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De vernietiging van de Indische kruisers
BIJ

Duizenden vrouwen en kinderen hebben hun echtgenooten en vaders
voorgoed verloren. Hun smart is de onze. Hun rouw is de onze. Hun
zorgen zijn de onze. Wanneer er eens weer een Nederlandsche
Regeering
zal zijn, zal het de
f*
r Re" '::g zijn »p doen wat in haar vermogen is om althans de materieele gevolgen te verzachten, zooveel
dit
haar mogelijk is.
•

standen in dat land op de hoogte te
stellen.

Is deze benoeming dus alleen een
waanzinnige lichtvaardigheid van den
doodgraver van het Nederlandsche
imperium, dr. Colijn? Ja, indien men
alleen ziet naar den heer Tjarda; neen,
indien men ook ziet naar zijn vrouw.
Zijn vrouw is n.l. een Amerikaansche
genaamd Ghristine Marburg, geboren te
Baltimore in de Vereenigde Staten. Zij
is een dochter van Theodoor Marburg,
die in Washington thuis is, want hij
was eens gezant van de Vereenigde
Staten in België. Met de benoeming van den heer Tj a r da,
die zich om Indië niet be-

lijke verstandhouding te komen. De
onderhandelaar van Nederlandsche
zijde was de heer Van Mook, die bekend stond als uiterst anti-Japansch.
Dat deze onderhandelingen op niets
moesten uitloopen, is duidelijk. Nederlandsch-Indië wilde geen overeenlijk, dat van 1936 af zoowel komst,
wilde geen olie of andere
Nederland als Indië aangrondstoffen aan Japan leveren.
hangwagens waren van een
Nederlandsch-Indië boycotte Japan,
locomotief, die met Amerinam
openlijk deel aan de economische
kaansche kolen in Engeland
omsingeling van Japan door Engeland
reed.
en Amerika. Het weigerde aan Japan
<>
petroleum te leveren en stuurde zijn
drama Indië, waarvan in dozen tankbooten naar Wladiwostok om de
tijd het laatste bedrijf zich af- olie aan de Sovjets te
leveren!
speelt, begon dus in 1936.
Nederlandsch-Indië trad toe tot het
Nauwelijks was Jhr. de Jonge weg
als Gouverneur-Generaal, of het spel z.g. A.8.C.D.-front tegen Japan. A
Britsch Imperium; C
begon met de uitzending naar Indië Amerika; B
van een paar beruchte politiekelingen China van Tsjang kai Tsjek; D
Dutch
(Nederlandsch)
Indië. Nederlandschonder leiding van de R.K. Staatspartij.
Indië
werd
door
de dienaren en aanDaar werd de N.S.B. op liederlijke wijze
bezwadderd, niet alleen om de N.S.B. bidders van Engeland en Amerika in
af te maken, maar meer nog om het het front tegen Japan geplaatst, zooals
nationaal-socialisme en fascisme in hel de kwade geest van alles, n.l. dr. Colijn,
algemeen en Duitschland en Italië in Nederland in dienst van Engeland
het bijzonder verdacht te maken en tegenover Duitschland had geplaatst.
Nadat tijdens de oorlogsdagen van
Indië te brengen in het kielzog van
1940 de verantwoordelijke heeren
Mei
Ingeland en Amerika. De oud-minister
met
hun
Koningin naar Engeland geVerschuur (de man van de contracten
waren,
vlucht
heb ik meermalen in mijn
met den Joodschen zwijnenslachter
Zwanenberg), benevens de heer Piet omgeving gezegd: „als zij nu maar één
Kerstens (nu minister in Londen) vorm- ding doen, de koloniën buiten den
oorlog houden, dan kan hun nog veel
den het edele tweetal
van de R.K.
Staatspartij, die in deze zwijnerij den vergeven worden."
Maar dit deden zij niet. Integendeel.
loon aangaven.
Een geheim verdrag met Engeland Eerst werd Curacao bezet door de
werd aangegaan en het parool luidde: Engelschen,- daarna Suriname door de
Vercenigde Staten. En tenslotte moest
Japan economisch isoleeren.
Een ieder herinnert zich nog de Insulinde er aan gelooven.
maanden en maanden durende onderOp 7 December verklaarde Japan
handelingen met Japan om den wederden oorlog aan Engeland en aan
zijdschen handel. Het eindclooze geduld
de Vereenigde Staten; dienzelfden
van Japan, het altijd weer opnieuw proochtend werd een belangrijk deel
beeren om toch tenslotte tot een redevan de Amerikaansche Paclticvloot in Pearl Harbour op Hawaii
vernietigd. Dit verhinderde niet,
dat de z.g. Nederlandsche Regeering in Londen in den nacht van 7
op 8 December aan Japan den oortegen
log verklaarde.

