaat van
deze landen niet tegen de eischen was
opgewassen. In het belang van een verstandige distributie moet door de landen, wien het aangaat, ook op dit gebied nog veel gedaan worden. De voornaamste taak moet er echter in gezien
worden, de landbouwproductie op te voeren. De mogelijkheden op dit gebied zijn
bijna onbeperkt
Ook al is de productieslag in Dultschland niet geëindigd, hoeveel minder zijn
de productiemogelijkheden in vele andere landen uitgebuit, waarin een dergelijke productieslag nog in hét geheel
niet is begonnen. Zoo wordt b.v. in
per oppervlakte-eenZuidoost-Europa
slechts
heid aan graan en aardappels
nauwelijks een derde geoogst van de
opbrengst, die de naar arbeid en kapitaal meest intensieve Europeesche gebieden bereiken. Nog grooter zijn de
verschillen bij de opbrengsten der oppervlakten aan voedingsmiddelen van dierlijken oorsprong. Bij dezen toestand is
het stellig gematigd, wanneer men aanneemt, dat een verdubbeling van de landbouwproductie in Europa, mogelijk is.
Het is aan de daarvoor in aanmerking
komende landen om hun positie zoo al
niet vandaag of morden, dan toch van
jaar tot jaar door een snel Initiatief te
verbeteren. Duitschland kan en wil hün
de verantwoordelijkheid voor hun voeding
en hun welstand niet ontnemen, hoe bereidwillig het ook iedere hulp verleent,
om de eigen inspanningen van de betrokken-landen tot een succes te makpn.
Waar_ de intenslfeering gepaard gaat
aan een bijzondere kapitaalsinvesteering
zal zfl, gezlen.de situatie van de meeste
landen slechts stapsgewijze vorderen,
maar er zijn genoeg andere mogelijkheden om de productie op te voeren, die
slechts landbouwpolitieke daadkrachtigheid en voorlichtingscampagnes bij de
Reeds
landelijke bevolking vereischen.
met deze wapens kan de Europeesche
productieslag ver boven het punt uit
gewonnen worden, waarop alle Engelsch-Amerikaansche plannen volkomen
vruchteloos worden. Op één ding kunnen daarbij al deze landen vertrouwen,
dat het in het door de spilmogendheden
geleide Europa niet zal ontbreken Mn
een loonende afz'etmogêliJkheld. Hoe ook
<le ontwikkeling van den intercoptlnentalen handel in de toekomst zal worden,
aangenomen zelfs de meest grootsche
ontwikkeling, na de ervaringen van dezen
wordt op het
oorlog
Europeesehe
vasteland ] stellig steeds een preferentleele afzetmogelijkheid gegeven aan de
Europeesche levensmiddelen. Want wat
Engeland na wereldoorlog t sanctie s en
nieuwe blokkade van de gedachte der
optimale Internationale arbeidsverdeeling nog heeft overgelaten, dat heeft
Roosevelt door zijn inmenging in den
oorlog tegen het continentale Europa
volkomen gedood. H(j zal zijn doel. om
langs den weg van den hongeroorlog
tegen geheel Europa tenslotte Duitschland schaakmat te zetten, niet bereiken.
lets echter zal hem gelukken: hfl zal
de markten voor Amerikaansche landbouwproducten tot na den oorlog ruineeren en de Amerikaansche farmers, die
zich op die wflze beroofd zien' vp.n een
deel van hun afzetgebieden, kunnen hem
er, dankbaar voor ztJn, dat hfl hun belangen heeft opgeofferd aan zfln Illusie.
-

'

ken verduisterden de 'volle maan boven de
Britsche hoofdstad." „Het Lagerhuis
moet van den grond af worden opgebouwd". „Geheel Londen door een ring
,
van vuurhaarden omgeven."
Vele uren lang donderden de Duitscne
vliegtuigen meedoogenloos en zonder onderbreking boven Londen, vele uren lang
zat men tusschen ware muren van vuur
onder een regen van glas en asch, terwijl
de ontploffingen) steenen en granaatscherven op de straten en daken-van hulzen slingerden, zoo meldt de Londensche
correspondent van Stockholm Tidnlngen".
Binnen korten tijd leek de maan nog
slechts een nabootsing, die den rooden
gloed van de branden geen concurrentie
meer kon aandoen. De Londensche brandweer streed een kansloozen strijd. Een regen van duizenden brandbommen daalde
neer. Brisantbommen bliezen met geweldige kracht de menschen letterlijk omver.
Londen maakte zijn totdusver vreeselijkste belevenis door. Het waren pntploffingen, dié tot In den hemel schenen te
weerklinken. Een beeld van
wanhoop,
het was geen werkelijkheid meer, het
waren droombeelden.

Militaire
voorbereidingen in
den Stillen
Oceaan
Singapore, Manilla en
Soerabaja versterkt
Het Japansche blad „Jomloerl Sjimboen" maakt in een bericht, dat
volgens dit blad op betrouwbare inlichtingen berust, melding van ml.
Ntalre voorbereidingen in,, het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan.
Bijzondere
voorbereidingen,
zoo
schrijft het blad, worden getroffen in
Singapore, Manilla en Soerabaja.
Voortdurend worden nieuwe strijdkrachten uit Nieuw-Zeeland, Australië
en Britsch-Indië aangevoerd.
Op 9 Mei zijn in Manilla een Amerlkaansch marinetransport van ongeveer
2000 man en eenige bommenwerpers aangekomen. In de haven Cavite bfl Manilla
liggen het vlaggeschip van de Amerikaansche vloot in de Aziatische wateren
„Houston", alsmede het vliegtulgmoederschip „Ranger". Verder liggen daar verscheidene torpedojagers en bijna twintig
duikbooten. Het mijnenveld voor Hongkong is uitgebreid. In' Singapore, zoo
schrijft het blad verder, zijn- ongeveer
40.000. man Australische troepen aangekopen en naar het noordelijke front gegaan. Algemeen wordt de totale sterkte
in het gebied'van Malakka op ongeveer
100.000 man geschat.
Aan vlooteenheden liggen daar ongeveer zes kruisers, verscheidene torpedojagers en een vliegtuigmoederschip. .
Ook Nederlandseh-Indië Is aanzienlijk
versterkt. Soerabaja is tot een Vlootbasis
gemaakt. Aan vlooteenheden ÊQn
opgemerkt: vier kruisers, twaalf torpedojagers, achttien duikbooten en ongeveer honderd kleine vaartuigen. In verscheidene andere havens, zoo meent dit
blad, zijn marinevliegtulgen van Amerlkaansch type geconstateerd.
De „Jomioeri Sjlmboen besluit zijn artikel met de verklaring, dat door het samengaan met Tajoengkln£ de Japansche
strijdkrachten in China vastgehouden
moeten worden, terwijl
gelijktijdig de
ravitailleeringslinie naar Engeland moet
worden gewaarborgd..
-

-

RUDOLF HESS

VERONGELUKT
BERLIJN, 12 Mei.
Officieel wordt
door de N.S.D.A.P. medegedeeld:
„Partijgenoot Hess, wien op grond van
een sinds jaren zich ontwikkelende ziekte
door den Fuehrer ten strengste was verboden om een vliegtuig te besturen, heeft
zich in strijd met dit bevel den laatsten
tijd weer in het bezit van een vliegtuig
gesteld.
Zaterdag 10 Mei, tegen 18 uur, is
partijgenoot Hess in Augsburg weer opgestegen voor een vlucht, waarvan hfl
tot op heden niet is teruggekeerd.
Uit een achtergelaten schrijven blijkt
een geschoktheid van geest, die doet
vreezen, dat partijgenoot Hess het slachtoffer van' waandenkbeelden is geworden.
De Fuehrer heeft terstond bevel gegeven, dat de adjudanten 1 van partijgenoot Hess, die alleen kennis droegen van
deze vliegtochten en die deze in strijd
met het hun bekende verbod van den
Fuehrer niet verhinderd, resp. terstond
gerapporteerd hebben, moeten worden
gearresteerd.
Onder deze omstandigheden moet dus
helaas de N.S.D.A.P. verwachten, dat
partijgenoot Hess op zijn vlucht ergens
neergestort, resp. verongelukt is."
BERLIJN, 13 Mei.
De Fuehrer heeft
de volgende bepaling uitgevaardigd:
„Het bureau van den plaatsvervanger
van den Fuehrer, zooals dit tot 'dusver
bestond, wor,dt van heden af genoemd
partijkanselarij. Zij staat onder mijn persoonlijk toezicht Haar leider is, evenals
tot dusver, rijksleider Martin Bormann".
—

—

Hoover tegen
deelneming aan
den oorlog
Radiorede
tot het Amerikaansche volk
De vroegere president der Ver. Staten,
Herbert Hoover, heeft in een radiorede
aan het Amerikaansche volk verklaard,
dat de Ver. Staten zich in oorlog zouden
bevinden, zoodra de Amerikaansche vloot
gebruikt wordt. De Ver. Staten, zoo zeide
Hoover, zijn echter militair noch economisch op een oorlog voorbereid.. Bovendien heerscht er geen eensgezindheid,
afgezien van de algemeene vastbeslotenheid, het Westelijk halfrond te verdedigen. Het ware beter, indien de Ver. Staten buiten den oorlog bleven. In dat geval zouden de Ver. Staten Engeland van
elk mogelijk oorlogsmateriaal kunnen
voorzien, ongeacht den stand van hun
eigen bewapening.
Voorts verklaarde Hoover, de gedachte
te verwerpen,' dat de verdediging van
de Ver. Staten van eenige andere natie
afhankelijk zou zijn. Oorlog beteekent
offers, niet alleen van m.enschenlevens,
doch ook van de eigen vrijheid, in welker plaats onvermijdelijk de dictatuur
zou komen. Gaan de Ver. Staten aan den
oorlog deelneinen, dan zullen .na dezen
te
oorlog depressie en bankroet ons
wachten staan. Ik geloof niet, dat Engeland een invasie op het Europeesche continent zou kunnen ondernemen. Voor een
invasie in Duitschland zouden de Ver.
Staten, afgezien van het Britsche leger,
vijf millioen man moeten bewapenen en
over meer dan veertig millioen ton
scheepsruimte moeten beschikken. Het
zou tien jaren in-beslag nemen, om deze
schepen te bouwen. Het Amerikaansche
leger beschikt echter op het oogenblik
over. geen 300.000 man, die voldoende bewapend zijn om het hoofd te kunnen bieden aan een gelijk aantal Dultsche troepen. Bovendien bezitten de Ver. Staten
geen zoodanig luchtwapen om in een
modernen oorlog te gebruiken. Weliswaar beschikken zfl over een groote
vloot, doch zelfs deze ls niet groot genoeg voor de taak, die haar ten deel zou.
vallen, indien de Ver. Staten aan den
oorlog gingen deelnemen.
Onmiskenbaar ia de meerderheid, van
het Amerikaansche volk tegen. het, gebruik van Amerikaansche strijdkrachten
op die plaatsen, waar oorlogsgevaar aanwezig is. De bewering, als zouden do.
Ver. Staten zich reeds in oorlog bevinden, is onjuist. ZiJ bevinden zich in een
riskante positie, maar de oorlog is niet
verklaard. Er komt echter oorlog, zoodra er'gebruik gemaakt wordt van de
vloot Het zou veel eerlijker en moediger
zijn, zoo besloot Hoover, het Congres te
laten beslissen over de kwestie eerier
oorlogsverklaring, dan een onverklaarden
oorlog binnen te kruipen. Deelneming
aan den oorlog zou echter niet verstandig zijn en evenmin in het - belang van
Engeland of van de Vereenlgde Staten.

DE BUITENLANDCHE
SCHEPEN IN AMERIKA
Handelscommissie van
Senaat keurt overname goed
De handelacommlssie van den senaat
der Vereenigde Staten heeft Maandag met
elf tegen vier stemmen goedkeuring gehecht aan de wet, waarbtJ de regeering ln
Amerikaansche havens opgelegde buitenlandsche schepen mag overnemen. De
commissie voegde in het door het Huis
van Afgevaardigden reeds aangenomen
ontwerp een amendement in, volgens hetwelk de.regeeriijg geen enkel schip, tenzfl
door aankoopen; mag overnemen, dat in
direct bezit is van een vreemd land. De
voorzitter der commissie, Bailey, verklaarde echter, dat geen enkel van de op
het oogenblik in Amerikaansche havens
opgelegde schepen, aan een vreemde regeering behoort, maar dat al deze schepen
particulier bezit zfln. Een tweede amendement, dat werd voorgesteld, bepaalt, dat
het afstaan van schepen binnen zestig
dagen na een elsch van Roosevelt betreffende de opgelegde schepen, ongeldig zal
zijn. Een derde amendement elscht gepaste
behandeling voor de ' bemanningen van
overgenomen schepen. Dit zal echter niet
gelden voor personen, die Amerikaansche
wetten hebben' overtreden, dus niet voor
zeelleden, die schuldig bevonden zftn aan
sabotage.

VOORNAAMSTE
BALKANSTAAT

Zijn politieke beteekenis zeer
toegenomen
De diplomatieke redacteur van de „Berliner Boersenzeitung", dr. Karl Megerle,
houdt zich in een artikel over de reorganisatie op den Balkan na de beëindiging
van den veldtocht o.a. bezig met Bulgarije, waarbij het wijst op de hartelijke
woorden, die Hitier onder grooten bijval
van den rijksdag heeft gewijd aan dezen
trouwen bondgenoot uit den wereldoorlog, die zooveel onrecht heeft moeten
ondergaan.
Megerle vervolgt dan: „Bulgarije zal
in de toekomst de grootste Balkanstaat
zijn. Zijn aanspraken waren ethnlsch', historisch, geopolitiek en economisch goed
gefundeerd. Met de vermeerdering van
gebied en bevolking is een aanzienlijke
uitbreiding van zijn politieke beteekenis
op het schiereiland Verbonden., Het ligt
voortaan niet slechts aan de Zwarte Zee,
maar ook aan de Egelsche Zee en zal
hier dank z(j de flinkheid en rijpheid van
het Bulgaarsche volk zijn rol spelen.
K

TSJOENGKINGS

VERWACHTINGEN VAN
DE VEREENIGDE STATEN
Verklaringen van
Tsjang kai Sjek
Tijdens een maaltijd ter eere van den
scheidenden Amerikaanschen ambassadeur, Jchnson, heeft generaal Tsjang Kal
Sjek de „bevriende 'mogendheden in dit
levensgebied" ultgenoodigd, .tegen Japan
op te treden. Men mag, aldus -Tsjang,
van deze bevriende staten verwachten, dat
z\) China steunen door levering van oorlogstuig en economische hulp.
China verlangt geen expeditietroepen
en geen vlootacties. De generaal gaf tenslotte uiting aan zfln overtuiging, dat het
Amerikaansche volk de regeerlng der
Vereenlgde Staten zal steunen b(j haar
pogingen „Japan te overwinnen".
>

.

i

GEHEIM CONSISTORIE
Onder voorzitterschap van den Paus is
gisteren een geheim consistorie gehouden, dat door de 21 in Rome aanwezige
kardinalen werd bijgewoond. Na inleidende woorden maakte Paus Plus XII de
namen van vier 'nieuwe bisschoppen bekend, waarna hij de namen voorlas van
de bisschoppen die sinds het vorige coiü
slstorie benoemd ztyn.

IVEEDE BLAD
NIEUWE BENOEMINGEN
BIJ HET SPAASCHE
LEGER

aan

Britsch staatssecretaris van
leugens en beleediging

beschuldigd
t

In

de Britsch-Indische
pers
heeft
Gandhl in een artikel de jongste rede
van den Britschen staatssecretaris voor
Indië, .Amery, weerlegd. Amery, zoo
schrift Gandhi, verheimelijkt niet alleen
den waren toestand van Indië, doch verdraait ook de feiten, wanneer h(j beweert,
dat Engeland aan Indië vrede en welstand heeft gegeven. Hij is waarschijnlijk
alle ernstige Incidenten reeds weer vergeten. De z.g. onafhankelijke provinciale
regeeringen zijn daar, waar er dan eenlge
te vinden zijn, slechts een schijnbeeld.
Het Engelsche regime heeft Indië vernietigd. Amery beleedigt en beschimpt
de Indische Intelligentie, zoo meent
Gandhi, wanneer hij verklaart, dat de afzonderlijke Indische partijen het met
elkaar moeten eens worden, want de op
de overlevering gebaseerde Engelsche
politiek beeft ten doel, deze eenwording
te verhinderen. De kloof tusschen de
partijen zal zoolang blijven bestaan als
de Britsche heerschappij ln Indië, want
wanneer deze heerschappij eens ophoudt,
zullen de partijen het met elkaar eens
worden. Amery liegt, wanneer h(j beweert, dat het Congres alles of niets
wil. Het tegendeel ls bewezen door het
aanbod van Poone, waarin een beperkte
vrijheid van spreken werd verlangd.
Even belachelijk zijn, zoo verklaart
Gandhi tenslotte, de beweringen van
Amery- met betrekking tot den z.g. welstand van Indië. De groots massa van
het Indische volk valt steeds meer aan
de ellende ten prooi omdat Indië door.
de Engelachen wordt onderdrukt.

De rede van Amery over den toestand
het panman en te Indische comité te Bomb&y aanleiding gegeven tot de verklaring, dat de rede
slechts ten doel heeft gehad in Engeland
en elders den Indruk te wekken, alsof
het tegenwoordige regime in Indië door
do meerderheid der bevolking niet alleen
geduld, maar zelfs goedgekeurd wordt
Dit is echter, aldus de verklaring, volkomen onjuist en doet een geheel misleidenden Indruk over den toestand ontstaan.
in Britsch Inditi heeft

Hevige gevechten in Wazirfstan
Qp het oogenblik worden tüsschen een
sterke Engelsche colonne en leden van
den stam Mahsoed in Rajmak Narai in

midden-Waziristan hevige gevechten ge.
leverd. De Engelsche colonne is door inboorlingen aangevallen. Aan Engelsche
zflde ztjn reeds talrtjke slachtoffers ge.
vallen. Ook in de buurt van Bannoe en
Tochi ontplooien de Wasirls een leven-

Bonnen,

De oorlog in China RADIO-PROGRAMMA
WOENSDAG 14 MEI

Chineesche strategische basis

De generaals Orgaz en Davila op
belangrijke posten

veroverd

HILVERSUM I, 415.5 M.
Nederlandsch
0.45 uur: Gramofoonmuziek;
6.50 uur: Ochtendgymnastiek; 7 uur: Gramofoonmuziek 7.45 uur: Ochtendgymnastiek
8 uur: 8.N.0.: Nieuwsberichten; 8.15 uur:
Gramofoonmuziek; (9.1%—89.20 uur: Voor
de huslvrouw); 10 uur: Ensemble, Bart
Bikker*; (10.30—10.40 uur: Declamatie)U.ls
uur: Zang met pianobegeleiding en Gramofoon muziek;
12 uur:
Gramofoonmuziek;
12.28 .uur: Voor den; boer; 12.4] uur: Almanak; 12.45 uur: 8.N.0.: Nieuws, en economische' berichten; 1 uur: Orkest • Eloward
met plano-lntermezsl; 2.15 uur: Voor de
vrouw; 2.80 uur: Kamer-Orkest „Ara Nova
et Antiqua"- en solist; 3.15 uur: Het Omroep-Orkest; 4 uur: Bijbellezing (voorbereid
door de Christelijke Radio-Stichting); 4.20
uur: Voor de Jeugd; 5 uur: Gramofoonmu*.;
5.15 uur: 8.N.0. Nieuws-, economische en
beursberichten;
5.80 uur: „Luchtvaart:
Qroote vliegtuigbouwers: Junkers",
Causerie; 5.45 uur: Orgelspel en zang; 8.15 uur:
Voor de binnenschippers; 8.80 uur: De Kamblers; 7 uur: 8.N.0.:, Économische vragen
van den dag; 7.15 uur: Volkszang met pianobegeleiding; 7.40 uur: Gramofoonmuziek;
8 uur: 8.N.0.: Nieuwsberichtenf 8.15 uur:
Spiegel van den dag; 8.30 uur: Het omroeporkest; 9.25 uur: Dagslultlng( voorbereid
door de Christelijke Radio-Stichting); 9.30
uur: Berichten (Engelsch); 9.40 uur: Gramofoonmuziek; 1&—10.15 uur: 8.N.0.: Engelsche berichten.
—

Programma:

die geldig zijn

;

De Japansche troepen hebben
naar
Het Spa&nache staatsblad publiceert
gistermiddag: SJaoyoean,
een decreet over verscheidene nieuw® be- Domei meldt
noemingen ln het Spajamsche leger. Gene- een strategische basis van het veertigste
raai Orgaz
tot dusver commandant van Chineesche leger, gelegen op ongeveer
mtJl ten Oosten van Toeankoe in
het militaire district Barcelona
ls tot twaalf
de
Sjanal, veroverd. De Chineeprovincie
hoogen commissaris van Spaansch-Marok.
:
ko en opperbevelhebber van de Spaansche sche legerbevelhebber kwam tQdens de
I
krijgsverrichtingen om het leven, terwijl
troepen ln Marokko benoemd.
Generaal Davila wordt de chef van den de chef van den staf wordt vermist
Zaterdagmorgen hebben de Japansche
pi I,
hoogen generalen staf. H(j ls 63 jaar, oud
strijdkrachten
de Chineesche troepen in
en uebaK
en werd bfl het begin van de nationale
revolutie met de leiding der taatlonale de omgeving van Hslensjan, omstreeks
regeering ln Burgos belast. Na den dood 25 km. ten Noordoosten van Slahalen in
van generaal Mola werd hi) operbevelheb- Zuld-Sjansl volkomen omsingeld. In dit
ber van het nationale noordelijke leger, gebied wordt thans op alle fronten. hevig
en ln die functie bezete hij Bllbao, San. gevochten en de Chineesche troepen, die
appelen
trachten te ontkomen door de mazen
tander en Asturië. In 1938 werd hfl minisvan
Japansche
volgens
net,
het
worden
ter voor de nationale verdediging.
Voorts werden benoemd: generaal Asen- het legerbericht door Japanners aanslo
tot dusver faooge commissaris ln gevallen.
Als voortzetting van de maatregelen
Marokko
tót chef van . den generalen tegen
Chineesche terroristen hebben afstaf van het leger, generaal Bautista San.
deelingen
van het Japansche marinechez tot bevelhebber over alle strijdlandlngscorps
van Sjanghai omstreeks
krachten te water, te land en ln de lucht
honderd Sampans op de rivier te Soetsjau
op de Balearen, generaal Ponte tot comzinken gebracht, nadat de bewoners
mandant van het district Andalusië, ge. tot
van
deze woonschepen aap land gezet
«pt
neraal Kindelan tot commasdant van het
waren.
Aanleiding tot dit optreden waa
HILVERSUM 11, 301,5 H.
Nederlandsch Inee
district Barcelona en generaal Martinez
het feit, dat terroristen een schuilplaats Programma: 6.45° uur: Gramofoonmuziek;
Cainpos tot chef der artillerie-reserve.
in den wirwar van scheepjes hadden 8.50 uur:- Ochtendgymnastiek; 7 uur: Gramofoonmuziek; 7.45 uur: Ochtendgymnastiek
gevonden.
8 uur: 8.N.0.t Nieuwsberichten; 8.15 uur:
De „Washington Evenlng Star" pu10 uur:- Morgenwijding
JAMES ROOSEVELT BIJ
bliceert een verslag van zfln correspon- Gramofoonmuziek;
(voorbereid door het Vrijzinnig-Protestantse!)
dent Gunnlson die den door de JapanDEN EGYPTISCHEN MINISTERPRESIDENT ners den laatsten t(Jd herhaaldelijk ge- Kerkcomitt); 10.20 uur: Gramofoonmuziek;
11 uur; Voor de kleuters; 11.20 uur: Muilbombardeerden Blrmaatraatweg bezocht quette; 12 uur: Berichten; 12.15 uur: Enheeft en die interessante btfzonderheden semble Erica Helen; 12.45 uur: 8.N.0.:
Naar de United Press uit Cairo meldt, geeft ovèr den omvang van de aangeNieuws- en economische berichten'; 1 uur: Vleescll
Tieescn
is James Roosevelt door den
Het
Amusementsorkest en soliste; 1.45 uur:
zoo
richte verwoestingen. De weg la ln
2 uur: Planovoordracht;
minister-president ontvangen.
slechten toestand, zegt de Amerlkaansche Gramofoonmuziek;
|
2.30 uur: De lichte to»ts'; 3 uur: Het Amacorrespondent dat het onmogelijk la er blle-Sextet; 3.15 uur: Het Hillegonda-Klnder.
oorlogstuig langs naar China te trans- koor uit Rotterdam; (3.35—3.55 uur: Graporteeren. Hoop op herstel la bijna "kans- mofoonmuatek); 4.15 uur: Het Omroep-Ork.;
loos. Het la op zichzelf reeds een „reusGENERAAL BERGERET
5 uur: Cyclus: „Het geestelijk karakter van waren
achtige taak" autQ'a voortdurend langs ons volk" (voorbereid door het Vrijzinnig.
IN DAKAR
dezen weg te sturen, die niet beter ia Protestantsch Kerkcomlté); 5.15 u.: 8.N.0.:
dan een landweg van den vierden rang. Nieuw»-, economische- en beursberichten;
uur: Ensemble Bandl Balogh; 6 uur:
Duizenden arbeiders zijn noodig voor 5.30
Gramofoonmuziek;
8.15 uur:. De Melodlsten;
Coördinatie der Fransche koloniale herstelwerkzaamhéden. Aangezien de 6.45 uur: Reportage;
7 uur: 8.N.0.: Bra—

—
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Gandhi valt
Amery
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bantsch praatje; 7.15 uur: Orgelconcert;
verdediging
veronachtzaamd worden, wanneer de (7.80—7.45 uur: Declamatie); 8 uur: 8.N.0.:
8.15 uur: Spiegel van den
Dé Fransche onderstaatssecretaris voor goederen worden overgeladen, liggen thans Nieuwsberichten;
dag of gramofoonmuziek; 8.30 uur: Ons
honderden
Amerlkaansche
vrachtauto'a
de luchtvaart, generaal Bergeret, die zich
schemeruurtje;.9.3o uur: Biologische lezing;
op een Inspectiereis in Afrika bevindt, is in den aloot langs den weg.
9.48 uur: Gramofoonmuziek; 10 uur: 8.N.0.:

per vliegtuig in Dakar aangekomen. Generaal Bergeret zal in Dakar, naar uit
een communiqué van het Fransche ministerie voor luchtvaart blijkt, de in Fr..
West-Afrika staande Fransche luchtstrtjdkrachten bezichtigen, om een betere co.
ördlnatie ten behoeve van een meer effectieve verdediging van dit gebied te bewerkstelligen, Hö zal tegelijkertijd ter
plaatse de voorwaarden onderzoeken voor
do hervatting van de Fransche koopvaar,
dj), welker beteekenis voor de verbinding
tusechen Fransch West-Afrlka en
het
moederland in het licht wordt gesteld.

AMERIKA EN DE VAART OP
DE ROODE ZEE

Nieuwsberichten, sluiting.

De stad Koemming zwaar
geteisterd

FINANCIEEL

Terwfll Japanscbe strtldkraehten, vol-

ontvangen berichten, 'ln
Zuld-SJansi en ln de provincie Honan vrfl
gens te Tokio

*

15

'

|16

Melk

95

Ji

gelegd op Koemmlng. De voornaamste
oO
„DE NEDERLANDEN VAN 1845”
aanval was gericht op de militaire school,
munitiefabrieken en pakhuizen ln' het
In de gisteren te 's-Gravenhage gehouden
Centrale, en Noordwestelijke deel der atad. algemeen» vergadering van aandeelhouders,
Periode
der
i
Door dezen aanval en drie andere aanN.V. Assurantie-Maatschappij „De B
vallen van de laatste weken is, naar de Nederlanden van 1845" deelde de voorzitter, Petroleum
J. F. D. Scheltema, mede, dat mr. H. R.
berichten verklaren, deze voor de Chl- Dh.
o
van
die gedurende meer dan elf
neesche operatie# ln Zuid-Ohlna hoogst
■; Lia
m-.IT OT-.
Jaar het voorzitterschap heeft ft b*Weed, d«n
belangrijke stad min of meer in de aish wensch
te kennen heeft
worden
gelegd, .j#*,>-. ■ .
ontheven van de zorgen, waarmede die
functie gepkard gaat. Spreker bracht den
heer Van MaasdUk ware hulde en oprechten
—-*•
dank voor de voortreffelijke wflze, waarop
DE EVACUATIE VAN
deze z(Jn taak als voorzitter heeft verruld
3e per»
en hy sprak den wensch uit, dat de maatGIBRALTAR
schappij nog vele Jaren van do waardevolle
adviezen van den heer Van Maasdijk als
commissaris zal mogen proflteeren.
nn
De voorzitter deelde" vervolgens mede, dat m
Vltgesteld wegens ontevredenheld
commissarissen ln hun vergadering van Zeep
der bevolking
1 Mei J.l. hem tot vöbrzltter gekozen.
Zn overeenstemming met het advies van
De evacuatie van Gibraltar sou, naar
oommissarlssen werden ln de algemeene verhet Itallaansche nieuwsagentschap uit gadering van aandeelhouders
de door den
-nAlgeclras verneemt, op grond van de on. hoofddirecteur overgelegde balans per 81 CL
tevredenheid der bevolking over de door December 1940 en winst, en verliesrekening
de autoriteiten bfl de evacuatie toegepaste over IMO goedgekeurd en lijn voorstellen
omtrent de wlnstverdeellng aangenomen.
procedure zijn uitgesteld.
/
Mitsdien werd het dividend bepaald op
m
ƒ9o,— per aandeel.
II
1
en"
Aan het „reservefonds" werd ƒ887.216,82,
POKKEN-EN CHOLERAEPIDEMIE
aan de „reservegeldbelegging" ƒ 216.802,84
en aan <de „reserve voor verhooging van het
IN CALCUTTA
op de aandeelen onser maatschappij gestort
In Calcutta, de op een na grootste stad bedrag" ƒ 200.000,— toegevoegd.
commissarissen, Dhn. mr.
ln Brltach-Indlß, die 1.2 millloen Inwonen DoR. aftredende
van Maasdijk en J. F, D. Scheltema,
B,
beeft, ia volgent een bericht v&n bet
werden herkosen.
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GRUTTERSWAREN:

Zweedache telegraaf-agentach&p, dat een
telegram publiceert van den Zweedachen
consul-generaal aan de Stockholmache
Handelikamer, e«n pokken- en cholera-

r

■..