HET

kommerde, beklom tevens
sinds 8 December, dus nu schrijven, wien hij al of niet zou ont- deze Amerikaansche, de vertwee maanden, is Indië in oorlog vangen.
Hij ontving den Leider der trouwensvrouwe van Roomet Japan en in dien tijd heb ik N.S.B. en haalde
zich daarmede den sevelt den Bu i t enzorgschen
in het openbaar noch geschreven, noch haat op den hals van alle politieke- troon!
gesproken over Indië.
Ik weet, dat lingen. Van den opper-politiekeling dr.
Wanneer men dit nu weet
velen zich daarover verbaasd hebben. Colijn in Nederland tot den
zetbaas der en als men tevens bedenkt,
Ik weet, dat eigenwijze, domme en
R.K. Staaatspartij in Indië, Piet Kerstens, dat de vrouw van den minissoms ook kwaadaardige mcnschen
ge- toe.
ter van Buitenlandsche Zameend hebben daaruit de gevolgtrekIn het najaar van 1935, toen Italië ken, den heer Van Kleffens,
king te mogen maken, dat Indië mij niet
binnentrok in Abessinië, was Nederland e.en Engelsche is, en de heer
interesseerde.... De werkelijkheid is haantje de voorste
bij het eischen van dr. Colijn het iederen dag
heel eenvoudig. Wij, hier te lande, zijn
betreurde, dat men in Lonvolkomen onmachtig om op het drama, sancties van den Volkenbond tegen den tóch
nog aan hem kon
Italië, natuurlijk op instignatie, ja
dat zich in Indië voltrekt, ook maar den
eigenlijk op last van Engeland. Toen bemerken, dat hij geen echte
geringslen invloed uit te oefenen. Even
was,
Italië tóch won en de Heeren van den Engelschman
doch
onmachtig als de bevelvoering in
slechts
een
Volkenbond met de kous op den kop
Hollandsche
Duitschland, toen het slagschip Biskwamen, begon de z.g. moreele kaaskop, dan is het duidethuis
marek hulpeloos op den Oceaan doben
geestelijke herbewapening,
de
berde, nadat een torpedobom zijn roer
Oxford-leuze tot ophitsing tegen het
onklaar had gemaakt.
nationaal-socialismo en fascisme. Van
Wat geeft het om te schrijven over 1936 af
begonnen de democratieën zich
Indië, over drie honderd jaren van opkoortsachtig gereed te maken tot den
bouw ten koste van tienduizenden oorlog
gevallen in
strijd
tegen Duitschland en Italië. De
levens, als men ziet hoe dit alles in
economische belegering begon; wij
dooöelijk gevaar is gebracht door een mochten geen
boter meer leveren aan
aantal onverantwoordelijke dwazen,
Duitschland; Indië moest
wanneer men toch niet bij machte is stoffen meer en moer ter zijn grondTELEGRAM VAN MUSSERT AAN STAF DE CLERQ.
beschikking
een wending ten goede aan
te brengen. stellen van Engeland en Amerika.
Dc Leider heeft aan Staf de Cleiq,
Het is alsof men aan den voet staat van
In 1936 trad Jhr. de Jonge af als
leider van he: Vlaamsche Nationaal
een toren. Uw verwanten zijn
Verbond te Brussel, het volgende teledaarbinnen, de deur is achter hen gesloten. Gouverneur-Generaal van Indië. Wie
gram gezonden:
zou hem opvolgen? Een bekwaam en
„Met het sneuvelen van uwen trouZij worden aan handen eii voeten
ge- ervaren man, die het schip van staat
wen medewerker Toller.aero aan het
bonden, naar boven gedragen door ge- in Indië
Oostfront in den grooïen strijd tegen
veilig door de woelige wateren
het bolsjewisme betuig ik u mtfn harwetenlooze schurken en gij ziet hen zou sturen? Neen!
Een persoon, die de
telijke deelneming. Zijn bloed vloeide
voor uw oogen van den trans
voor Kuropa. Het stolde voor Vlaandewerpen. gehoorzame dienaar zou zijn van dr.
Zoo
renland. Moge zijn offer, everals da',
mijne, en van velen uwer de Colijn, die op zijn beurt
weer de gehoorvan honderden
andere zonen van
gevoelens, toen wij het bericht kregen
zame dienaar was van Londen, terwijl
Neerlands stam, ten voorbeeld zijn aan
van de vernietiging van de Indische Londen reeds toen
onze jgugd.
aan den leiband liep
oorlogsschepen, van den dood van hon- van den rijken grooten broer: Amerika.
MUSSERT"
derden brave mannen. Want dit was
Die is ook gevonden, of waarschijnniet noodig geweest, dit had voor lijk
zelfs aangewezen door Roosevelt.
van den nieuwen Dictschcn s rijder. Hij
was
komen kunnen worden, dit had Wie was
er zich van bewust een voorbeeid te zijn.
de gelukkige? Jhr. nir. Alidius
voorkomen moeten worden, zonder Warmoldus Lambertus Tjarda van
Star
..Wie leiding hrrft, dient ileh daaraantasting van's lands eei, ja m e t de kenborgh
van rekenschap te erven, dat leiderWie is deze
Stachhouwer!
eenige mogelijkheid om 's
zün beteekent: de gedachte het eerst
lands belang komeet aan den Indischen hemel? Hoe
en het meest in z(in eigen leven verwewaarlijk te dienen.
kwamen zij, of juister gezegd, hoe
zenlijken en dus een voorheelJ
zlin
Om dit aan te toonen, daarom en kwam dr. Colijn
DR. KKIMOND TOLLENAERE, alvoor de anderen. Wie hrt leider-zijn
aan hem? Laten wij den
gemeen
propagandaleider
van het
opvat alleen als een ambt. waaraan een
daarom alleen schrijf ik nu in het kort heer Tjarda zelf aan
het woord:
Vlaamsche Nationaal Verbond. Knmmandantzekere waardigheid «rrbnnden I*. zit
over het drama, dat zich in Indië volGeneraal van de Dietsche
Militie-Zwarte
op de verkeerde plaat*, Leider zlin beIn een onderhoud met onzen toen- Brigade is als Untersturmführcr bij het
trekt. Het is noodig. dat het volk weet,
teekent steeds vooraan staan, de volmaligen gezant te Berlijn, Jhr. van Vlaamsche Vrijwilligerslegioen aan het hoofd
wie de schuldigen daaraan zijn.
gelingen te ellen tyde verdedigen, en
compagnie gesneuveld.
de eerste slagen ontvangen. Hrt beteeRappard, verklaarde hij nooit In zijn vanDitzijnbericht
heeft grojte verslagenheid in
kent bereid zlin z'n bezit, zifn familieO
leven zóó stom verwonderd geweest de Nederlanden teweeggebracht. Tollenaere
leven. ziin leven, als het noodlg Is. te
te zijn als toen Colijn hem aanzorht gevallen. Juist Tollenaere. Het zijn altijd de
geven voor de gedachte."
besten die vallen. En Tollcnnaerc was één der
N don zomer van 1935 bezocht ik
om Gouverneur-Generaal te worbeste nationaal-socialisten
Aldus Tollenaere. Hij heeft metterdaad bein Vlaanderen.
Indië en werd daar tweemaal ontden: hij verklaarde n.l. hoegenaamd Tollenaere was één van die voortrekkers wezen, dat het hem ernst was met wat hij
vangen door den toenmaligen landvan die voorbeelden die
Vlaanderen zeidc. Bij de vorming van het Vrijwilligersniets van IndiS te weten en ook één
j.oo hard noodig
legioen Vlaanderen meldde hij zich als eerste
heeft
voogd Jhr. de Jonge, niettegenstaande
nooit zelis maar ie minste interesse
aan.
Langen tijd is de Vlaamsche Beweging gcde toenmalige ministei van Koloniën
voor dat land te .ïcbhen gehad, om «enrrerkt door romantiek en door gebrek aan
Thans is hü gevallen. Maar hij zal blijven
dr. Colijn, de telefoon gloeiend praatte
t.tjjl. Het is de groote verdienste van Joris voortleven als de Dietsche soldaat, den Newelke reden hij zich steeds stelsel- vjn Si-veren geweest, dat
om hem te bezweren mij niet
hU styi heeft ge- dcriandschcn Jongen manr.en ten voorbeeld.
ontmatig
te
er van onthouden had om lets bracht in de Dietsche Beweging In VlaandeHet Dictschc Volk heeft in kameraad Tolvangen. Klaar Jhr. de Jonge was een
Hij heeft in zoo <;rr"'< mate bijgedragen l«n:urc een zijner leste zonen geofferd in
over Indlë te lezen, dan wel zich op ren.
tot de vorming van den nieuwen DicUchcn Jen
kerel en liet zich door Colijn niet voorstrijd voor het welzijn van alle Gereenlgerlel andere wijze van de toe- mcnsch. Tollenaere
nu, was een voorbeeld manen.