.

•

DAGELIJKSCHE INDEXCIJFERS

PeoJvrnehten

gg

t/m U Mei

BOOgram

(Medegedeeld door het Centraal Bureau

»u*t of rQstemeei
rUttebloem, r«stgHes of gruttenm.

£3

�/-

u-

So SS
gram

Bonkaart
Algemeen
Boter- en Vetkaart

200 gram

Bonkaart
Algemeen

epidemie uitgebroken,

voor de Statistiek)

EXAMENS

•s-GRAVENHAQE, 10 Mei.

APOTHEKERS-ASSISTENTS-EXAMENS
AMSTERDAM, 12 Mei.
OeilMgd m«J.
H. Heeringa te Amsterdam en Dh. A, B.

Btroyckens te Heemitede.

MARKTBERICHTEN

—

Aandeelenkoersent 188,7. Omzet Ned. Aandeelen van
Melt 1183.
—

Noteering schokksrvlsch: Orlet ƒ2.10 & ƒ3
per kg.; Middelschot ƒ44 4 ƒ75, Kleine Schol
ƒ2O 4 ƒ39. Bot ƒ27 4 ƒ46.80. Schar ƒ68.20 4
ƒ24, Pufschar ƒ3.10- 4 ƒ4.90, alles per kist

van 40 kg.

IJMUIDBN, 10 Mei.

KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARINGINSTITUUT
INSTITUUT
Koereen voor stortingen op 12 Mei 1941
tegen- verplichtingen, luidende ln:
Belgas 30,1432
Zwltsersche Francs 43,56
Fransche Franc» 3,768
UIrei 9,87
Deensche Kronen
Noorsoha Kronen

VUecherUberichten:

Zweedsche Kronen 44,85
Tsjechische Kronen (oude schulden) 6,42
, Dinar (oude schulden) 3,43
Dinar (nieuwe schulden) 4,23
TurksChe Ponden 1,45^
Lewa 9,80
Pengoe (oude schulden) 36,81S
Pengoe (nieuwe schulden) 45,89

Mei).

..

Sa-

v
t/m 15 Juni

•f gort of gort»
moot of grutten

"•VoÏÏS"'
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Maoirir*' tl
Vermloellt el

t/m 18 Juni

26

tpavbeM

100 grain

gemeen

~""""™"""

27
_

u

t/m 18 Juni
'

Bonkaart

Algemeen

100

.

160 gram koek (ontbijtkoek); 140 gram apeculaas; 200 gram
andere koekjes; 90 gram biscuits en wafels; 75 gram beschuit; 800 gram cake;

Zloty (oude schulden) 35,—
Zloty (nieuwe schulden) 27,68

Lei 1.28

i

Voor soover nog Hollandroarkehiques ter
Ineasseering naar Dultschland sullen worden
gesonden, zal -de tegenwaarde, evenals tot
dusver, worden geboekt op een „Hollaendersonderkonto" ten name van (len eigenaar btl
een Dultsche devlezenbank.
(Conslgnatlevlsch).
Besomming open booten i TJm. 307: ƒ1»
In verband, daarmede wordt de op verzoek
Um. 336: ƒl2: IJm. 103: ƒ•) IJm. 388: ƒ6. van het Devlesen-Instltuut gepublloeerde
Nagekoiden besomming ran 11 Mei; log* mededeellng, vermeld ln circulaire no, '1000
d.d. ri Maart 1941, Ingetrokken.
ger: K.W. 173: ƒ2l».

LJMUIDEN; 13 Mei.
Vlscherüberichten:
Kleine Schar ƒ13.50, Pufschar ƒ7.50. Pufschol ƒ2B 4 ƒlB, WUtlng ƒ46 4 ƒ4l. alles per
50 kg.; Tongen ƒ353
ƒ4.40 per kg.
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appelimelvlokkm

Kabeljauw ƒ12.50 per stuk; Tarbot ƒ6 4 ƒ9.50
Dultsche zorg voor de krijgsgevan- per kg.;. Tong ƒ9.30 4 ƒ4 per kg-; Makreel
De
dere werven aan de westkust is verHOLLANDMARK-CHEQUES
genen blijkt uit ten artikel, dat een oor- ƒ72 4 fOS, Qroote Griet ƒ165 4 ƒ145. Middel
Griet
Kleine
Kleine
ln
4
Voor
de
Bethlehemwerf
San
Orlet
scherpt.
ƒ125;
ƒ126
ƒlO6.
respondent van het Zweedsche „AftonDoor de Verreenlglng voor den EffectenGul ƒBO 4 ƒ7B, Kleine Behol ƒ6B 4 ƒB6, Pufhandel
Franclsoo, en vier andere groote werven bladet" over zrjn besoek aan een Duitsch schol
wordt het volgende medegedeeld:
ƒ3B 4 ƒ21.50, Pufsohol 3 ƒlB 4 ƒ6. Wijting
zijn staklngsposten geplaatst De Bethle- gevangenkamp heeft geschreven. Dit is ƒ4B 4 ƒ33.50, Groote Schar ƒ3O. Kleine Schar
Blijkens door bet Devlesen-ïnstltuut van
kamp, waar omstreeks 4000 krijgsge- ƒ25 4 ƒ10.50, Pufsehar ƒ9 4 ƒ5, Poontjes ƒB6, Dultsche stide ontvangen mededeellng Is het
hemwerf beeft kruisers en torpedoboot- een
vangenen en zeelieden van schepen, die alles per 50 kg.
niet ° mogelijk de tegenwaarde, van Hollandjagers ter waarde van driehonderd mil- tot zinken gebracht of opgebracht zijn,
Trellers: IJm. 1 111: 270 manden, ƒ8247; mark-chèques ten name van ln de Nederlioen dollar ln aanbouw.
zijn gehuisvest Deze gevangenen behoo- IJm, 29, 175 manden, ƒ5873; IJm. 418, 170 landsche overseescbe gebtedsdeelen en geƒ5408; IJm. 189, 130 manden, ƒ3809. domicilieerde natuurlijke of rechtspersonen,
ren tot 31 nationaliteiten. Volgens ge- manden,
Kotter: T.X. 29: ƒ1052.
roomede de reeds op een „Hollaendersondernoemden oorrespondent heeft Duits oh land
Loggers: K.W. 91: ƒ1878: K.W. 178: ƒ1319; konto" ten name van soodanlgs personen
een geheele stad gebouwd, bestaande uit K.W. 82: ƒ1478: KW. 58: ƒ189; K.W. 3: geboekte opbrengst, van HollandmarekebèDE VERLIEZEN VAN DE
306 barakken van bout en baksteen. De ƒ2338: K.W. 107: ƒ1245; K.W. 108: ƒ1774; ques op door Nederlandsehe banken by DuitGRIEKSCHE VLOOT
woon. en slaapgelegenheden van de man. K.W. 104: ƒ462; Sch. 223: ƒ1112; Sch. 73: sche Instellingen gevoerde rekeningen te
By de dekking van den Engels ohen schappen en officieren benevens de eet- ƒ1775; K.W, 173; ƒ1586 "(besomming van doen credlteeren resp, overschrijven.

zalen en de moderne keukens en wwch.
lokalen worden licht ruim en onberlspe.
lijk genoemd. Het werk van de geïnterneerden bestaat hoofdzakelijk uit kampwerkzaamheden, wegenverbetering, turf.
steken e.d. Zweedsche zeelieden hadden
den oorrespondent de behandeling van
Dultsche zijde afgeschilderd als zoo voortreffelijk mogelijk.
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DUITSCHE ZORG VOOR
KRIJGSGEVANGENEN

-

Extra t/m

.
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In verband met de vestiging van leeritoeien voor koloniaal onderzoek aan de
universiteit van Hamburg, beeft de Duit.
•che minister van onderwee, Rust medeVISSCHERU
gedeeld, dat bet voornemen bestaat deze
VERSCHE VISCH
academie ln bet bijzonder een koloniaal
SCHEVENINQEN,
10 Met.
Van de kustcacbet te verleenen. Om deze reden beeft
vlsscherty waren hedenochtend aan de markt:
de
studie
ook
besloten
opperhoutvester
do
de kotter Sch. 87, C.
de'Jong, met ƒl3B en
ln kolonialen boschbouw ln Hamburg onmet tesamen ƒ7.048 bemotorschokkers
T
2
der te brengen.
somming.

De arbeiders van de Mainewerf in Bos-<
ion zijn gisteren ln staking gegaan. De
werf beeft opdrachten ter waarde van 3
millloen dollar. De stakingtoestand bfl an-

1* liter

ffitot/, n lnW

.

—

KOLONIALE LEERSTOELEN
IN HAMBURG

|

•
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Steful meldt uit New York, dat volTechnische tentoonstelling gens berichten van Amerikaanache af ent»
schappen twintig vrachtschepen bevel gewordt te Brussel geopend kregen
faebben met oorlogsmateriaal voor
do
Brltsche
strijdkrachten in bet MiddenDe Duitache technische tentoonstelling
te Partyi, die groot succes oogst en tot Oosten naar de Roode Zee uit te loopen.
taak heeft de Fransche Industrie, voor Twintig andere vrachtschepen hebben bezoover zü geen emplooi heeft, te winnen vel gekregen zich gereed te houden voor
voor het overnemen van de productie van vertrek. De Amerikaansche marine-autoriDultsche artikelen, heeft reeds school teiten hebben, naar ln de Amerikaansche
gemaakt. Dezer dagen wordt ln Belglti berichten verder Wordt gezegd, de kwestie
een dergelijke expositie geopend, die van de bescherming dezer schepen en van
zoowel door pers als industrie ten zeer- hun bemanning behoorlek bestudeerd.
ste verwelkomd wordt, vooral omdat de
industrieels reserve-capaciteit nog zeer
groot ls.
De behoeften van de Dultsche industrie FRANSCHE KRIJGSRAAD VELT
en'de afzet op de Dultsche markt, zoo
DOODVONNISSEN
schrtlft de Dultsche Kamer van Koop»
handel ln Belgltf in het Mei-nummer van
De krijgsraad van Clermont-Ferrand
haar orgaan „BelgHSn-handel", sullen ook heeft
tijdens zfln zitting van 2 Mei, naar
voor de toekomst van het Belgische bethans bekend gemaakt wordt, vier
eerst
drijfsleven van groot belang z(|n, daar
tegen Fransche ondoodvonnissen
verwacht mag Worden, dat na het sluiten derofficieren engeveld
soldaten, die ln dienst van
van den vrede het economische stelsel ln een bultenlandache mogendheid "getreden
de randlanden van Europa aanmerkelijk
waren of contact gezocht hadden met de
nauwkeuriger dan voor den vrede afgebeweging van de Gaulle.
stemd zal worden op het midden van het
De krijgsraad heeft voorts 12 verdachdie dan
werelddeel. De ondernemers,
veroordeeld tot levenslangen dwangreeds door hun prestaties naam gemaakt ten
arbeid,
zes tot 20 jaar vestingstraf en
hebben ln dit gebied en de marktverhoulange verbanning, 18 tot 10
even
zoo
dingen aldaar uit eigen ervaring hebben
en 10 tot 1 Jaar.
gevangenisstraf
Jaar
leeren kennen, zullen een grooten voorb|j verstek geveld.
De
doodvonnissen
zfln
sprong op hun collega's hebben, die hebDe
ls
met
behandeling
gesloten deuren
ben gedraald met het aanknoopen vajj
geschied.
ondernebetrekkingen m«t Dultsche

t/m 18 Me!

"

Vetkaart
T,BWrt

~

■

Twintig vrachtschepen reeds
uitgeloopen

SOO graas
boter of margarine

Extra t/m 28 Mei

|

64—74
65—75

JAVA-RUBBER-MIJ.

V
groote offensieve operatie» hebben IngeNaar wU vernemen hebben dlreotle en RaM
zet tegen het Cblneesche centrale leger, commissarissen
der
Java-Rubber-Maathebben groote eenheden van het Japan- schappij besloten een voorlooplg dividend
ache luchtwapen van de steunpunten ln van 8 pet. uit te keeren.
het Noorden van Fransch Indo-Chlna uit
■7*
Donderdag een bomaanval ten uitvoer
Eieren

>

WERKING

terugtocht heeft de Orleksche oorlogsvloot, die de inscheping der Engelschen
moest beschermen en daardoor ln het
brandpunt der Dultsche luchtaanvallen
stond, een pantserkruiser, drie .torpedobotjagers en Beven torpedebooten vertoren. De geheele Orleksche vloot bestond
uit twee pantserkruisers, tien jagers en
13 torpedobooten.

»
mh
ln rest.

Broodkaart

—

ECONOMISCHE SAM

DE STAKINGSBEWEGING
IN AMERIKA

100 «ram brood of
1 rantsoen gebak

Mei

00

'

mingen.
Anderzijds heeft- Dultschland er groot
belang bij, dat het bedrijfsleven van
België weer op gang komt en een veiligen grondslag vormt voor de handhaving
van de orde in dit land, alsmede behoorlijke werkgelegenheid en daarmee levensonderhoud verschaft aan de bevolking.
Door de tentoonstelling te Brussel zal
ongetwijfeld de geweldige stroom loonendé opdrachten, die zich reeds uit Dultschland over België heeft uitgestort, nog
aanzienlijk verbreefl worden.

Mei

•

dige activiteit

DUITSCH-BELGISCHE

14 Me<

in rest

=

600 gram gebakjes; 600 gram taart; 500 gram geruid groot korstfebak (boter»
letter e.d.); 400 gram gevuld klein korstgebak (amandelbroodJm e.d.); een
boeveelheid van alle andere niet genoemde gebakken artikelen, waarin 70 gram
'
meel of bloem is verwerkt ■
—

Rantsoen zeep
150 gram toiletzeep; 120 gram hulshoudseep; 200 gram c&chte
zeep (oude samenstelling van vóór 1 Jan, 1941) of 150 gram zachte zeep
(nieuwe samenstelling van na 1 Jan. 1941); 250 gram zeeppoeder; 800 gram
=

zachte zeeppasta; 600 gram waschpoeder; 125 gram zeepvlokken; 250 gram
zelfwerkende waschmlddelen; 200 gram Woel bare seep.
Rantsoen vleeechwaxen =s 75 gnun gerookt'of gekookt varkens-, rund-, kalfs-,
paarden- of schapenvleesch en gerookte worstsoorten; 100 gram gekookte
worstsoorten, rolpens <en knakworst; 123 grapa leverartikelen, tongenworet en
nierbrood* 150 gram bloedworst en 100 gram verduurzaamde kip, eend, gans
en kalkoen.

—

&

'

|

1 Hl* aathraclet of steenkool; 75
briketten; 110 K.Q. bruinkoolbriketten; 2'HX. cokes;
1995 K.O. perstuzf ((00 stuks); 300 K.O. baggecturf
overige soorten turf; 100 K.O. steenkool-briketten; 250
'
75 K.O. los afval van brandstoffen.