REEDS

REIMOND TOLLENAERE
den
het bolsjewisme
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ZINLOOS GEOFFERD
alle moeilijkheden en ontbering, de geestelijke verwarring en de
oneenigheld, die ons Volk in dezen tijd teisteren, kwam de vorige
week het bericht, dat in de Java-zee door Japansche vliegtuigen
vernietißd werden de kruisers „Java" en „De Ruyler" en dat zwaar
beschadigd werden de kruiser „Sumatra" en de ilottieljeleider „Tromp".
Daarmede zijn in één slag alle Nederlandsche oorlogsschepen boven hel
formaat van een torpedojager buiten gevecht gesteld en vele, zeer vel»
honderden Nederlandsche rcarf*icr-.a.*i.:«"i £f»-gen onder in de tropische
wateren. Geen bericht zal ons Volk zóó hebben aangegrepen als dit. Het
zijn onze zonen, broeders, vaders, die daar hun leven lieten in de heilige
o\ ertuiging hun Volk en hun Vaderland
te dienen door het brengen van
het grootste offer: hun leven.
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HOOFDARTIKEL
VAN
MUSSERT
laakbare politiek van Batavia,
maar getuigt desondanks andermaal
van de vredelievendheid van Japan. De
premier Tojo ging een stap verder en
vermaande Indië niet alleen op zijn
noodlottige politiek terug te komen,
maar dreigde dat Japan anders onmeedoogend zou moeten optreden en Indië
zou moeten verpletteren. Ingeval echter
Indië de ware bedoelingen van Japan
zou begrijpen en zich bereid zou verklaren met Japan samen te werken, zou
Japan niet aarzelen Indië hulp te ver»
leenen.
De Gouverneur-Generaal was vertrokken naar Australië, de heer Van
Nlook was gebombardeerd tot luitenant-gouverneur-generaal en was vertrokken naar Washington; de heer Van
Kleffens was al in Washington; de heer
Piet Kerstens was al in Londen en
zwetste daar op 3 Februari:
legen de

..Al twee jaar heeft Indië op groot*
sche wijze aan den economischen oorlog medegedaan".
De heeren waren veilig. De vloot
met eenige duizenden plichtsgetrouwe
kerels aan boord werd uitgestuurd
onder de Japansche bommenwerpers,
met het noodlottig gevolg, dat op 4
Februari vele honderden zinloos werden geofferd....
Het in Tokio verschijnend blad Nitschi-Nitschi schreef daarna:
.De vijandelijke leiding was blijkbaar
fan alle Goden verlaten toen zij haar
oorlogsvloot beval zich m de wateren
te begeven, waarboven het Japansche
Alarine luchtwapen de onbestreden
heerschappij uitoefent. Dit is des te
onbegrijpelijker waar de Japansche vliegers reeds in dc lucht ter hoogte van
Malakka en bij Hawaiï haar slagvaardigheid voor dc gcheele wereld zoo
duidelijk bewezen heeft. Jammer, dat
vlaggeschip der Noord-Amerikaanhet
Volgens radio Batavia bevond reeds
sche Oost-Azie vloot de kruiser ..Heusop 5 December een Nederlandsche onton" niet aan den slag heeft deelge*
derzeeër zich aan de kust van Thailand,
nomen".
om op het eerste sein aan te vallen. Op
Zoo voltrekt zich in Indië het hartdienzeltdcn sden December beklaagde
drama, dat vermeden
verscheurende
de legercommandant in Indië zich over
had kunnen en had moeten worden.
de niet-nakoming van Amerikaansche
beloften van oorlogsleveranties, van
Honderden jaren is er vriendschap
vliegtuigen en tanks, welke laatste in en samenwerking geweest tusschen
het geheel niet geleverd zijn, hoewel Japan en Nederland. Eens was het
Japansche eiland Decima het eenige
reeds in 1939 besteld.
De Japansche Regeering beschouwde plekje grond waar in Napoleon's tijd de
de oorlogsverklaring van de emigranNederlandsche vlag nog wapperde. In
tcn-Regeering in Londen blijkbaar als 1865 liep in Nederland het eerste
ongeldig en verklaarde na de ontvangst Japansche oorlogsschip van stapel.
daarvan uitdrukkelijk, dat Japan slechts Naar mijn vaste overtuiging was Japans
twee vijanden had, n.l. Engeland en de éénig doel ten aanzien van NederVereenigde Staten. Japan beschouwde tandsch-Indië om deel te hebben aan
die grondstoifen, die het noodig heelt
zich niet in staat van oorlog met Nevoor de voorziening in een deel der
derlandsch-Indië.
In Singapore krijschen de Engelschen behoellen van de Japansche bevolking.
om hulp; Nederlandsch-Indië gaat daar Een handelsverdrag met Japan en polihelpen. De heer Van Kleffens, die doet tieke neutraliteit, althans niet oorlogvoerend, was mogelijk geweest. Da
alsof hij echt minister van Buitenlandsche Zaken is, verklaart dat men niet heeren In Londen, gevangen In de netneutraal mag zijn; dat neutraliteit zelfs ten van Roosevelt en ChurchiU, wilden
dil niet; zij stortten Indië in den oorlog.
opgevat kan worden als ontrouw!
Wij blijven gelooven in de mogelijkOp 19 December begint Japan terug
om eens de eeuwenoude banden
slaan.
heid
te
Pontianak wordt door Japansche vliegtuigen gebombardeerd. Dit is van vriendschap weer aan te knoopen,
de eerste oorlogshandeling. Op 13 ook al bloedt ons nu het hart door wat
Januari maakt Tokio in een officieel zich in Insulinde afspeelt door de dom*
communiqué bekend, dat Japan ge- held en de onverantwoordelijkheid van
dwongen is geworden tot de militaire lieden, die hun land uitvluchtten toen
operatics tegen Indië als gevolg van de hun soldaten op hun bevel aan de Grebvijandelijke houding door Indië tegen be vochten. Indië treft geen schuld; ons
Japan aangenomen. Op 21 Januari hart Is bij hen, die lijden ver van huls.
waarschuwt de Japansche minister
MUSSERT
van Buitcnlandschc Zaken nogmaals 9 Februari 1942.

Bij den dood van kameraad
dr. Rcimond Tollcnaece

Wij zijn ook maar menschen
Onze voedselpositie
Twee fronten
De taak van den
Toch dankbaar
Dappere vaderlanders
Nederlandschen arbeider
—

laatste weken, hebben een groo'.e stagnatie
in de regelmatige distributie van kolen cn
levensmiddelen doen ontstaan, met liet gevolg
dat in heel wat huizen de brandstof meer dan
krap is, cn dat de huismoeders groote zorg
hebben om aan de overige gezinsleden een
cenigermate voedzaam maal voor te zetten.
En dan spreken wij nog niet eens van het
ongerief, dat de reizigers ondervinden, die
uit hoofde van hun arbeidstaak, gebruik moeten maken van trein en trams.
Woon* men daarenboven in een van de
plaatsen, die plegen bloot te staan aan Engelluchtaanvallen,
clan
sche
komt daar nog bij. cïat net
dt-i"
weerstandsvermogen
menschen door de aanhoudende zenuwspanningen nog
meer afneemt dan reeds
tengevolge van de algemeeno
sefcaarsehte het geval is.
Hoe reageert r.u het volk op deze onplezierige en voor velen uiteima'e moeilijke
omstandigheden? Dat is zeer verschillend. Op
de eerste plaats speelt hier het afzonderlijk
Karakter \an iedcren mensch een rol, en vervolgens spreekt de min of meer gunstige positie waarin men ten aanzien van het koleren voedselprobleem verkeert ouk een woordje
mee.