Eenheid brandstoffen

*=

K.O. Industrie at eier»
170 K.O. fabrieksturtj
(450 stuks); 300

BLO. turf-brlketten of
.
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IVEEDE blad

Joodsche mentaliteit

al te velen z\jn er, die
meenen, die „arme Joden" te moeten
verdedigen tegen alle „anti-semitisnie", welk woord zy in den mond
hebben, zoodra er maar één woord
esproken wordt, dat niet van Joenvriendschap getuigt. Met beziet

fhet probleem geheel als een gevoels-

kwestie, en komt af met de verklaring: 'Joden zijn toch ook menschen.
Inderdaad. Het is maar de vraag:
w&t voor menschen zijn het? Zijn
het Nederlanders? Neen. Zijn het
lieden, van wie een bevruchting der
Nederlandsche of Europeesche cultuur té verwachten is?
Zeker zeker niet. Wanneer men
zoo graag afkomt met de namen
van „groote" Joden op alle mogelijke gebied, denkt men er niet aan
meestal, na te gaan, of de „grootheid" der lieden voor een waarachtige, volksche beschaving, voordeelig
or moordend is. Bij nauwkeurig onderzoek blijkt in het overgroote deel
der gevallen, dat die „groote" Joden
een vrfl slechten invloed hadden op
4e gezonde, krachtige volkscultuur.
Elke „vooruitgang" is immers nog
lang niet winst. Ze kan integendeel
zeer groote schadé zijn. En het
£l\jkt, wanneer de invloed der Joodsche „vooruitbrengers" nauwkeurig
bezien wordt, dat deze invloed meestal een nadeelig gevolg heeft
Men kan over de veelomstreden
Protocollen van de Wyzeij van Sion
verschillend denken. Maar ook hij,
voor wie de echtheid uiterst twijfelachtig is, moet toegeven dat ze in
êlk geval de Joodsche ziel buitengemeen scherp weergeven, en het
Joodsche streven volkomen juist
ïarakteriseeren. De man die deze
protocollen schreef, ook al ware h|j
vervalscher geweest, kende den
oodschen geest, door en door.
Iy vraag, welken invloed Jüda
gehad heeft op de (mis) vorming van
Bet Nederlandsche (en, verder gezien, het Europeesche) denken, is er
een van zeer groote belangrijkheid.
Waar ik reeds geruimen tijjd met
ae studie hiervan bezig ben *), viel
m\j toevallig een boekje in handen,
daaruit het wél interessant is, enbladzijden te vértalen. Deze
bladzijden immers geven een visie
op de Joden van het oude Alexandrië
ten ttjde van den grooten bloei; terwijl het géén visie is, die door het
,ialles-vervalschende" Nationaal-so<3alisme werd ingegeven. De schrijver verklaart in de voorrede van zyn
boekje, dat hij het samenstelde in
1913, en het boekje verscheen in
1921; het kan dus kwalijk als Nationaal-Socialistische „tendens-wetenschap" gewraakt worden. Ook ls
de naam van den schrijver, Prof. Dr.
Freiherr von Bissing, mij niet als
Naad uit den eersten tijd bekend.
Zijn boekje heeft tot titel „Das
Griechentum und seine Weltmission", en verscheen bjj Quelle &
Meyer te Leipzig/ als nr, 169 van
ae bibliotheek „Wissenschaft und
Bildung".
In deze abjectlevé onderzoeking
over een der bronnen van ons Europeesche cultuurleven, lezen we op
blz. 63 en volg. over de inwerking
der Joden aldus:
„In het Oosten (van de stad
Alexandrië, L.K.) lag het Jodenkwartier. Alexander, en meer nog
sjijn opvolgers, boden de Joden toevlucht en rust, zfl hoopten door den
jfoodschen ondernemingsgeest de
Handelsbalans van Aegypte te verbeteren. Verwonderlijker is, dat wij
fa het Aegyptische leger meer en
meer Joodsche elementen vinden.
Sn daar het militaire en'politieke
Opperbevel reeds toentertijd niet zoo
licht van elkander te scheiden was
al» velen zich verbeelden, hebben zy
Ook een niet te verwaarlooten Invloed gehad op de politiek in het
algemeen. Joodsche intellectueleen
waren er vooreerst ln Alexandrlë
nauwelijks. Het beroemdste Joodsche heiligdom, de nog uit den Perzischen . tyd stammende tempel op
Elephantine, lag niet in Alexandrië,
maar in de oostelijke delta. Eerst
de antl-semitlsche strooming die
juist in Alexandrië tegen het eind
der derde eeuw inzette, welke de
moraal en de wereldbeschouwing,
maar vooral het bovenmatige aandeel dat de Joden aan het öpenbare
leven schenen op te eischen, aanviel,
heeft de Israëlieten tot afweer geroepen. Er ontstond een, uit de
overvloed van overleveringen voortkomende, philosophle, als wij ze
in het boek Wijsheid en in het . boek
Prediker en later bij Philo van
Alexandrië vinden
Dikwijls
gaf deze Joodsche phllosophie zich
het aanzien alsof ze oeroud was. Zoo
het, ongeveer twee eeuwen voor
Chr. ontstane leerdicht, dat onder
het masker van den oerouden philosooph Phokylides in Grieksche hexameters de vijf boeken «van Mozes
voor schoolgebruik toepaste
In
zoowel als ln dennieuwen
tyd heeft dit boek velen bedrogen;
heeft het voor christelijk gegolden,
en het doel: door een achterpoortje
Joodsehen geest Invloed op de
vorming van de Jeugd te verschaffen, zal de samensteller ermee beWkt hebben**** De geschiedenis
.

S'en
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oeroudheid

De omzet echter liep zoo dik in de mlllioenen, dat de winst zich tot enkele procenten van het totaal bepaalde.
Aan dividend' en tantièmes'samen ia
uitgekeerd ƒ173.000. Dit is, in verhouWH hébben ons de moeite van een ding tot den omzet, zoo weinig, dat bet
Onderzoek getroost om precies te kunnen in den prijs der dekens bfl den winkelier
vaststellen tot welk een graad de firma nauwelijks tot uitdrukking komt.
Zaalberg in 19iO de
heeft beMet andere woorden: was de totale
1
dreven.
opbrengst l van de productie over 1940
Ziehier het resultaat.
verlaagd met het geheele bedrag, dat nu
aan dividend en tantièmes is uitgekeerd,
Hoog percentage
dan zou dit op den prfys van een deken
Laag winstbedrag
in den winkel zóó weinig hebben uitgemaakt, dat de winkelier het afgeronde
In 1939 heeft de Kon. Ned. Fabriek van bedrag op het prijskaartje, tƒ 10 of ƒl2,
wollen dekens zich niet onbehoorlijk gedaarvoor niet zou hebben veranderd.

Het Nederlandsche dividendrecord
1940

schrikt er niet voor terug, Mozes
de cultus van zyn' eigen moeder te
laten invoeren, en in Aegypte de indeeling van het land in 36 districen legenden der historie, ook van ten alsmede 'de dierenvereering te
de zeer nabije, wordt met apologe- laten invoeren: Israël moet de eerste
tische, d.w.z. het Jodendom verheer- schepper zfln van alles wat ArtapaZaalbergs dekenfabriek te
lijkende tendenzen geschilderd...... nos' tydgenooten voor oogen hebben.
Leiden keerde 50 pCt.
Mozes zou het letterschrift hebben Anderen brachten den torenbouw
dividend uit.
uitgevonden, Solomon staat in ge- van Babel in overeenstemming met
de
Giganten;
Henoch-Atlas
zou
regelde briefwisseling met Suron
van Tyrus en den eeuwen later de astrologie uitgevonden hébben,
onzer lezen las het verslag van
Abraham zou deze, met andere wys->
levenden Uaphres van Aëgypte
de JaarlUkscbe algeroeene vergadering der N.V. Kon. Ned. Fabriek
Met de historische waarheid nemen heid uit Babylonië, aan de Phoenivan wollen dekens,' voorheen J. C.
deze Joden het niet zoo nauw; waar ciërs en Aegyptenaren gebracht Zaalberg
en Zoon te Leiden. Hem trof
de bronnen ophouden, vinden zy hebben".
en hU was lang niet de eenlge in NederDit alles zflij wel zeer schoone land het voorstel der directie, in overzelf nleujve.., Er is niets onvruchtbewyzen,
hoezeer het Jodendom tot leg met commissarissen gedaan, om over
baarders dan de fantasie van deze
alles
staat
in
is, als het er om gaat, het boekjaar 1940 een dividend van 50 pet.
Alexandrynsche Joden, die maar al
te keeren. Hy greep naar de pen
de
macht te veroveren in een land, uit
te zeer met huidige „intellectueelen"
en gaf in het volgende briefje aan onze
te vergélyken zyn: daar wordt waar ze gastvry en vriendelijk ont- redactie aitdrukklng van wat zeer velen
Mozes veranderd in Museios, den vangen werden. Wil men voor den ln den lande gedacht en gevoeld hebben
leeraar van Orpheus, naar het voor- nieuwen tijd iets over hen lezen, dan 'bU het lezen van dit, vooral ln de gegeven
omstandigheden,
opvallende
bedrijfsbeeld van de Grieksche apotheosen neme men Papini's boek G.0.G., het resultaat:
hoofdstuk:
De
meening van Dr. Ben
wordt hjj door de priesters tot de
goden verheven. De zwendelaar Rubi, en men wordt wellicht van ,JMsschien ben ik jaloersch, misschien
alleen kortzichtig, maar zeker Is, dat
Artapanos, die zich klaarblijkelijk Jodenvriendschap ietwat vrij.
ik na de lezing van het besluit der
boven ieder geloof verheven voelt
LOUIS KNUfELDER.
aandeelhouders van Zaalberg, om
en aan den godloochenaar Euheme50 pet. dividend aan zichzelf uit te
ros een voorbeeld genomen schijnt *) Kameraden die mfl hiervoor materiaal keeren, een slechten avond had.
„Vele duizenden landgenooten imte hebben, laat Abraham de, anders kunnen
zenden, zullen mij zeer verplich1
mers konden zich <n den afgeloopen
4
ten.'
zoo verachte, astrologie leeren
winter geen deken der Koninklijke
fabriek aanschaffen en moesten zich
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De politieke achtergrond
van de Kruger-film OM

—

—

'dragen.
Vóór het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland en de geallieerden heeft
zij den prijs der dekens met 10 pet. verlaagd.
Toen de oorlog uitbrak en de mogelijkheid ontstond om op voorraad en de volgende productie uit ln prijs stijgende
grondstoffen een extra-winst te maken,
werden alle voorradige dekens door de
Nederlandsche weermacht gevorderd. B{J
het bepalen van den prijs hielden de militaire autoriteiten geen rekening met de
vervangingswaarde. Tegelijkertijd werden
de wolvoorraden door Defensie „geblok-

keerd". -.
Van de stijging der wolprijzen met
100 pet. heeft Zaalbergs fabriek dus
nauwelijks gebruik, laat staan grof mis.

•

dekken met een proletarischen molton deken of een oude overjas. Oeen
wonder
de 50 pet. hadden de wollen deken» voor smalle beurzen onbereikbaar gemaakt.

—

bruik kunnen maken.
Nu 1940, het Jaar der 50 pet dividend.
De mogelijkheid deze uit winstbejag
en misbruik van de schaarschte te verklaren, kan alleen door aanzienlijke prflsverhooging ontstaan. Immers, dat grondstoffen en arbeidskrachten goedkooper zijn
geworden, zal niemand veronderstellen.
Welnu, ln
heeft de firma Zaalberg
de in 1939 verlaagde prijs verhoogd met
1.8 pct,s Zegge en schrijve
anders denkt
V aan een drukfout —■* één en tweetiende
—

\
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NEDERLANDSCH DAGBLAD VAN DINSDAG 13 MEI 1941

Gemotiveerde verdenking

procentSr
dit te schrijven, behoeft men
De Lieldsche 'dekenfabriek la dus een
noch jaloersch, noch kortzichtig der
zeef weinigen geweest, die aan de
te zijn. In tal van gevallen betaalt algemeens
prijsopdrijving geen deel heeft
de consument voor zijn levensbe- gehad. k
1

HET

i» in deze kolommen reeds opgemerkt dat het elgenlflk verwondering: moet wekken dat ln een
ttJd, dat Duitschland zich officieel ln
oorlog bevindt met. de Unie van SuidAfrika, een machtig document als de
Kruger film onder het publiek gebracht

van de Kaap tot Cairo (Cecil Rhodes).
Daarnaast stond Frankrijk, dat een soortgelijk rijk wenschte vanaf de Atlantische
Oceaan tot de Roode Zee. Na de vestiging van de Congo-staat en de Duitsche
kolonie tusschen de zee en het Tanganjikameer ..scheen de Engelsche politiek
wordt
definitief tot mislukking gedoemd, te
Behalve dat hieruit op dit oogenbllk meer daar Frankrijk en Dultschland
de «ympathie met het Boerenvolk blijkt protesteerden tegen eventueele gebiedseen volk dat sinds Jaren in politiek en afstand langs de Congostaat aan Engekultureel opzicht onder knechtschap van land voor de aanleg van een transkonAlbion leeft
mogen we deze film toch tlnentale spoorweg.
v
ook beschouwen al* een afrekening met
Frankrijk liet de plannen ook spoedig
de politiek van Keizer Wilhelm n. We varen toen Engeland hiertegen een krachweten het: wanneer Duitschland reeds tige waarschuwing liet hooren.
v&ör 1900 geleid zou ztyn geworden door
In het najaar van 1895 kreeg Engede mannen van dit oogenbllk, dan zou land nog een geschil met de Vereenigde
de politiek van „ln de kaart van Enge- Staten over de vaststelling der grens
land spelen" nooit gevoerd z(jn geworden. tusschen Venezuela en Britsch Guyana
Het. la later duidelijk gebleken dat door waarbij President Cleveland zich ln zijn
het gevoerde beleid van Wilhelm n, boodschap tot het Congres op 17 DecemEngeland in de gelegenheid werd gesteld ber 1895 op de Monroe-leer beriep.
Zuid Afrika binnen te vallen, zonder dat
Einde 1895 valt Jameson met troepen
eenlge Europeesche of Amerikaansche van de Chartered Company, Zuid Afrika
staat zou Ingrepen.
binnen doch het mag hem niet lukken
Toen President Kruger dan ook met dé zijn rooverwoverval met succes te volvoe„Gelderland" naar Europa ging, stond de ren.
Nederlandache regeering ln een uitent
De Duitsche Minister Vori Marschall
moeUtJke positie. Dit neemt echter niet laat den Erigelschen Gezant Slr Frank
weg dat wfl als vrfle en onafhankelijke Lascelles bQ zich roepen om te protesnatie ln enkele opzichten rldderlflker teeren tegen de inval van Jameson en
tegenover den ouden staatsman' hadden om te verklaren ri dat Dultschland niet
kunnen Vt optreden.' „De Standaard" het wenacht dat»-da'-onafhankelijkheid van
blad van Dr. Abraham Kuyper, die zfln Transvaal op eenlgerlA wflze In gevaar
sympathie voor de Boeren heuaoh niet komt. Bovendien zinspeelt hij op een
onder stoelen of banken stak had n.L samenwerking tusschen de Drie- en
reeds op 22 Sept. 1900 geschreven:
Twee bond, waarbfl Engeland dus geheel
zou komen te staan.
„Ata het hoofd van' een anderen staat alleen
Inderdaad zoekt Dultschland contact
een Nederlandschen oorlogsbodem betreedt, niet In cognito, maar officiëel, met Frankrijk en Rusland en de Duitsche
dan ia het, zoo we meenen, gewoonte Gezant In Londen krijgt opdracht zijn
dat zfln vlag aan boord wordt ge- passen te vragen wanneer mocht blijken
il©schen. Zal dit ook nu geschieden 7 dat Engeland de Inval van Jameaon
Het ia niet de Heer Kroger, die we ondersteund.
Frankrijk en Rusland blijven afzijdig
aan boord krtfgen, maar de president
van de Zuld-Afrikaansche Republiek". van eenlge inmenging, doch Keizer
Wilhelm blijft bö pro-Traflsvaal poliDe Nederlandsche regeerlng, moeilijkhier
heden vreezende, dacht
andera over tiek nog volhouden eh menisfesteert
en heeft de Tranavaalsche vlag niet laten zijn openlijke afkeuring van Jameson's
Inval in het bekende Krugertelegram van
hflschen.
Zulk een „vlaginddent" typeert wel 3Januarl -896 waarmede hi) den president
gelukwenacht met diens zegenrijk verde verhoudingen uit die dagen!
weer.
Dit telegram geeft verontwaardiging
in Engeland. Hier beschouwt men de
Wat voor ons echter van belang ia, ls Jameson' Inval als een zuiver Ëritsche
wel de voorgeschiedenis van de zg. 2e aangelegenheid. Ter ondersteuning van
Vrijheidsoorlog, waarover O. D. Scholtz deze meening worden een f
oorlogsin zQn boek „Europa en de Tweede Vrtj- bodems naar de Delagoabaal gezonden.
Wilhelm matigt zich ln ztfn optreden
heidaoorlog' 1899—1902" (Voortrekker»wanneer Oostenrijk en Italië de Driebond
pera 1939) ons zeer uitvoerige mededeellngen geeft De „Gedenkacßriften" van liever niet als vijand van het Britsche
Paul Kroger ztJn uit de dagen van- en rijk zien.
Von Hatzfeldt de Duitsche geeant in
kort na den oorlog; later ia er echter
gelegenheid geweest om verschillende Londen, krijgt gelegenheid om de gerezen
documenten nader ln te zien. Scholtz geschillen uit de'weg te ruimen na de
heeft o,m. gebruik gemaakt van docu- Afrika-kwestie tusschen Frankrijk >en
menten 'van het Nederlandsch Ministerie Engeland. Later tracht hij een nog
politiek
van Bultenlandsche Zaken, van de archie- vrlendschappelijker
tusschen
ven van Dr. Hendrik Muller, Dr. Abr. Dultschland en Engeland te bewerkstelKuyper en de in boekvorm uitgegeven ligen. En toen Engeland ln April 1897
correspondentie van dr. W. J. Leyda. opnieuw een vlootdemonstratle hield in
Hieruit ls veel verklaarbaar geworden. de Delago&baal om de Transvaalsche
De groote moeilijkheden zfln ln Europa regeering schrik aan te jagen ln verband
begonnen nadat de jonge Keizer de teu- met een voorgestelde wet op toelating
gels van het bewind uit handen van den van vreemdelingen, vroeg von Hatzfeldt
grooten Bismarck had overgenomén ln of Dultschland ooit zulk een demonstratie
Maart '1890. Bismarck's politiek had zou kunnen verhinderen. Tegenover Keigeleid tot de bekende Driebond tusschen zer Franz Joseph verklaart Wilhelm H
Duitachland, Oostenrijk en Italië tégen zelf, dat hij hiertegen niets zou kunnen
Frankrijk. Dit laatste land waa de veld- doen. Von Hatzfeldt' krijgt verder toetocht van 1870 weer te boven gekomen stemming om met de Britsche staatsen het waa te vooralen dat vroeg of laat lieden te onderhandelen en deze voert
een revanche zou komen- Het mocht dan ook verschillende besprekingen met
Bismarck ook gelukken met Rusland een Chamberlain in 1898. Deze laatste toont
neutraliteitsverdrag te Jluiten (1887) en zich bereid om mèt Dultschland de
vervolgens meende hij Engeland even- kwestie van de Delagoabaal te regelen
eens naar de Driebond te kunnen toe- in verband met de moeilijkheden van
.trekken. Deze politiek mislukte echter. Portugal.
Een van de eerste daden van Keiier
Dit land had in 1883 een concessie
verleend aan Mc. Murdo, een Amerikaan,
Wilhelm n wu de verbindingen metHusland te verbreken wat. voor Frankrijk om van Lourengo Marqués tot aan de
aanleiding was om van deze verre buur Transvaalsche grens een spoorweg aan
een goed vriend te maken. Vla finan- te leggen. In 1889 ging de regeering echdëele hulp van dit land bfl .een door ter ■ tot confiscatie over en zoowel van
Rusland uitgeschreven leening kwam 'op Amerlkaansche als Engelsche zijde wer31 December 1898 een geheim verdrag den pogingen ondernomen om Portugal
tuaschen deze beide landen tot stand ertoe te bewegen deze zaak aan arbitrage
waarbij hulp aan 'elkaar verzekerd werd te onderwerpen. Hier ging de PortugeeIndien één van beiden door Didtschland sche regeering op ln en alhoewel de
aangevallen zou worden. Tegenover den definitieve uitspraak _nog niet was gemachtigen Driebond stond dus nu een vallen, trad de Portugeesche gezant ln
Londen reeds ln verbinding met Chambflna evenmachtlge Tweebond!
Keizer Wilhelm wist echter het con- berlain om te weten te komen of Engetact met Engeland te verstevigen. Met land eventueel bereid zou zijn het geld
voor te schieten daar het er wel naar
het verdrag van 17 Juni 1890 werd Helgoland tegen Zanzlbar geruild. Helgoland uitzag dat Portugal ln het ongelijk gewas van groot maritiem belang voor steld zou worden.
Duitschland mét het oog op de door Een en ander geschiedde ln de Jaren
Wilhelm voorgestelde „Weltpolltlk" en de 1897/80.
Intuwchen was ln Dultschland Von
daarmede samengaande 'uitbreiding der
vloot. Er ontstond een alleszins vriend- BUlow Minister van Buitenlandsche
tusechen den Zaken geworden en toen deze van de
schappelijke verhouding
Keizer en ztJn grootmoeder, Koningin kwestie met Portugal hoorde, ekchte hfl
Victoria van Engeland!
dat ook Dultachland hierin een woordje
Naast Aziatische moeilijkheden (J*pan) «ou moeten meespreken. Hfl berichtte
waren er ooft vraagstukken ln 'Afrika. zelfs aan von Hatzfeldt ln Londen dat
Engeland'a poütlek waa gericht op de bfl. een eventueele verdeellng van de
vestiging'van een Brltach koloniaal rflk Portugeesche kolonies Dultachland het

—

—
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noodigdheden en onmisbare gebruiksvoorwerpen veel te veel. De honderdduizenden
gezinnen, die van een paar tientjes ln de
week in het onderhoud moeten voorzien,
worden het gevoeligst getroffen door de
exhorbltante winsten en den veel te hoogen opslag in den prils voor onmisbare
artikelen. De vrije prijsvorming doemt
hen tot een maatschappelijk niet-noodzakelijke ontbering.
De consument wordt uitgebuit. En de
50 pcti van Zaalberg wekken de ernstige
verdenking, dat de Leidsche dekenfabriek
van de oorlogsomstandigheden in 1940
misbruik heeft gemaakt door haar afnemers schandelijk te overvragen.

-

Hoe kan dat du? En waar'komen die
50 pet dividend dan vandaan?
Voor wij het trachten te verklaren, ga
één opmerking vooraf.
Uit het winst-percentage U niet af te
lelden, of een aanzienlek of een beachel- 1
den deel van de productiewaarde aan het
kapitaal toevalt. Dit wordt bepaald door
de verhouding tusschen bet winatbedrag
en het omzetcijfer.

«U Of
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Noordelijk 'deel van Mozambique en een
deel van Timor zou moeten krijgen.
Tegenover deze eisch stond een belangrijke stap terug ln de Transvaalsche
kwestie daar Von BUlow aan deze eisch
de verklaring toevoegde dat Engeland
de vrije hand gelaten zou worden ln de
Delagoabaal. In de gepubliceerde stiikken
„Die Grocze Politik der Europëischen
Kabinette", Deel XIV, Nr. 3818 licht Von
BUlow zijn eisch en bereidverklaring nog
als volgt toe:
„Indem wlr den Englèlndern freie
Hand ln der Delagoabaal und deren
Hinterlande lassen, tun wlr elnen
Schrltt, welche lm ganzen deutschen
Volke eine peinllche Miszempfindung
wlrd, well dia Boeren selt Jahren zum
Gegenstande elner sentimentalen Sympathie geworden aind gegen welche, wie
in allen Ftlllen von Sympathie mlt
Grllnden der Logik nicht anzugehen

lst".

r

De pritsche minister Salisbury stond
sceptisch tegenover de
Duitsche eisch, doch om Engeland sneller
tot een gunstige beslissing te kunnen
bewegen heeft de Duitsche gezant ln
;

echter tamelijk

Portugal'met de regeering aldaar onderhandeld en de belofte verkregen dat geen
onderhandelingen met Engeland meer
zouden plaatsvinden, zónder voorkennis
van Duitschland.
Er bleven echter vele moeilijkheden.
Engeland wilde Duitschland niet gaarne
in de nabijheid van Australië zien en ook
tegen de territoriale eischen ln Afrika
waren bezwaren. Van Duitsche'zijde werd
echter betoogd dat tegenover het Duitsche volk het loslaten van de Boerenrepublieken door terreinwinst vergoed
moest worden!
Nadat Slr Alfred Mllner vanuit Kaapstad echter ook nog berichtte dat het
bézit van de Delagoabaal de beste kansen
bood in een oorlog tusschen Engeland en
Transvaal werd op 80 Augustus 1898
een verdrag tusschen Dultschland en
Engeland gesloten waarbij bepaald werd
day meh gezamenlijk een leening aan
Portugal zou toestaan en wanneer dit
land van de souvereine rechter over zijn
kolonies zou afzien, Duitschland het gevraagde Zou krijgen terwijl Engeland dan
de rest zou nemen, dus mèt de Delagoa'

De winst was zeer bescheiden in verhouding tot de totale productiewaarde.
De winst Was zeer hoog in verhouding
tot het bescheiden kapitaal, waarover zij
werd uitgekeerd.
Het aandeelenkapitaal namelijk bedraagt slechts ƒ225.000.
Nu kan met een klein kapitaal nog een
groote woeker worden bedreven. Reeds
het feit, dat de productiewaarde vele, vele
malen zoo groot is als het kapitaal, maakt
het onwaarschijnlijk, dat hier woeker bedreven is.
Er is heel wat anders aan de hand.
Om het technisch uit te drukken: de
Kon. Ned. Fabriek van wollen dekens U
ondergekapltaliseerd.
Dit heeft alles te maken met het buitensporige dividend-percentage. Met daden,
die onze briefschrijver achter dit percentage zocht
volkomen begrijpelijk I
en waarvan de veronderstelling zijn bloed
reeds deed koken, .heeft het niets te
maken.
Maar nu wij het onderwerp toch hebben
aangesneden, onze. briefschrijver mogelijk
het naadje van de kous wil weten, en
misschien ook de belangstelling voor het
geval bij anderen is gewekt, volgt hier de
volledige en, naar wij hopen, verstaanbare
verklaring.
—

—

Zaalberg is niet, wat het aandeelen-

kapitaal zou doen vermoeden, een mlddelbedrijf, maar een groote onderneming.
Het is ook geen loori-lntensief bedrijf. Wat
in een dekenfabrlek gemechaniseerd kan
worden, is bij Zaalberg gemechaniseerd.
Wie een bod doet van vijfmaal het in
de fabriek belegde kapitaal, heeft geen
schijn van kans- kooper~te worden.
Hoe kan een onderneming van zoo
Het totale winstbedrag (dividend, tangroote
afgezien van
intrinsieke waarde
tièmes, algemeens reserve, speciale rede
goodwill
ontstaan
zoo bescheib&
fonds
serve,
voor bedrijfsstllstand
en
winstbelasting) bedroeg in 1040 ruim den investeering van kapitaal T
ƒ 370.000.
—

,

—

De geschiedenis

toen bij een aanval van de Amerlkaansche vloot op de Philipptjnen, een Dultsch
eskader bevel kreeg „ln de buurt te
blijven". Amerika beschouwde dit als een
ongevraagde inmenging 'in hun zaken!
Begin 1899 ontvangt Keizer Wilhelm II
den beruchten Cecil Rhodes die naar
Europa gekomen was voor besprekingen
over de aanleg van een telegraaflijn. Uit
de ontvangst van dezen algemeen gehaten man bleek wel dat Dultschland een
geheel ander standpunt Innam t.o.v.
Transvaal dan tijdens den Jameson Inval.
Trouwens, bij de Vredeskonferentie ln
Den Haag van 18 Mei 1899 werden de
Boerenrepublieken ook niet ultgenoodigd
omdat waarschijnlijk ln het andere geval
de overige landen door afwezigheid geschitterd zouden hebben. Deze houding
verwekte groote verontwaardiging bQ het
Nederlandsche volk dat onvoorwaardelijk
aan de kant van de Boeren stond.
De vriendschappelijke verhouding tusschen Dultschland en Engeland blijkt
van duur te zijn. Een kwestie over Samoa
wordt op minnelijke wijze geregeld alhoewel Engeland eerst niet van toegeven
wil weten. Cecil Rhodes heeft ook hier
een helpende hand ten gunste van
Duitschland uitgestoken! Het is duidelijk dat Duitschland netraal zal blijven ln
een eventueel conflict tusschen Engeland
en Transvaal. Belangrijke «tappen worden ondernomen door den nimmer vermoeiden dr. W. J. Leyds die dezer dagen
juist een jaar geleden overleden Ib. Hij
brengt bezoeken aan Parijs en Berlijn
en moet van von BUlow hooren dat
Duitschland wel een vriend is van de
Zuld-Afrikaansche republieken, maar ln
een oorlog niet kan helpen omdat Engeland 'meester op zee is.
Daar Delagoabaal niet ln definitief
En gelach bezit was, moest nog een regeling getroffen worden met Portugal. Na
weigering besluit Portugal, o.m. uit

-
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Twee en een kwart ton
kapitaal

vrees voor Dultschland waartegen het
door Engeland beschermd zou worden(!)
ten «lotte toch om de wapeninvoer voor
Transvaal te staken en ln een geheim
verdrag, dat op 14 October 1899 gesloten
wordt, belooft Engeland alle Portugeesche
bezittingen en koloniën te beschermen en
verdedigen tegen alle vijanden, zoowel in
het heden als ln de toekomst!
Dit verdrag werd eerst een jaar later
bekend tijdens een banket van Engelsche
officieren te Lissabon wanneer de eerste
minister Rlbeiro er melding van maakt.
Terecht hebben later Duitsche geschiedschrijvers Engeland van valschheld beticht. ' Het verdrag werd gesloten,» drie
dagen nadat de oorlog begonnen was die
een einde zou maken aan de onafhankelijkheid van de Zuid Afrikaansche republieken. De oorlog zelf, we hoeven hier
niet verder op ln te gaan, is een voorbeeld geworden van Britsche tyrannle,
dip heden nog de stempels ln het Afrikaansche volk heeft achtergelaten.
Naast de dappere helden, loten van de
Dletsche stam, kwamen 26.000 vrouwen
en kinderen om ln de concentratiekam-

De historie van Zaalberg* fabriek eou
van 1770 af kunnen worden opgehaald.
Toen werd de onderneming gesticht. In
1814 werd de lakenfabrlcage opgeheven
en begon men met het fabrlceeren van
wollen dekens..
In 1940 is de dekenfabricage sterk ingekrompen
bfl gebrek aan de daar»
voor geëigende zulver-wollen grondstof
en is de firma weer tot de stoffenfabrl.
cage teruggekeerd: fcomeepuns en dames»
stoffen van kunatwol—
Hier volgt de Jongste geschiedenis; die
er een is van diep verval en prachtig
herstel.
In 1924 werd de firma J. C. Zaalberg
Se Zoon omgezet in een N.V. met een
maatschappelijk kapitaal van een ml 111oen
gulden, waarvan ƒ 680.000 werd geplaatst,
terwfll een eerste hypothecaire obligatieleening werd uitgegeven van ƒ 500.000.
De N.V. werkte dus met een kapitaal
—
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van ƒ1.180.000.
Maar z(j werkte niet voordeellg. In
1927 werd fl pet. dividend uitgekeerd, ln
1928 nog S pet. En toen was het tilt
In 1932 scheen het, of de fabriek in
verhouding tot de winstmogelijkheden

hopeloos overgekapltallseerd waa.