DEZE
WEEK

DE

eenö mensch is gewend de tanden op
eiK&ur te zotten, me: gauw te klag n.
de ander is gauw terneer geslagen kribbig van
r.atuur, en niet gewend aan moeilijkheden
het hoofd te bieden. De eene volksgenoot beschikt over mter geidm.ddelen en kan zich
dus ook in moeilijke tijden veroorloven op
zijn begrooting wat meer uit te trekken voor
de eerste levensbehoeften dan een ander, die
cjk vóór den oorlog van een karig loon moest
De cene Nederlander beschikt
rondkomen.
over meer relaties, welke hem bij de verzorging van het voedselvraagsluk van pus koï.ien, dan een ancier. (Zoo kan bijv. het feit,
cat men pas ergens is komen woi.cn, en nog
'.eu
nergens als vaste klant geldt, van
invloed zijn op de mogelijkheden on. asn
Irandstof en etensuaren te komen).

Maar bovenal: de cene Nederlander
heeft de moei.ükhcden van dezen tyd
er voor over, omdat hij in een betel t
toekomst gelooft, terwijl zijn medelandgenoot niets dan ellende ziet, niets
dan ellende vóórziet, en niets dan ellende voorspelt. (Vooral in dat laatste

is hij een meester).
Wij, nationaal-soeialisten gebruiken
ook niet 's morgens een ontbijt met
spek en eieren, bij ons gaan de kachels
óók uit, en wij zitten óók zonder sigaretten.

Het is noodzakelijk dit te zeggen, want er
rijn er nog altijd lieden, die weten te berichten, dat ieder lid van de N.S B. zwelgt in
voorraden, waarvan een ander riet durft
ciroomen, en dat or.ze kameraadschapsavonden met de uitdeeling van enveloppen, gevuld met vlcesch- en andere bonnen, eindigen. Er wordt gebrek geleden, dat weten wij,
en dat voelen ook wij. Wij zijn ook zoo vrij
r.u en dan ook eens te karkeren, want wij
zijn niet minder Nederlander dan degenen,
die gclooven, dat wij een zonnig humeur
houden als wij kleumen en nog wel een hapje
meer hadden gelust.
Maar één ding zal men ons niet kunnen
aanwrijven: Wij hebben er geen belang bij
een spelletje te spelen, waardoor onderdeden
van de voedselvoorziening in het honderd
zouden loopen. Er zijn feiten gepubliceerd,
waaruit men kan afleiden, dat er bij bepaalde
instanties een onwil bestaat am de voedselvoorziening zoo vlot te doen verloopen als
onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.
Men zal goed doen niet te vergeten, dat aan
riationaal-socialisten, die ook wel eens over 'n
goed idee beschikken, den toegang geweigerd
is tot lichamen, die zich met de distributie
van levensmiddelen bezig houden. Men zal
goed doen zich ervan overtuigd te houden,
dat er elementen zijn. welke niet ongaarne
zouden zien,'dat voedselschaarschte de oorzaak zou worden van relletjes.
Het is zonder meer duidelijk, dat in oorlogstijd, en zeker in een bezet gebied, niet *1les kan geschreven worden over hetgeen samenhangt met de voedselpositie. Laten wij
fcegrip hebben voor elkanders moeilijkheden,
laten wij ervoor zorgen, dat deze winterdagen

Met ons vaart ge

veilig!

v

niet voorbijgaan zonder dat wij iets hebben
gedaan om de volksgenooten, die daaraan het
meest behoefte hebben van ons deel te hebben meegedeeld. Het zou treurig zijn, indien
de leden van de Beweging, die daartoe in de
gelegenheid zijn, niet alles in het werk stelden om hun medevaderlanders te hulp te komen. Wij hebben een zeer hoog bewijs van
waarlijk mede-lijden vernomen, en ongetwijfeld zijn er vele anderen, welke ons n : e*
:er oore komen. Zoo hoort het ook te zijn.

-

vond ik, een afgezant
gul en forsch
van 't koele noorden, schijnbaar onbewogen
de Dietsrhe trouw, de sterke broederhand,
waar 't vluchtig oogenblik het vaderland
omhoog hief als een vlag en aller oogen
den blauwvoet volgden, die ons vóórgevlogen,
weer écn deed zUn en tot den strijd bestand.

kunnen samenbrengen van ofen kameraadschap. Dat komt
onder alle Nederlanders voor, in alle
rangen en standen. En
d a t bew ü s t te meer, hoe erg
wij
eigen lijk
dicht
bü
Als de barre
elkaar staan.
wintertijd dit oplevert, dat wij Nederlanders, er allen van overtuigd raken,
dat wü in tijd van nood bijeen hooren,
en van nature er toe gedreven worden
om elkander bij te staan, dan mogen
wij arhtrraf nog dankbaar zijn, dat wij
hebben meegemaakt.

—

—

—

Een kamper om de eer van 't Volk alleen:
zoo zag ik hem in Gent, in Brussel later
gerijpt als man. die schier onkwetsbaar schcrn,
al w ierpen domme haters steen na steen
niet h ij w erd daarom hater,
en vloek na vloek
maar in zün geestdrift als van vonk'lend water
bleef hij getrouw aan 't Volk en 't groot verleen.

een andere kwestie, welke thans vele
gemoederen bezig houdt. Wij richten ons daarbij niet tot degenen, die aan een Engelsche

De geheele Europeesche volkerengemeenschap, welke zich dagelijks beter bewust
wordt van den noodzaak éun front te vormen,
tegen de bolsjewisten en hun plutocratische
bondgenooten, moet zich in dienst stellen van
de Duitsche oorlogvoering. Zij is dat aan
haar eer verplicht, maar niet minder aan haar
toekomst. Adolf Hitier beetrok in zijn gebed,
aan het einde van zijn jongste groote rede,
al;e volkeren van Europa. Met recht kon hij
dat doen, want het is niets dan de waarheid,
wanneer hij zegt, dat zij strijden moeten voor
eigen vrijheid.

Niet zonder trotsch moren wij er op
dan honderdvUftigduizend Nederlanders op het oogenblik
in Duitsrhland werken en aldus hun
belangrijk deel leveren aan de toekomstige overwinning. Dat is een niet Kering aantal. Zij, die ertoe behooren,
ontvangen een goed loon.
Maar het
aantal moet opgevoerd worden. Dat Is
niet alleen een Duitsch, maar ook een
Nederlandse!) belang. Als wij na den
oorlog onze plaats zullen opelschen in
het gereorganiseerde Europa, dan zal
de belangrijkheid daarvan op de eerste
plaats
worden bepaald door de mate
waarin wij bereid waren aan den gemeenschappelijken strlid mede te werken en de gezamelijke overwinning te
verzekeren.
wijzen, dat meer

Het zou voor Duitschland, dat thans in
Europa zulk ccn bepalende plaats inneemt,
gemakkelijk wezen om voor alle veroverde
en bezet'e landen eensluidende bepalingen in
te voeren, waarbij de levering van werkkrachten op andere wijze zou worden geregeld. Men heeft dat evenwel niet gedaan,
maar wel degelijk rekening gehouden met
de feitelijke omstandigheden, waarin ieder
land verkeert. Voor de Ncderlandsche arbeiders zijn zeer gunstige bepalingen gemaakt.
Met voldoening mag het N.V.V. gewag maken
van zijn bemoeiingen, welke ertoe hebben
geleid, dat de Nederlandsche arbeider, voor
den duur van zijn arbeid In Duitschland. gelijkgerechtigd is aan zijn Duitschen arbeidsmakkcr.
Op zijn bezadigde en overtuigende manier
heeft de commissaris voor het N.V.V., H. 4.
een rede te Maasdenburg
(Inge* med J 98 SS Woudenberg in

HET

Temidden van «ie rustig In beraad
langs mU gingen,
als Brcydels en De Conincks
bevond zich welgemoed een kameraad,
die wel de jongste scheen: zijn blij gelaat
om 't feest van toén, de zon en 't wakker zingen,
o feil' herinneringen
was Vlaand'ren zélf
waar stralend Toilenaere langs mü gaat!

op deze plaats iets zeggen over

pen.

-

En «aar de Leider schreed, ging in zijn spoor
die kleine stoet van Vlaamsche manne' en vrouwen:
Ward Hermans, Jef Devroe en de Doctoor
Gravez uit Aalst, en stoer ertusschen door
Vercnocke van den zeekant, de getrouwen
De Ridder, Lambrechts. mannen aller gouwen,
aanvoerders onder Staf de l'lercq's gehoor.

ferzin

overwinning blijven gelooven en deze wenschen, omdat zij meenen, dat daarmede de
toekomst van ons vaderland het beste is verzekerd. De Engelsche overwinning is alleen
mogelijk bij een ineenstorting van Duitschland. Wat dit zou beteekenen voor de Europeeschq beschaving, welke dan zou worden
„toevertrouwd" aan de Sovjctlegers, moet
een ieder, die nog over eenige vrijheid van
oordeel beschikt, duidelijk zijn. Dat een dergelijke ineenstorting een wenschdroom is, zal
de toekomst Iceren; de geschiedenis zal zich
ook in dit opzicht niet herhalen. Wij vragen
ech.er de aandacht van hen, die overtuigd
zijn, dat een Ouitsche overwinning n o o dz a k e 1 ij k is, óók voor de toekomst van
Nederland, en van hen, die beseffen, dat alleen een sterk Germaatisch blok de vrede in
Europa kan garandeeren.
Wij zouden hen willen vragen, of zij de
voornaamste gevolgen van dit standpunt begrijpen. Men kan namelijk niet altijd volstaan
met zijn meening te uilen, ofschoon dat op
zich zelf ook al niet zulk een eenvoudige
zeak kan zijn. Maar men dient
ook te weten, dat zij, die op
het oogenblik aan het Oostop
hun
leven
het
front
spel zetten, daarmede aan
hun vaderland een dienst
van onschatbare waarde btmoeten
ons
wijz e n.
Wij
steeds herinneren, dat de
jonge Nederlanders, die vielen in het Oosten en rusten
in Russische aarde, met hun
bloed hebben bezegeld het
nieuwe Germaansche verbond dat ons een nieuwe
verschaffen,
zal
vrijheid
waarin ons
volk zich zal
oprichten en her stellen van
den smaad van- een verzuimd
verleden. Maar dit is niet genoeg. Deze
oorlog is er een. waarin het arbeidsfront achter de linies van niet minder belang is dan het
strijdfront. Wil, kort gezegd, Duitschland zijn
overwinning, welke wij als onontkoombaar cn
als noodzakelijk erkennen, bevechten, dan
dient Nederland uit alle macht mede te helpen
aan de versterking van dat arbeidsfront.
Tienduizenden mannen zijn in Duitschland
uit de bedrijven weggegaan om hun taak als
soldaat te kunnen vervullen. Hun plaatsen
moeten worden ingenomen, om het indrukwekkende apparaat der oorlogsproductie in
stand <e houden en uit te breiden. Als straks
in het Oosten van Europa de Duitsche legers
hun offensief zullen herbeginnen, moeten de
wapens van allerlei aard zijn gesmeed, welks
deze legers aan de overwinning moeten hei-

—

—

is een daad van verstrekkende beteekenis geweest, toen de Britsche regeering in Oct. 1940 hooghartig het aanbod van
den Führer om een eind te maken aan den
oorlog had verworpen. Weinigen in Engeland
zullen hebben kunnen vermoeden in welk
een gevaarlijke positie het Britsche Rijk zou
komen te verkeeren. Toch had men kunnen
begrijpen, dat de nederlaag van Frankrijk
verstrekkende gevolgen moest hebben. Hierdoor toch was niet alleen de pos tie van het
Duitsche Rijk aanmerkelijk versterkt, maar
kon ook Japan in de Oost-Aziatische ruimte
De Fransche regeering zag
gaan optreden.
zich genoodzaakt den Yunnan spoorweg voor
het verkeer met de Tschoengking rfgeering
af te sluiten en in een bezettir.g van IndoChina te berusten, waardoor het Japan mogelijk werd gemaakt om in Malakka te gaan
opereeren. De vliegvelden in het Noorden van
lndo-China stelden de Japanners in staat om
niet
den Birma-weg te bombardeeren. Dit is
den
in
samenhang
van
het eenige voorbeeld
gebieden
in
thans
verschillende
sr'ijd, die
wordt geveerd. Elke ton scheepsrutmte, die
niet
in de grond geboord wordt ontlast
ook
maar
oorlogvoering,
Duitsche
alleen de
de Japansche. Aan de gevolgen van de werking op terren afstand van de afzonderlijke
oorlogsoperatie moet het worden toegeschremogelijk was
ven dat de aanval op Singapore
Libye
teruggedronget.
cn de Engelschcn in
werden. Öok de afweerslagen, die nu op het
Oostelijk front door de Duitschers en de met
worden,
hen verbonden troepen geleverd
De
groote
een
beteekenis.
hebben voor Japan
die Sovjet-Rusland hierdooi
verzwakking,
en
ondergaat, komt indirect Japan ten goede
t?
eenigen
zorg
zonder
zich
stelt het in staat
en
den
in
Malakka
strijd
op
den
aan
wijden
Stillen Oceaan.
Nadat
De strijd om Singapore is begonnen.
een
op 4 Februari de aanval was ingezet met
zijn
vestingwerken,
beschieting
der
intense
Japansche
in den nacht van 8 op 9 Februari
troepen op de Westkust van het eiland geland,
terwijl andere format es aan den Oostka-it
ontraden. Het tweede punt van den Britschen
verdedigingsdriehoek Hongkong-Singaporeaangetast. De
Port Darwin wordt thans
versterkt >n
aanmerkelijk
1937
vesting was in
Engelschr
voor
de
basis
tot
dienen
moest
vloot in den Indisehen Oceaan. Bij de verdadiging ging men blijkens het werk „Thi
Bywater uit
Great Pacific War" van Hector
der
Ver. Stavloot
van het standpunt, dat de
Hierzou
verlcenen.
steun
krachtigen
ten een
de Amerikanen
van
nederlaag
de
is
na
van
meer. Bovenbij Pcarl Harbour geen sprake
naar Singatoegangswegen
de
dien worden
der Japanoptreden
het
door
pore afgesloten
van Pon(verovering
ners op West-Borneo
Bali
(Soerabaja),
Java
t:anak), Ambon.
(tusschen
de
Torresstraat
en
in
(Djimbaran*
Australië en Nieuw Guinea). De bombardePalembang stellen de
menten van Batavia en
toegang in het
Japanners in staat ook den
Z o ocontrolceren.
Zuidwestelijk deel te
breed»
een
zij
hebben
doende
aanvalswegen
van
gordel
Sinvoor de verdediging van
en
uitgeschakeld
gapore
aan
lich
Singapore
moet
Een
zelf worden overgelaten.
gezag in
het
Britsche
van
steunpunt
tweede
verde Oost-Aziatische ruimte zal daarmede
heerschappij
dc
nietigd worden, waardoor
van Japan in zijn levensruimte werkelijkheid

I

Daar

wijzen

WIJ

-
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En wij moeten ons ook niet verbeelden, dat wü het alléén zijn. die be-

moeten

Het afslaan van Hitlers vredesaanbod luidde
Singapore niet meer te
groote gevaren in
BinnenGebrekkige bevoorrading
redden
Hooriglieid aan
landsche strubbelingen
Unele Sam.