Het uitstaande aandeelenkapitaal werd

teruggebracht tot ƒ 75.000. Bovendien
werd er, weer ƒ58.000 -ln contanten ingestoken.

Tusschen 1924 en 1932 hadden aandeel-

houders er dus ƒ 605.000 in laten zitten.
Ook toen nog werd green dividend uitgekeerd. Nogmaals werd door aandeelhouders een verlies genomen, en wel een van
ƒ145.000, zoodat in totaal ƒ750.000 kapitaal door aandeelhouders was ingeboet.
Ook obligatiehouder» moesten een veer
laten. Hun vordering van ƒ292.000 werd
teruggebracht tot nominaal ƒ146.000; zfl
ontvingen hiervan 30 pet. in contanten en

20 pet ln aandeelen.

Alles te zamen had het kapitaal du»
een verlies genomen van rond 9, ton.
Toen ging het.

De herleving
In 1938 nog niet hard. De orders waren
onvoldoende. Van de slapte werd gebruik
gemaakt om de fabriek technisch geheel

te modernlseeren. B(J daardoor verlaagde
productiekosten kon grooter afzet worden gevonden, zoodat in 1939 al een dlvldend van 20 pet mocht worden uitge-

keerd.

Niet over bet millioen,.dat weleer ln de
zaak was gestoken en de paar ton, die
daar boven werden geïnvesteerd, maar
over de ƒ225.000, waartoe aandeelenkapitaal en bet grootste deel van het obligatiekapitaal waren teruggebracht
Jarenlang heeft de met een groot kapitaal gestichte onderneming renteloos gestaan. Wel werd kapitaal afgeschreven
ln verband met de bescheiden winstverwachtingen, maar
niet. gering deel
van het goederen-kapitaal bleef met de
reputatie van de oude firma Intact.
Onder gunstiger omstandigheden en een
leiding, die daarvan wist te proflteeren,
ls de wlnstmogeltJkheid hersteld
de
ln 1940 bereikte omzet was zoo groot, dat
zelfs het afgeschreven oud-bezit weer
rendabel werd.

een'

—
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De oude stam kwam In 19\0 weer
pen. Het land werd gepunderd, boerderijen
prachtig in bloesem en' blad, en droeg
verbrand maar één ding bleef behouden: rijkelijk vrucht Door de
S 0 pet. valt het op
het geloof ln een herwordend Zuid Afrika. hoe groot de o'ogat was <« verhouding tot
Het moet President Kruger zwaar ge- het bedrag, dat de waarde va» den stam
vallen zijn, zijn land overgeleverd te zien uitdrukte, toen hij op weinig meer dan
brandhout werd getaxeerd.
worden aan de Britsche heerschappij,
maar hij zal geweten hebben dat er eens
een einde zou komen aan deze macht.
baal.
Wanneer wty dan ook ln deze dagen
Hier ligt de grondslag van de AngloBoerenoorlog; immers, Engeland kreeg het leven van Paul Kruger gaan bewonnu 'de vrfle hand om Transvaal binnen deren, dan «temt bet ons
tot Innige
te rukken en het was dit laatste land
dat
de
dankbaarheid
vrflheid
voor bet
meteen onmogelijk gemaakt wapens , via
deze baai ln te voeren. Portugal was Boerenvolk weer ln zicht la; dat bet einde
echter nog bezitter van dit gebiedt
van Alblon's overheerachlng weldra geBovendien kwam Engeland met Ame- komen zal ztfn. Niet alleen ln Europa, WEEKBLAD VAN
rika weer op goede voet door zich niet
te mengen in de Spaansch-Amerikaan- niet alleen ln Afrika, doch over de ge- NATIONAAL FRONT
'
schen oorlog. Duitschland daarentegen heels wereld!
■»
.v
geraakte b{jna met Amerika in oorlog
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KUNST EN KULTUUR

Een zonde tegen de
Nederlandsche Kuituur
»

I
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uitgeverswereld. Er verschij-

nen in Nederland tallooze oorspronkelijke
en vertaalde romans, naast dichtbundels.
De wijze waarop de dichtbundels tot stand
komen
daarover zullen wij het straks
nog even hebben. Eerst willen wij eron
wijzen, dat de roman voortbrenging niet
in overeenstemming is met de beoefening
der andere letterkundige vormen. De uitgevers dragen veelal dé schuld, daar zij
van eiken schrijver, die „erin" wil komen,
beginnen met een roman te verlangen, ook
al zou romanschrijven zijn aanleg niet zijn.
Romans behoeven nooit een strop te zijn
voor de uitgeverij, als men maar rekent
op een oplage, die voor het grootste deel
naar de leesboekerijen verhuist, daarbij
komt dan nog wel een gedeelte omzet via
den gewonen boekhandel. En volgfens deze
berekening behoeft men slechts geringe
risico's te loopen. Door de jonge amateurs
deze richting uit te drijven, beïnvloedt men
den groei van onze letterkundige voortbrenging op onverantwoordelijke wijze.
Immers er zijn ook kunstenaars die andere
kunstsoorten beoefenen, als daar zijn: de
novelle, het kort verhaal, de sproke, de
legende, de volksvertelling, naast de verschillende vormen der dichtkunst.
Wanneer iemands aanleg nu b.v. is, dat
hij zich geroepen voelt tot het scheppen
dezer zoogenaamde kleinkunst, dan is de
mogelijkheid vrijwel buiténgesloten, dat
hij ooit als letterkundige aan de markt
zal komen, immers weigert iedere Nederlandsche uitgever een bundel novellen uit
te geven, daar hij daar geen winstobject
in ziet. Novellen worden niet gelezen,
novellen worden niet gekocht. Eerst moet
IJ bekend worden middels een tweetal
goedgaande romans. Daarna kunnen wij
wellicht eens zien of er een bundel novellen van u te brengen is. Over 't algemeen
wil het publiek geen novellen, noch vertellingen, dat is te gauw uit, iet wil iets
wat achter elkaar doprleest, en liefst iets
wat dik is. Dit zijn de echte uitgeverspraatjes, die al jaren lang menigen schrijver hebben gehandicapt. Immers, men
ipoet zich indenken, dat er kunstenaarsyhrjjvern zijn, die nooit tot den romanVprn» zullen geraken, omdat die vorm
hun niet ligt. Zij zijn b.v. goede tooneelachrijvers, of goede lyrische dichters, of
goede novellisten, essayisten, of knappe
scheppers van het inhoudrijke Korte Verhaal. Er is tegenover de kunstenaarsgave
een onbillijkheid in gelegen, dat er geen
maatschappelijke weg is voor deze soort
letterkundigen. Terwijl tie man, die een
vlot oppervlakkig romannetje schrijft,
telkens uitgever na uitgever bereid vindt
zijn product te .brengen en hij van kleine
tot hoogere honoraria kan opstijgen, en
stilaan door de oefening beter kan worden, moet de novellist of vertellingenschepper persé ontrouw worden aan zijn
fnnerlijken drang en wordt verplicht een
betrekking te aanvaarden, waardoor zijn
beste krachten aan andere hem niet liggende belangen worden gegeven, zoodat
hi( des avonds en 's Zondags niet meer in
staat is te scheppen datgene waartoe hij
bekwaam zou zijn, als hij vrij was op de
oogenblikken, dat hij de inspiratie voelt
spannen en zwellen in hem.
Hfl mist tijd,
en heèft daardoor een geweldigen achterstand bij de beroepsromanciers. Immers,
zijn talent mist de noodzakelijke zon der
■

vrijheid, het mist tijd tot noodwendige
oefening, tot studie, tot reizen, het heeft
slechts langzame ingedikte en verkommerde groeikansen. Is de drang sterk, zoo
wordt hij vroeg of laat gedreven tot de
fin&ncieele afhankelijkheid van een ander,

hetgeen hem anderzijds weer ■ moreel
ondergraven zal.
Hebben uitgevers met idealisme voor de
kunst dit nooit bedacht? In aangrenzende
landen zooals Duitschland, Frankrijk, Engeland, is het ieta heel gewoons, dat van
een auteur telken jare een bundel vertellingen, novellen, verhalen, schetsen, gedichten, sproken, legenden, het licht zien.
Men bundelt er een drieta1 of meer bijeen,
al naar de lengte, en een uitgever weet
zooiets te plaatsen. Natuurlijk komen
onze uitgeverijen dan met het argument
van de grootheid van het taalgebied! Alsof wfl niet eerst ons taalgebied hebben
verkleind tot zoo klein mogelijk.'Werd er
ooit een boek uitgegeven in Nederland, dat
berekend was op den grondslag van ons
gansche spraakgebied? Men beginne toch
met te becijferen op den grondslag van
Noord-Nederland plus Vlaanderen plus
Oost- en West-Indië plus Zuid-Afrika plus
voor sommige werken ook FranschVlaanderen of Nederduitschland. Nu zal
men zeggen, dat ieder boek zoo zijn eigen
afzetgebied heeft, voortvloeiend uit de
geaardheid van het boek. Daar ligt onze
volksfout, die ons straft. Een goede volksvertelling, knap geschreven, is genietbaar
voor eiken volksgenoot, of hij Limburger
of Zeeuw is, Hollander of I'Yias, Groninger
of Vlaam, Zuid-Afrikaan of Brabander.
Wjj hebben in hokken geleerd, een op duizenderlei manieren verdeeld en verbizonderd volk, terwijl wij een volksche GrootDietsche letterkunde
hadden kunnen
scheppen, zooals René De Clercq voor
oogen heeft gezweefd. Het is nooit te laat
om daar nog mee te beginnen. En wellicht leent deze tijd er zich bij uitstek toe,
daar wg straks in het Groot-GermaanschEuropeesch Verband wel zullen voelen dat
aaneensluiten innerlijke wezensnoodzaak
zal zijn, wil onze Germaansch-Dietsche
schakeering nieuwe hooge loten schieten.
Wanneer uitgeverijen hier beslist in continuïteit geen kans toe zien, dan zal het
noodzakelijk zijn, dat de Staat bijspringt.
Wij kennen Tachtigers-van-naam, die gedichtenbundels hebben gebracht die tot de
verdienstelijksten behooren, en die daarvoor bedragen hebben ontvangen, waarvan
men geen maand leven kan. Wij zwijgen
nu van de honderden, die hun bundels geregeld zelf bekostigen, of wier families
daarvoor opdraaien. Wij zwijgen over de
boeken, die gehonoreerd werden met 200
presentexemplaren, en geen geld. Wij zwijgen over die vele boeken geschreven in
opdracht. Wij zwijgen niet over het leed,
dat hier jaar in Jaar uit berokkend wordt
aan tallooze kunstenaars, die nooit aan
bod kunnen komen, omdat zfl geen romanciers zijn. Het ls zoo'n gewoonte gewordt*, dat iemand na een paar zelfbekostigda bundeltjes vergeten wordt. Hij verdwijnt dan wel ln een baan, waar zijn ziel
langzaam sterft, ot hij gaat lft de Journalistiek, die hem veroordeelt tot het ln
tempo scheppen van berichten en verslaggeverswerk, waardoor hij nooit meer aan
het waarlijk scheppende toekomt. Men
mers, of dat scheppende feitelijk
doet
bijzaak ls. Wie heeft toch uitgevonden, dat
„lectuur, ontspanning ls". Vreeselijke mo*

debegrippen
„lectuur" en „ontspanning' in dit verb'and. Deze begrippen dienen onthoofd te worden, want zij zijn een
beleediging voor den werkeiyken kunstenaar-volksgenoot. Zij dooden. den goeden
smaak in de lezersgemeenschap. Zij verstikken de innerlijke bron, waardoor wij
ons met verdooving en tijdpasseering tevreden stellen, waar wij van huis uit dorsten naar schoonheid, ontroering, zinrijkheid, wijsheid, vormgeving, kennis, geluk
door geest.
Wij weten heel goed, dat Nederland
ettelijke idealistische uitgevers heeft gehad, en nog enkelen bezit, die voor zuivere
kleinkunst af en toe iets over hebben gehad. Wij zouden namen kunnen noemen
en boeken aanvoeren. Toch zijn zij te sporadisch. Men beseffe wat er verloren is
gegaan, doordat kunstenaars zich geen
pad konden banen. Zeker: het genie zet
zich door. Maar leven wij alleen bij genieën? En zou de staat niet beter allerlei
prullaria-blaadjes en treinlectuur kunnen
verbieden, om daarmee papier en geld te
winnen om eens iets van „kleinkunst" te
brengen, ook al zou deze voorloopig nog
slechts haar weg vinden tot de • kringen
der z.g. fijnproevers! Men bedenke, dat de
zuivering van de volksziel, die nu begonhen is, ons Volk zal leeren kennen als een
Germaansch
zonnegericht
idealistisch
Volk, waarin de „nederige bloemen" der
tot nog toe onopgemerkte novellen, gedachten, vertellingen, gedichten hun weg
zullen vinden.
Welke uitgever geeft het voormeld, om
eens op groote schaal een reeks te ppenen
van klein verdienstelijk
letterkundig
werk ? Men denke over zulke kunst vooral
niet te gering. Als men de eischen nagaat,
die b.v. Hans Friedrich Blunck aan de
novelle stelt, dan bespeurt men al spoedig
dat deze niet onderdoen voor deze aan den
roman te stellen. Wij bedoelen slechts, dat
men van hoogerhand (uitgever of staat)
gelijke kansen moet geven. Er zijn nu
menschen aan 't romanschrijven geslagen,
die in een andere richting veel fijnere
kunst aan ons Volk zouden kunnen brengen. Is het niet noodig dit eens ernstig
te overwegen,, liever dan maar door te
gaan op den verkeerdèn weg? De hoofdmoeilijkheid is daar gelegen, dat ons kunstenaarsvolk niet bij zijn taak kan blijven,
taak, die het van aanlegswege is opgelegd.
Er zijn menschen voor wie het onverschillig is, of zij bankbediende worden, handelsreiziger, of boekhouder in een groote kruidenierszaak. Voor de kunstenaarsnatuur
geldt dit niet. Zij heeft haar dwang, haar
plicht, groot of klein van aanleg. Zij lijdt
jaren getob en kommer, omdat zij moet
loopen in het gareel van voor haar onbeduidende betrekkingen, waarin zij nooit
tot volle prestatie geraakt, omdat zij vrijwel gestadig in beslag is genomen, door
een droom, door een Ideaal, door een
studie, door een van de ziel uit te betreden weg, die zij .niet kan aflaten, ook al
is haar slavernij oorzaak, dat zij nooit
tot een gave kunstdaad geraakt.
Wijze staatslieden hebben de Kunst immer aangemoedigd, hoe zij zich ook uitte,
in gewilde of revolutionnaire vormen, in
mode-genres of in eigenstijlsche openbaring.
, Moge het nieuwe Departement voor deze
moeilijkheid een maatschappelijk-redelijken uitweg zoeken, die den schrijver aan
middelen' helpt om te leven zoolang zijn
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HET KASTEEL HERNEN
In het land van Maas en Waal ligt
tusschen de plaatsen Wychen en Druten,
dicht bij het dorpje Hernen het middeleeuwsche kasteel van denzelfden naam.
Eeuwen heeft het getrotseerd, doch nu
is een herstel hoog noodig, want vooral
de laatste jaren is het erg verwaarloosd.
Nu het kasteel tot raadhuis van de omliggende gemeenten Wychen en Bergharen zal worden ingericht, kan ook een
spoedige restauratie worden tegemoet
gezien.' Het kasteel heeft een zeer schilderachtigen voorgevel, die echter grootendeels niet meer middeleeuwsch is,
doch dateert uit de 16e eeuw. Hierop
wijzen de kruiskozijnen, de schoorsteenen, de topgevels, de prachtige gesmede
ankers en de eenvoudige toegangspoort
gedeelte van het
Een belangrijk
kasteel is in de vorige eeuw wegens
bouwvalligheid gesloopt en wel de zoogenaamde „donjon" of verdedigingstoren, een hoog opgaand vierkant ge-

met

kanteelen

en

vier

hoek-

torentjes, zooals we nog op oude afbeeldingen kunnen, zien. Er bestaat een mogelijkheid dat deze donjon weder zal
worden opgebouwd. Ook inwendig bevat
kasteel mooie overblijfselen, die alle
alle weer hersteld zullen worden. Wellicht zal zelfs de oude slotgracht, welke
nu grootendeels is dichtgegroeid, in eere
worden hersteld.