—

j

DAT

wij op het oogetiblik een gemakke-

met groote moeilijkheden

—

—

lijken en aangenamen tijd doormaken zal
wel niemand willen beweren. De wintertijd
stelt aan ons volk zware, en in vele gevallen
zéér zware eischen. Dit te ontkennen waie
een dwaasheid. Het is, vooral in de grootsve
stecen, voor duizenden gezinnen moeilijk om
behoorlijk van den eenen dag in den anderen
te komen. De verkeersmoeilijkheden der

Het Britsche Rijk heeft te kampen

In 't Und, dat méér dan 't noorden weelde droeg
van wicg'lend koren, vlas en zware paarden,
waar ion de geel' en blauwe vlammen sloeg
tot aan de einders
vruchtbaar was 't genoeg
daar
armoedig
in 't land bewaarden
en tóch
de steden wat eens Vlaand'ren, 't onvervaarde,
met knots en riek zijn vreemde meesters vroeg.

—

—
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Zoo heeft hü de
ten strijd geleid
Zwarte Brigade die de Vlaamsche akkers
tot den dood bereid
verliet voor 't Oostfront
zichzelf gegeven voor den nieuwen tijd,
waarvan de kreup'len en de koekebakkers
niet dróómen konden
tüd. die nu zijn makkers
d«or zijn bloed niet meer van de toekomst scheidt.
—

—

—

GEOKGE KETTMANN Jr.

voor een duizendtal Nederlandsche arbeiders
erop gewezen, dat onze nuchtere zin voor de
werkelijkheid er toe zal leiden, dat wij gaan
begrijpen, dat de strijd in het Oosten ook beslist over ons lot, over het lot van den Nederlandschen arbeider. „Wij zullen onze arbeidskracht dienen in te zetten om datgene te
kunnen worden, waarop wij recht hebben",
zeide hij.
Daartoe kunnen geon offers te groot zijn.
Zün wij niet bereid die te brengen, dan plegen wü zelfmoord op het oogenblik, dat een
nieuwe toekomst ons wacht. Er waren moeilijkheden te overwinnen in de samenwerking
met de Duitsche arbeidsleiding. Woudenberg
heeft dat ouomwoncen toegegeven. De moeilijkheden kwamen voort uit verschil in mentaliteit. Zij zijn uit den weg geruimd. De Ne-,
derlandsche arbeiders in Duitschland worden
verdeeld over elf gouwen en in ieder van deze
gouwen zal een vertegenwoordiger van het
N.V.V. de vertrouwensman zijn van de Nederlandsche arbeiders. Aan de huisvesting en
rie cultureele verzorging is opnieuw aandacht
besteed en dit heeft tot goede uitkomst geleid. De arbeiders, die weer in Nederland terugkomen, zullen als volwaardige leden van
het N.V.V. worden opgenomen. De band met
het vaderland zal op vele manieren worden
onderhouden, niets zal worden nagelaten cm
het onze werkende landgenooten zoo goed
mogelijk te doen gaan.
Daartegenover mag worden
begrip zullen toonen

dat zij

gevraagd
voor de

algemeene F.uropeesche situatie.

Het

gemakkelijker vallen hun arbeid te vervullen over de grenzen, indien zij begrijpen, dat zij aldus medehelpen hun vaderland en heel dit
werelddeel te bewaren voor uitlevering
zal hen

aan de Sovjethorden en aan de kapitalistische mogendheden, wier, overihen
gens ondenkbare, overwinning
brengen
kan.
ellende
niets dan
Laten dc Nederlandsche arbeiders
blijven wat zij zijn; goede vaderlan-

maar daarnaast de eerste
ware Europeërs.

ders

....

DE

strijd in de Indische wateren heeft geleid tot een zware nederlaag voor de
Nederlandsch-Indische marine. In een gevecht met de Japansche marine luchtvloot
ging vrijwel ons geheele vlootmaterieel, dat
practische gevechtswaarde had, verloren. Dat
deze néderlaag een heel bittere zaak is, voor
ons allen, wie zal het ontkennen?
Ook indien men de rechtmatigheid van i!e
Japansche politiek erkent, en de overwinning
van de drie verbonden mogendheden noodzakelijk acht, zal men zich, als Nederlander,
niet kunnen verheugen, over dien korten
strijd. Met eerbied, en in droefheid herdenken wij de Nederlanders, die gevallen zijn
bij het volbrengen van hun plicht in een ongelijken strijd. V/ij zijn overtuigd, dat zij onze
vade.-landsche eer hebben hooggehouden. Uit
de schaarsche berichten, welke wij ontvangen over het verloop van den strijd in het
Verre Oosten, blijkt trouwens wel, dat het
den Nederlanders niet aan moed heeft ontbroken.
Maar de smart over het krijgsverloop in or>3
Indië. dat wij hebben veroverd, en van geslacht op geslacht hebben weten te behouden en hebben weten groot te maken, wordt
vergroot door het ontkennend antwoord op
de vraag of deze smaad noodig was geweest.
Niet opnieuw zullen wij treden in een beschouwing van de Indische politiek, noch ln
een uiteenzetting waarom de naar Londen
uitgeweken regeering met de oorlogsverklaring aan Japan, volkomen overbodig en ongewenscht door Batavia herhaald, het moederland in een onmogelijke positie heeft gebracht.
Het is gebeurd en wij moeten trachten de
gevolgen van deze politiek zooveel mogelijk
te verzachten. Maar wie onzer herinnert
zich niet het woord van den Leider, jaren geleden geformeerd: „Indië verloren, rampspoed geboren".