werk nog geen volledig brood op de plank
brengt, die, vooral, hem laat getrouwd
man zijn, in de plaats van jarenlange
ellende te moeten lijden, terwijl lederen
handwerksman zijn vrouw heeft en zijn
kinderen, hem laat studeeren daar waar
hij zich toe getrokken voelt, hem in dat
landsdeel laat wonen, waar hij meent de
stof te vinden voor zijn inspiratie, want
ook dit laatste U oorzaak, dat veel achoone praestaties niet tot stand komen, immers, het niet beschikken over de mogelijkheden om te verhuizen, dwingt honderden in de steden te blijven, terwijl hun ziel
op 't
omi het land vraagt, echter
land zijn nie,t de intellectualistische verdiensten te maken, waarmee hij 't leven
rekt.
Uitgever en Staat mogen elkander vinden, om den schrijver van z.g. Kleinkunst
een geëerbiedigd kunstenaarsbestaan te
bezorgen. De, oogst zal zeker niét gering
z?jn.
MARCEL VAN DER VELDE.

Neérlands Familie-Weekblad
Sedert de „Wereldkroniek"
wordt door de. Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij is zij meer dan ooit
„bij" en komt met een eigen Nederlandsch
weekblad-karakter naar voren. Zoowel' de
uitgever, de heer Ad. Stok, 'als de hoofdopsteller. de heer Peppink, maken van
deze „illustratie" iets dat gaarne ter hand
wordt genomen.
Wanneer wij de laatste nummers ter
hand nemen, dan zien wij dadelijk artikelen die ons trekken: Dr. F. E. Posthuma (boerenvraagstuk); Hein von Essen,
van de N. O. K. (Friedrich Markus Huebner over Hieronymus Brnch); Het geheim
van de
Camera Obscura; Gibraltar:
Schoonhovens edel handwerk (goud- en
Rotterdams groei
en
zilversmeden);
glorie; Peer Gynt; Oud-Russische kerkeeen
lijke kunst; Baksteenen-fabricage,
oer-Nederlandsch bedrijf; Het kaartspel
in den loop der eeuwen; Mosselenf A. J.
Kropholler over Baksteenbouw; Nova
Zembla; Haarlems Vleeschhal; Numsmaat (munten en penningen); Uithangborden spreken; De Bijbel; Grepen uit de
Russische Geschiedenis; Mongoolsch Papiergeld, h# oudste ter wereld; Jan Sluyters; Het Heilig Bloed Boekske van
Brugge; Claes Compaen; Kleederdrachten; Boekenparade; Charlotte Köhler,
naast uiteraard der zaak de wekelgksche
vaste rubrieken van mode, puzzles, enz.
Men ziet echter aan bovenstaande opsomming wel, dat dit wee"kblad naast
ontspanning-brengend ook tevens ontwikkelend is. Geheel apart zijn nog de
Vlaamsche bijdragen, die dit tijdschrift
biedt. Wij citeeren er ook enkele; Iselind
van Adalminne, een Minnewatersage;
Vrouwe Boddelbaere Tsjoenster, een magische vertelling uit Damme; ~De zoetgevooisde Vlaamsche tale", een artikel
over typische Zuid-Nederlandsche termen;
„Tllleghem", een oudejaarsbelevenis ln
een middeleeuwsch West-Vlaamsch geschiedkundig bosch; „Sagen Bart vereen mystieke dood in 't oude
stild
„De
Eenhoorn", een der beBrugge;
roemde z.g. IJslandsche sagen uit BlanDoor het plaatsen van óók
kenberghe.
zulke bedragen, plaatst de „Wereldkroniek" zich eigenlijk op een kultureelGroót-Nederlandach standpunt, waardoor
zfl ook, zeker na den oorlog, voor Vlaanderen beteekenis zal hebben. Mogen meer
andere tijdschriften dit beseffen en haar
voorbeeld volgeü.
„De Weegschaal", Maandblad. voor Vrienden van het
Duitsche Boek. Firma G. W.
den Boer, "Middelburg.
—

Dit tijdschrift wint ook aan beteekenis.
Onder leiding van Prof. Dr. J. van Dam,
werft het steeds meer kundige .medewerkers, die kulturéele beschouwingen bren-

gen, naar aanleiding van Duitsche boeken. Het Grasmaand-nummer opent met
een bijdrage van W. J. J. Noordijk naar
aanleiding van „Politik und Seelé Hollands" van Dr. H. Krekel en „Das Reich
und die Krankhelt der europtUschen Kultur" van Christoph Steding. De andere
bijdragen vermelden wij kortheidshalve:
„Zur JUngsten Geschichte des Entwicklungsromans" van Prof. Dr. Th. Baader;
verder beoordeelingen van E. Kerkhoff,
Marcel van de Velde, C. MüUer, S. J. R.
Rameckers, J. Deltóng, F. Wenzel-Antheunissen, C. J. Struyk en de "professoren
Dr. H. W. J. Kroes en Dr. H. Sparnaay.
Het nummer brengt teven» portretten van
Agnes Miegel en Rudolf Binding, naast
een brokstuk uit „Die Kaisprin Theophano" van Henry Benrath.

De beide jongste afleveringen van dit
maandblad bevatten weer een schat van
wetenschappelijke gegevens, waarvan geprofiteerd zal kunnen worden bij het opmaken van den Nederlandschen Volkskunde-atlas, waaraan gewerkt wordt op
de Koninklijke Akademie voor 'Wetenschappen té Amsterdam (Trippenhuis).
Het tijdschrift dient als orgaan van het
„Nederlandsch Volkskundig Genootschap"
en van de „West-Frieze Styk".
Wij vermelden enkele der beste bijdragen, opdat men een indruk krijgen: „De
oplossing van het raadsel van Plinius"
(Plantlore);* Dr. H. Ulttien; „Kruiskuilen" door A. G. de Bruyn; „Kalenderbroederschap te Amersfoort" door J.
Rasch; „Hoe oud is het vogelschieten"
door J. A. Jolles; een opmerkelijke vergelijkende studie van wijlen J. H. Huover
Ossaert-Osschaert-Roesbregtse
saert; een West-Terschelllngsche Bijdrage
van F. Lassche over 't Wachthues; Marcel van de Velde schrijft over „Allerzielen in de Volkskunde", „Keersebegieting
bij kantwerksters", en publiceert een
„Eenhoomgegeven" uit een merkwaardig Brugsch boekje uit 1749. J. F. Overwijn geeft toelichtingen over de woorden Dietsch en Duitsch; P. Boorsma over
„Symboliek op Molengebied"; verder zijn
er de boek- en tijdschriften-besprekingen.
De laatste aflevering die uitkwam is
in Schagen verzorgd. Dit is het gevolg
van de verbinding met de West-FriezeStyk, een organisatie, die reeds belangrijk werk praesteerde, vooral ook middels rubrieken in de pers van NoordHolland (West-Friesland) benoorden het
IJ. Naast de Mid-Friezen zijn de WestFriezen niet minder,van belang. Hun taal
is uiteraard anders, dan in Westerlauwersch-Friesland. Daar het Nederlandsche
volkseigen sterk Friesch bepaald werd,
althans langs de kust, en
door de
ook eeuwenlang binnenZuiderzee
waarts, is de kennis van alles wat
Friesch is van principieele beteekenis ook
voor de niet-Friesche deelen van Nederland en Vlaanderen. Ook de Vlaamsche
volkskundigen Emiel van Biervliet, Guido
Gezelle, Dr. Eug. van Oye, Karei' de
Flou, Adolf Duclos en ettelijke anderen
zagen reeds in, dat Oost- en West-Vlaanderen, sterk Friesch bepaald zijn.. Zij
steunden op de middeleeuwsche regelen:
„Als wl nog waren Vlamen friesch",
een waardevolle vondst in dichtvorm,
waaruit verschillende vaststellingen zijn
te maken nopens het lot van ons kustgebied.
De bijdragen van Mr. Dr. A. de Goede
munten uit door verzorgde degelijkheid;
in dit nummer publiceert deze een eerste
deel van „De Westfriesche Volkscultuur
en haar verdediging". Verder schrijven J.
Rasch over „Oude Tooverboeken", J. C.
P. W. A. Steenkamp over „Volksgeloof
en volksgebruik", Jaap H. Kruizinga over
„Een kuituur-historisch Museum op Terschelling", Marcel van de Velde over
„Verdwenen Geluk", handelende over een
speelwiel, waarop dertien kinderen wippen, eneen zinrijk spel bedrijven, dat
Jezus en de Twaalf apostelen symboliseert of De Zon en de Twaalf maanden
van het jaar. Uit zijn „rapelingen allerhand", die hij her en der opteekent, nemen wij de spreuk over van bootsman
Gerrit Jelte van Dort:
JTrank en Saks te saêm
schiepen 't.volk, dat Dietsch van naem!"
Voorts zijn <Je beoordeelingen en lezingverslagen, o.tn. van den kring „Yggdrasii"
M. v. d. V.
—

—

HET NEDERLANDSCH BALLET

MAX REGER
19 Maart 1873
Zondag was het juist vijf-en-twintig
jaar geleden, dat de Duitsche componist
Johann Baptist Joseph Maxlmllian Reger
overleed. En wanneer wij bij dit feit een
oogenblik stilstaan, gedenken wij in Max
Reger een toondichter van formaat, die
echter tot de meesten nog geen toegang
heeft kunnen vinden.
Reger, kind van zeer muzikale ouders,
werd door zijn vader al heel jong in de
eerste geheimen der muziek ingewijd, om
vervolgens als elfjarige knaap een leerling te worden van Adalbert Lindner, organist te Welden. Bij Lindner maakte hij
opvallend snelle vorderingen, hetgeen
o.a. daaruit blijkt dat hij al na korten
tijd ln staat was zijn leermeester bij de
kerkdiensten te vervangen. Maar er was
nog een sterker bewijs voor,zijn buitengewonen aanleg. Buiten medeweten van
zijn leermeester om, had hij zich de beginselen van het contrapunt weten eigen
te maken, en toen hQ 15 jaar was componeerde hij reeds een
concertouverture. Met dit werk verbaasde hij
Lindner zoozeer, dat deze het ter beoordeeling zond aan Hugo Riemann, den
over de geheele wereld vermaarden muziektheoreticus. Riemann toonde zich
eveneens sterk verrast over Reger's talent, en hfl ried den jongen dan ook nadrukkelijk aan zijn leven aan de muziek
te wijden.
Nadat Reger eerst zijn onderwijzersstudie had voltooid, gebeurde dit dan ook.
In 1890 werd hij een leerling van Riemann, die bij de verdere studie weer
telkenmale werd getroffen door het ongemeen snelle bevattingsvermogen
van
den Jongen Max.' Het duurde dan ook niet
lang, of_ Reger bezat de bekwaamheid
zelf les te geven. Door t'oedöen van Riemann, die inmiddels benoemd was tot
leeraar aan het conservatorium te Wiesboden, kreeg Reger een aanstelling aan
hetzelfde Instituut, waaraan hij vijf jaar
later, d.l. dus op zijn 22ste jaar, Riemann
zou opvolgen.
Het ging dus ln een hoog tempo voorwaarts, maar desondanks (of Juist daardoor) heeft het weinig gescheeld, of Reger zou ln Wiesbaden ten gronde zijn
gegaan. Men kan zich deze tragedie we)'
voorspellen: Reger, geboortig uit een
klein dorpje in de Beiersche Palts, kwam
na een jeugd van veel studie plotseling
als een gevierd Jong "talent
in het
luxueuse groote stadsleven van Wiesbaden terecht. Het begon bij eenvoudige
studentengrappen, wat later ging het bier
ook een groote rol spelen, en, toen Riemann naar Leipzlg verhuisde, geraakte
hij geheel en al zonder compas. Kortom,
het werd, zooals Reger het zelf later zoo
typisch uitdrukte, een Sturm und Drankperiode van Jewelfte.
Gelukkig echter, kwam er een keer
ten goede. Door toedoen van zjjn zuster
Emma kon Reger weer naar zfln ouderlijk hul* terugkeeren, hetgeen niet alleen

—

11 Mei 1916

beteekende, dat hij weer tot zichzelf kon
komen, maar ook, dat hij door een arbeidsdrang werd gegrepen als nooit te-

voren.
Van 's ochtends vroeg tot •'s avonds
laat componeerde hij, zonder ophouden
van dag op dag en zoo ontstond in drie
jaar tijds een Indrukwekkende reeks werken (op. 20 tot op 59). Uit dezen tijd
stammen o.m. een aantal grootsche composities voor orgel, waarvan zijn fantasie en fuga op B—A—C—H en zijn
fantasie op „Ein feste Burg" wel de
meest bekende zijn.
Toen zijn vader werd gepensionneerd,
.ging de familie Reger naar MUnchen,
waar Max onmiddellijk een plaats vond
als leeraar in orgelspel en compositie
aan de Academie der Toonkunst aldaar.
Deze functie heeft hij overigens maar
forten tijd bekleed, want reeds na een
jaar begon Reger als dirigent en concert-pianist een leven van reizen, dat hij
practisch tot zijn dood toe heeft volgehouden. Wel heeft ïWj deze levenswijs

eenige jaren onderbroken, n.l. toen hij
werd benoemd tot leeraar voor compositie voor de meesterklasse van het Conservatorium te Leipzig en hem bovendien
door de muziek-uitgeverij Peters een
jaargeld van tienduizend mark werd toegezegd, op voorwaarde echter, dat hij
per jaar niet meer dan twaalf concerten
buiten Leipzig zou geven. Deze periode
van betrekkelijke rust heeft Reger gebruikt, om een aantal werken te schrijven, welke hij reeds lang ln het' hoofd
had, w.o. de bekende Hlller-varlatles.
Doch al vrij spoedig trok zfln hart hem
weer naar bet reizende leven, totdat er
dan met zijn benoeming tot dirigent van
de vermaarde Melnlnger Hofkapel (het
door Hans von Billow geschapen modelorkest) opnieuw een rustpunt kwam. Na
drie jaren dit ensemble te hebben geleld,
zag Reger zich ln 1914 wegens gezondheidsredenen gedwongen den dirigeerstok neer te leggen, waarna h(j ln 1915
z(jn concertreizen weer hervatte. Op
een dezer reizen kwam hij ook naar Nederland (1916), dat hij pverigens al
eerder had bezocht, n.L ln' 1905 en '06.
Van deze reis teruggekeerd, zou het
hem echter niet meer gegeven zijn de
wereld verder van zijn gaven te doen
genieten: op 11 Mei 1916 stierf hij zeer
•
plotseling.
>

Zooals ln den aanhef al gezegd, hebben
de meesten den weg naar Reger nog niet
gevonden. Feitelijk zijn alleen zijn ..„Variaties en fuga op een thema van Mozart" van algemeene bekendheid, velen
kennen de .Hlller-varlatles" en sommigen
hebben wel eens 'enkele orgelwerken of
liederen van hem gehoord. Wanneer men
weet, dat zijn geheele oeuvre niet minder
dan 147 opus-nummers telt( w.o. ook
verscheidene werken voor kamermuziek),
dan la deze opsomming van min of meer

WIJ GEDENKEN:

voor de volkskunde van den
Nederlandschen Stam, onder
leiding van J. Rasch en MrDr. A. de Goede.

„Wereldkroniek",

In m\jn zucht om kort te zijn, ben ik
ietwat té kort geworden; in mijn art. V
over het Tooneel heb ik terloops verteld
van de maandenlange telefonische nachtelijke verontrusting l van m(jn, naar ik
söhreef: „verhuurhuis", dat gemaakt is
tot „huurhuis". De zaak ia, dat ik door
mijn dichterlevensomstandigheden
genoodzaakt was personen bij mij in huis
te nemen en het nachtelijksch la waalschoppen in mijn woning een aanslag
werd op mijn inkomsten. Dat o.a. een
oude dame van 86 jaar bij mi.' inwoonde,
weerhield de georganiseerde letterkundige
bende geenszins. Er ware meer over te
zeggen, maar dit volsta.

bouw

„Ons Eigen Volk",' tijdschrift

bekende werken wel heel magertjes.
M.a-w.: de componist Reger, wiens'kwaliteiten toch boven elke critiek staan, is
ois allerminst vertrouwd.
Hoe komt dat ? Men zou kunnen zeggen, dat Reger eigenlijk op een verkeerden tijd wera geboren. In de periode van
Reger had men twee stroomingen, een
oudere, welke ; kan worden getypeerd
door de z.g. programma-muziek en de
klankklèuren der neo-romantiek (waarvan Richard Strauss de grootste vertegenwoordiger is), en een jongere, welker
vertegenwoordigers het tonale systeem
te eng bevonden en derhalve gingen experimenteeren in wat men later de
a-tonaliteit zou noemen.
Reger voelde voor belde stroomingen
niet het minste. Geheel en al aan de absolute muziek toegewijd, was hij zeer
afkeerig van elke programma-muziek.
Maar ook, hoe ver Reger ook ging in de
mogelijkheden van het tonale, onder geen
voorwaarde wilde h(j
toch daarbuiten
treden.
Deze instelling, waarbij gevoegd Reger*s voorliefde voor de polyphonie, waren de oorzaken, dat zijn tijdgenooten hem
beschouwden als iemand,, wiens blik
slechts op het verleden was gericht. Zoo
dacht men ook nog ten tijde van Reger's
dood, maar sedert dien is wel het een en
ander veranderd. Men is zoowel teruggekomen op de programma-muziek als
op de steriele experimenten buiten het van
nature mogelijke, en op heden is het
streven er naar, om weer muziek te
scheppen, welke.vrij 1® van buiten-muzikale banden, en welke bi) voorkeur
wordt geschreven ln den polyphonen stijl.
Met deze tendens is de figuur Reger
dus weer actueel geworden, ofwel «ijn de
voorwaarden aanwezig, waaronder juist
naar zijn werk een groote belangstelling
kan ontstaan.

Met het oog op de groote belangstelling die in den Haag zelfs nog na een
twintigtal Haagsche voorstellingen blijkt
te bestaan voor het eerste repertoire
van het Nederlandsche Ballet, zullen op
Woensdag 14 en Donderdag 15 Mei nog
gven .in de groote zaal van den Haagschen Dierentuin en dragen een populair
karakter. Dit ligt volkomen in de doelstelling van het Nederlandsch Ballet, dat
de Nederlandsche ballet-kunst in een
zpo breed mogelijken kring van belangstellenden wil verbreiden. De toegangsprijs, toegang tot den Dierentuin ingesloten, bedraagt voor alle rangen ƒ 0.50
per persoon. De voorstéllingen zullen te
19.30 uur aanvangen.
De volgende zes balletten zullen worden vertoond: 1. Hollandsche Boerenbruiloft, op muziek van W. Siep,' met
den klompendans van A. Lortzing; 2.
het klassieke ballet, Suite de Danses 'op
muziek van Mozart. Deze z.g. klassieke
danskunst brengt geen gedanst verhaal
of idee tot uiting, maar geeft in schoonheid van lijnen en bewegingen zoo veel
mogelijk den inhoud der muziek weer.
Vervolgens wordt gedanst een dramatisch ballet op de „Prelude nr. 3" van S.
Rachmaninoff. 4. Het romantisch ballet
„De Nachtegaal en de Roos" naar het
sp-■rokje van Q: . -it Wilde, op muziek
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Onthoofding van

Oldenbarnevelt
„Een tragedie van fouten..”
Men had den vorst afgezworen en daarmee den staat verzwakt. De taak was
nu, voor den vreemden vorst een inheemschen in de plaats te stellen. Een eerste
poging was het vragen van Anjou, wat
op ben mislukking uitliep. Dan besloot
men den Leider eindelijk de 'wettige positie tte geven die hem toekwam. Maar
toen men na zeer langdurige voorbereidingen had goedgevonden, Oranje tot graaf
van Holland (alleen dit gewest nog maar!)
te huldigen, op beperkende voorwaarden,
alsof men hem niet vertrouwde, toen velde
een kogel den Vader des Vaderlands terneer. En men was zonder hoofd.
Dit kwam ten goede aan een partij voor
welke niet nationale eenheid en kracht
de inzet van den strijd was, maar dg
heerschappij va» de bourgeoisie. Deze zette
den oorlog voort, in het belang van wat
zij noemde de „ware vrijheid", van hun
oligarchie. Zij heeft groote verdiensten
voor de onafhankelijkheid, maar zeer geringe voor de instandhouding van den
Staat. Want in hun systeem lag de kiem
van de ontbinding, hun republiek was

eigenlijk nauwelijks een staat. Onsterfelijk ware deze- groep geworden, indien gij
het volksbelang bij haar groepsbelang had
kunnen achterstellen; «w is zij niet onsterfelijk geworden. Wie het goed meent
met ons volk, moet het bejammeren dat
voortreffelijke -mannen als Oldenbarneveld en De Witt hun leven gewijd hebben
aan, en verloren hebben voor èen ver*
keerd stelsel.
Nd den dood van Prins Willem ried
Oranvelle den koning aan, de gematigden
te winnen en de leiders te verbannen,
onder wie vooral Marnix, Oldenbarneveld,
Buys, Van der Does, Hooft. Het was juist
gezien: Oldenbarneveld, die eens als gewapende medehielp tot een mislukte po-"
ging om Haarlem te ontzetten, was de
leider van het verzet: na Oranje's dood
was Maurits van Nassau pas achttien
jaar. Maar Maurits groeide op. Sn het
ware nu juist geweest, hem de macht te
verschaffen, die men aan z\jn vader had
willen geven. Het is zeker, dat Oldenbarneveld, daaraan wel eens heeft gedacht,
en zelfs aan Maurits een aanbod in dien
zin heeft gedaan. Dit was echter bedoeld
als een poging, den Prins door nauwkew
rige regeling des te sterker aan de staten
te binden: nooit wilde de burgeroligarchie
een tweeden rol spélen onder een vorst.
Ja er is een oogenblik geweest, dat Maurits absoluut vorst had kunnen worden:
in Utrecht.
Dat was na het sluiten van het twaalfjarig bestand, naar gebleken is door het
verloop der geschiedenis, inderdaad een
staatkundige fout. *0 Januari 1610 wist
een beweging onder de burgerif het bewind »w de stad Utrecht in handen te krijgen en streefde nu naar het veroveren
van de Staten der provincie. Die beweging

■

was een gUdenbeweging, een volksopstand,
die volgens de opvattingen der volkssou•
vereiniteit (in tegenstelling tot de „wettige" statensouvereiniteit) een vólksmonarchie wenschte. Maurits als opperbevelhebber kreeg last, die beweging te onderdrukken, maar weigerde. Toen stuurde
men een leger onder Frederik Hendrik die,
door jeugdig vuur gedreven, de groote
fout
beging, zich tegenover eyn broer te plaatsen. De Vtrechtsche burgerregeering viel
en de republiek was gered. De absolute
macht, door de Utrechtenaren aan Maurits toegedacht, viel dezen niet ten deel,
en de noodige versterking van 'den staat
kwam niet.
Dit fa de doodzonde van Oldenbarne•
veld, ztfn eigenlijk „verraad". Eet spreekt
vanzelf, dat de platte voorstelling alsof
hij ztch had laten omkoopen door Franschen of Spanjaarden, onjuist is, maar
in hoogeren zin, heeft hij de volkseenheid
verraden. Meer nog. Toen de tegenpartij
langzamerhand in verschillende plaatsen
voet kreeg, vooral door kerkelijke tegenstellingen, beging Oldenbarneveld de gevaarlijke daad, stedelijke soldaten, waardgelders, in dienst te doen nemen. Bet was
het begin van een burgeroorlog, pat het
misschien wettig was, is van minder belang, want In de wanordelijke staatsinrichting van de Republiek was eigenlijk
alles wettig, zeker ook het verzet van
Maurits daartegen. Deze nam den handschoen op, wierp zijn zwaard in de weeg«

schaal, en pverwon.
Bet te zeer jammerlijk, zoo zeiden 10#
reeds, dat de trotsche burgerregenten zich
niet wilden buigen onder een souverein.
Wat si voor een staatsman schooner dan
de trouwe dienaar van een krachtig vorst,
van een werkelijk Leider te zijnf Maurits
Van Delibes-Liszt. Tót slot „Gescb'chten had mischien de staatkundige bekwaamaus dem Wienerwald" op de muziek van heden niet voor zoo ietst Zeker, maar

het monarchaal gezag had zich gevestigd,
en later had Willem 111 daarop kunnen
voortbouwen; hij had dan niet de regeering behoeven te bederven om althans den
BUITENGEWOON
staat te redden.
BEETHOVEN-CONCERT IN HET Bet einde is droevig en tragisch. Men
nam Oldenbarneveld gevangen en bracht
CONCERTGEBOUW
hem voor een bijzondere rechtbank wegens hoogverraad. Rechten» was. dat weIn verband met het feit, dat de Beetderom niet zoo onjuist als men het voorhoven-cyclus geheel uitverkocht la en stelt, maar het was onmenscheVjk. Maar
hoe moest men ■ anders handelen T Bet
teneinde zooveel mogelijk tal van teleurwas noodzakelijk de partij van Oldenbargestelden, die geen abonnement meer neveld uit. te schakelen, zij had het land
kunnen kragen, eenigszins tegemoet te nadeel genoeg berokkend. Een vorst had
zijn' minister kunnen ontslaan en hem als
komen, zal nog een buitengewoon Beeterkenning van zijn verdiensten een adelhoven-concert plaats vinden.
lijken titel kunnen toekennen, met een
In het belang van de muzlekvrienden pensioen desnoods. Maar
hoe moest het
buiten Amsterdam, zal dit Beethovenhiert Men besloot, Oldenbarneveld te verconcert als matlnée worden gegeven en oordeelen( de rechtbank bestond niet, zoowel op Zondag 25 Mei, des namiddags als Vondel steeds beweerd heeft, uit persoonlijke vijanden van den raadpensionaom half drie.
ris) en men hoopte, dat hij gratie zou
luidt als volgt: vlagen; dan zou het vonnis in verbanning
Het programma
vierde
piano-concert buiten Holland en Utrecht kunnen worden
Ouverture Egmont,
Solist ls
Willem gewijzigd, en de tijd had, veel kunnen
vijfde symphonle.
heelen. Oldenbarneveld verzocht echter
Andriessen. Het Concertgebouw Orkest
niet om gratie, en Maurits vroeg wei
zal staan ondet leiding van Eduard van steeds dringender,
of een dergelijk verBeinum.
zoek niet was binnengekomen, maar had
niet de grootheid, het uit eigen beweging
Johann Strauss.

Het is ongetwijfeld waar, dat Reger"a
muziek niet gemakkelijk aanspreekt. Een
feit, dat overigens niets zegt. Want, wat
ls met ons concertpubliek .het geval?
Dat het door het jaar ln jaar uit slechts
beluisteren van gewilde programma's ontzettend lui ls geworden. Men wil slechts
bekende klanken hooren, en heeft het
daardoor verleerd bewust tot een muzikaal kunstwerk
door te dringen. In
plaats van zich tot de muziek op te heffen, heeft men ln deze kunst uitsluitend
een middel om zich te behagen gezocht,
hetgeen de zaken wel volkomen op zijn
t
kop heeft gesteld.
Daarom, wil men weer tot een nieuwe
periode van cultureelen bloei komen,
waartoe de voorwaarden ln beginsel thans
toch aanwezig zijn, dan is het absoluut
noodzakelijk, dat men zijn muzikale luiheid prijsgeeft en weer komt tot een actief luisteren.
>
,te verleenen.
Welnu, wordt aan deze voorwaarde
Zoo eindigde de zaak, een tragedie van
TENTOONSTELLING
voldaan, dan 'zal Reger niet enkel meer
fouten. En.tO Mei 1619 schreven de noeen figuur blijven, die men op gezette
tulen van de Btaten van Bolland: ,JJeden
JAN
SLUIJTERS
tijden ■ herdenkt, maar een levende naam,
werd met den stoaerde geëxecuteert Johan
welke men meermalen op onza programvan Oldenbamevelt, een man van grooMei
om
uur
zal
2
Woensdag 14
ma's zal zien voorkomen. En men kan er mejuffrouw. Petra
ten
bedryve, besogne, memorie ende
StedeClarJJs
het
ln
dan van verzekerd zijn, dat Reger's abdirectie,
jae, singulier in alles; die stoet,
soluut-muzikale kunst deze vergroote lijk Museum ta Amsterdam, een rond- siet toe dat hy niet en volle; ende ty
belangstelling zeer zeker waard ls.
gang lelden langs 'de tentoonstelling God syne ziele genadigh.' Amen."
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TTT-t ■* willen ditmaal "eens iets onder
de aandacht brengen van onze
\\/ |

HET TOONEEL EN DE
TOONEELSCHRIJVERS
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J. P. van het werk van Jan

Sluflter*.

Dr. B. BRUOB.