Indische Pensioenen
en Indische Leeningen
Jaarlijks moest 15 pet van het totaal der
salarissen der Indische ambtenaren worden
gestort in een pensioenfonds. Zulks geschiedde echter niet. Die gelden werden gebruikt,
wat of liever misbruikt, voor den aanleg van
log gewaarborgd waren, maar
kon wegen, bruggen, dure spoorlijnen en wat dies
daarna zou geschieden,
meer zijvastniemand met zekerheid
De Nederlandsche Regocring en de Volksstellen.
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schromelijk plicht verzaakten.
V,'at toch was het geval?

vertegenwoordiging lieten zooiets doodrustig
toe. Wie eenige kennis heeft van het Indische
Staatsrecht, weet, dat de z.g. onafhankelijke
positie van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië slechts denkbeeldig i«. De
G.G. is een ambtenaar, die totaal afhankelijk
is van den minister van Koloniën en naar
diens pijpen heeft te dansen.
Als bewijs hiervan moge onder meer Colijns uitlating dienen, uitgesproken in de Ilde
Kamer, toen de „sterke" man als minister
van Koloniën, tevens minister-president fungeerde „Indien de G. G. van N e
derland*ch-Indif. dan wel

-

van
een der gouverneur!
Curacao of Suriname mijn
aan w ij zingen (lees: bevelen)
niet opvolgt, tou ik hem onmiddellijk den raad geven
wegens ziekte i||n ontslagaanvrage in te dienen."
De Nederlandsche Regeerlng en de Volksvertegenwoordiging zijn derhalve ln laatste
instantie ten volle verantwoordelijk geweest,
voor den hiervoor geschetsten misstand in
zake het ontbreken van een Indisch pensioenfonds.

Dit heeft zoo kunnen duren tot t: 1320,
toen het bedoelde fonds eindelijk werd op-

gericht.

Men had o.a. in Cornwall 200 tinmijnen,
waarvan nu nog slechts 3 werken. Deze kunnen een opbrengst leveren van ca. 2000 ton
uf 5% van hetgeen men noodig heeft. Nu na
de verovering van Moelmein in Birma Japansche duikbooten in den Golf van Bengalen
verschijnen, zal ook Ind ë zijn beteekenis
als leverancier van grondstoffen verliezen.
Alen moet niet vergeten, Jat Engeland alleen
zijn behoefte aan kolen en ijzer zelf kan
dekken. Voor al het overige is het in zeer
sterke mate afhankelijk van het buitenland.
Gemiddeld moet 65% van de behoefte aan
levensmiddelen en grondstoffen door aanvoer
gedekt worden. De torpedeering van ca. 13
mill. ton scheepsruimte heeft het Britsche
Rijk in een uitermate gevaarlijke positie gebracht. Het uitvallen van een verwacht
transport kan tot een catastrofe leiden. Het
was een teeken van de geweldige macht van
het Britsche Rijk, dat het allerlei landen kon
dwingen de grondstoffen te leveren, maar in
deze omstandigheden kan deze positie een
bron van zwakte worden. Het Britsche Rijk
is bezig onder te gaan. Tot deze overtuiging
komt men ook, wanneer men een blik werpt
op de ontwikkeling van den binnenlandschen
toestand.

Den 4en Februari heeft er in het kabinet
Churchill een verandering plaats gevonden,
waardoor het scherp aan het licht is gekomen,
dat er achter de schermen een hevige strijd
gevoerd wordt tusschen de conservatieven cn
de Labour Partij, terwijl een geheel afzonderlijke positie door Sir Stafford Cripps, den
bolsjewistisch gezinden Labour Partij-man
wordt ingenomen. Hoewel de Labour Partij
den couranten magnaat Lord Beaverbroolc
verantwoordelijk had gesteld voor den slechten gang van zaken in de voorziening van
oorlogsbehoeften, heeft Churchill hem toch
met de leiding daarvan belast. Daar de Labour Partü-man Bcvin minister van arbeid
is, kan lord Beaverbrook geen invloed uitoefenen op het te werk stellen van arbeidskrachten. Aan den anderen kant is lord
Beaverbrook genoodzaakt samen te werken
Donald
met zijn Amerikaanschen collega
Nelson, zoodat van Amerikaansche zijde contröle uitgeoefend kan worden op de Britsche
oorlogsproductie. De overheersching van Engeland door da Ver. Staten is daardoor weer
een stap na ier gcbrach'. Na Canada heeft
Australië oc.t een nauwer verband gesloten
met de Ver. Staten. De l&nding der Amerikaansche troepen in Noord-lerland is een
ander teeken van de vestiging der AmeriMeer
kaansche macht in het Britsche
cn meer begint het er naar uit te zien, dat er
een verschuiving plaats vindt in de richting
der Amerikaansche politiek. Amerika zal zich
genoodzaakt zien de positie in <3c Oost-Aziatische ruimte op te geven. Dc Philippijnen
heeft het zoo goed als verloren. De panAmerikaansche conferentie van Rio de Janeiro heeft aan president Roosevelt feitelijk
een nederlaag gebracht. Hij is er niet in geslaagd Zuld-Amerika in zijn geheel in het
Amerikaansche systeem in te schakelen. Do
beide voornaamste staten van Zuid-Amerika,
1 Argentinië cn Chili hebben ondanks allen
uitgeoefenden druk dc vrijheid van handelen
Is ilan foeter slilleswyghen
behouden.
Als van spreken hinder krijgen
Dc man op don achtergrond is in Engeland
Stafford Cripps. Als Britsch gezant te
Sir
Vader Cuts
Moskou is hij cr in geslaagd om een samenwerking tusscheii Sovjet-Rusland en hot
Britsche Rük tot stand te brengen. Zijn teru;kcer naar Londen moet voor Churchill een
onaangename verrassing geweest zijn. Wel
konden
uitheeft hij hem buiten het kabinet kunnen houde arbeiderskassen ten eigen bate
verwondering
den, maar zijn invloed is groot. Hij had een
te'verbuiten behoeft geen
hare conreis naar Indiö willen maken, maar heeft
wekken, dat diverse regeeringen en
llde
van
Iste
en
daarvan afgezien. De redenen zijn onbekend,
in casu dc leden
troleurs
aan
dat
de
maar gerust kan men aannemen, dat Churzagen,
er peen been in
Kamer
chill een groot wantrouwen heeft tegen do
gelden toebehoorend aan de Indische arbeieen
geheel
politiek van Sir Stafford Cripps. Xaast de
ders, ambtenaren en militairen,
zorg voor Australië komt nu nog die voor
averechtsche bestemming werd gegeven.
Indië. De critiek in de Australische politieke
Van eenig gevoel van verantwoordelijkheid
kringen
op het beleid van Churchill is eetl
noch
hebben noch dc diverse Regeeringen,
steun voor Sir Stafford Cripps. Bij deze zordc Volksvertegenwoordiging blijk gegeven.
gen. die de Britsche regeering heeft als gezouden ook
Ware dit het geval geweest, zoo
van dc gevaarlijke positie van de grondvolg
zijn,
de Indische pensioenen gewaarborgd
stoffenvoorziening. het ongunstige verloop
evenals de Indische leeningen.
van den veldtocht in Libyc, waar Rommel
Derna en El Ghasala heeft bezet en in optypisch
Is het niet karakteristiek en
marsch is naar dc Egyptische grens, de crisis
democratisch -kapitalistisch, dat lemand
van het
in den binrenlandschen toestand
die veilig op pantoffels, alleen maar
houding van lerde
nog
komt
Britsche
Rijk,
geld leent aan Ned.-Indië, luiks kan
terwijl de
land. dat onomwonden te kennen heeft gegedoen onder staatsgarantie,
grondgebied
ven, om elke schending van zijn
werkers, die daarginds onder de meest
tegen
te gaan.
wapenen
van
kracht
opoffemet
moeilijke omstandigheden, met
Lijdelijk moet de Britsche rfgeering de gering van goed en bloed voor volk en
voorjaar
hebben
diensten
vaderland onschatbare
beurtenissen van het komende
dat
het van
worden
het
weet,
verricht, eventueel aan hun lot
tegemoet zien, waarbij
vergeen
Sovjet-Rusland
van
overgelaten??
een optreden
het
terwijl
verwachten,
kan
druk
van
lichting
over
as-mogendheden
veer*
dat
de
is,
zich bewust
De werkers, die juist in de laatste
geeen geweldig sterke oorlogskracht beschi<tic jaren Nederlandsch-Indië hebben
Britsche
uniek
in
gewest,
een
ken.
De doodsklok begint over het
overzecsch
maakt tot
Hongkong.
aanhef
was:
Rijk te luiden. De
de gansche wereld.
welaan
de
Indirect
die
ook
De werkers,
Dr. E. C. G. BRUNNEP..
vaart van het moederland hebben gearbeid,
een
zoodat van eiken Nrderlandschen gulden
uit
Indië.
afkomstig
was
kwartje
voor hen,
Dit laatste is vooral van belang
denken.
kunnen
die slechts in geld
Indische pensiot en en Indische Iceningcn.
D? te9cn«*elllpg is schrijnend.
WATERPROOF
boven
OVERJASSEN
Moet het geld wederom prevaleeren
niet
gclooven,
verrichten arbeid? Wij kunnen
Alle distinctieven verkrijgbaar bij
dat dit in den tockomstigen Nederlandsch
.

"t

—

wist het Algemeen Nedcrlandsch Persbureau namens bevoegde
de Inzijde het bericht te verspreiden, dat
oordische pensioens voor den duur van den

na
Het Indische pensioenfonds is bij lange
de
Invan
niet toereikend, om de pensioenen
volledig uit
dische ambtenaren en milita'.ren
voorzien
wordt
ontbrekende
betalen.
het
In
te
de
Indische
door een deïbetrcffenden post op
dat er
bestaat,
mogelijkheid
begrooting. De
wordt opgemeer
begrooting
Indische
Reen
mosteld. Vermoedelijk met het oog op deze
voorspellen,
niemand
thans
gelijkheid kan
penhoe het verder met de uitbetaling dier
niet
men
al
niet
omdat
sioenen zal gaan; ook
van
occupator
een
toekomstige
weet ol
Nederlandsch-Indië zijn verplichtingen ten
dezen al dan niet zal, wil of kan nakomen.
Torn deze aangelegenheid In 1912 In
aan
de ndf Kamer der Staten-Genrraal
toenmalige
de
w«,
verklaarde
de orde
minister van Koloniën, De Waal Maleer
fijt, onbewogen, dat in het geval
van
een
Indisch
meer
\vu
geen sprake
budget, ook geen pensioenen meer konden worden uitbetaald
Toendcrtijd bestond het Indische pensioenfonds nog niet. N S niet! Door grof
plichtsverzuim van de Indische regeering, nalatigheid van het Opperbestuur in Nederland
en gebrek aan contröle van de zijde der
Volkvertegenwoordiging. Drie instantie», die elk op haar «ebled

kan worden. Zoo zal de levenswil van het
Japansche volk de behoefte aan ruimte overwinnen.
Voor het Britsche rijk is de opmarsch der
Japanners een zware slag, daar het hierdoor
belangrijke grondstofgebiedeu zal verliezen.
Het is een fout geweest van de Engelsch.;
industrie, dat het de opbrengst van den eigen
bodem niet voldoende gewaardeerd heeft.

In etn staatsbestel, waarin de partijbonzen

ZWARTE UNIFORMEN
—

natlonaal-socialistischen staat

doogd.

zal worden ge-

A.N.P. eerDaarom verwachten wij dat het
mag
bericht
het
zijde
bevoegde
namens
lang
te
allen
pensioenen
lanceeren, dat de Indische

tijde gewaarborgd zijn.

F. P. HAKKAART

•
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Generaal Winter neemt afscheid

DE HELD EN ZIJN WOORD

Moet u’s hooren...
Wij zijn een volk van organi.a'.ies. Nergens ter wereld waren ooit zooveel ver-

Maar God zal mij regeeren

eenigingen

als in Nederland. Onder het
stelsel, toer. mjn gtk was o[>
hokjes en schotjes en pailij ,cs, kamertjes
en alcoofjes, noemde men rat een bewijs
van volkskracht. Een hatelijke nationaaisocialist heeft verleden jaar evenwel ro.H
in het eten gegooid door onomwonden te
schrijven: „Een bloeiend vereenigingsleven is een ontbindingsverschijnsel". Gezien de aard van
afzonderlijks
organisaties, die elk weer in 4 zuilen uiteenvielen, had de rr.an volkomen gelijk.
Een organisatie was ook nooit volledig
zender een eigen orgaan. Over zulk een.
orgaan willen wij het hier hebben. Er ia
namelijk ook een groote groep menschel),
die overal hun eigen meening over hebben. Deze „eigen-mten;n j-over-alles" is
er de oorzaak van, cat onder die lieden,
nooit een vereniging heef: kunnen wortel
schieten. Feitelijk is hier .-prake van ~éénmansvereenigingen". Gez.en de aantrekkelijkheid van het hebben van een
meening over alles, is het aantal dier éénmansvereenigingen zeer groot. Waarmede
de juistheid van de uitspraak van d a
bovengenoemden onvriendelijken natior.aal-socialist wederom wordt bewezen.
vroegere

Als een goed instrument”
de Oudheid, in Wellas en Rome, was
het de gewoonte van de spreeklustige
Grieksche en Romeinsche staats- en krijgslieden om groote redevoeringen te houden.
Een lange reeks van wereldberoemde namen van politieke redenaars is ons overgeleverd, terwijl tevens vele redevoeringen
bewaard zijn, al zijn deze dan
voor ons
uiteraard niet stcnographisch opgenomen of
op gramophoonplaten vastgelegd. Beroemde
schrijvers hebben redevoeringen van henzelf en van anderen opgeteekend, waarbij
dus het wérkelijk gesproken woord niet tot
ons gekomen is, maar slechts de strekking
van de rede en van den inhoud, zooals deze
ongeveer gewees: zal zijn, in ren min of meer
vrije transcriptie is overgeleverd.

IN

De staatsman was tevens krijgsman
en omgekeerd. Hun redevoeringen
waren dus tegelijk politieke polemieken en hartstochtelijke opwekkingen
tot den strijd. Wanneer men in zijn
jeugd met de opteekeningen van die redevoeringen kennis maakte en las van
den roem, die deze groote historische
redenaars genoten, dan kwam het gevoel op, hoe jammer het toch eigenlijk
een enkele uitzondering
is, dat \vü
zooals bij Demosthenes daargelaten
de oorspronkelijke rede niet precies
kunnen kennen, en dat wij den toover van de voordracht van de zeggingswijze, kortom van het lévende
woord dier groote persoonlijkheden
niet kunnen ondergaan.
—

—

Wij komen hierop, omdat wij in onze eigen
dagen in de gclukkge omstandigheden verkecren van een staats- en krijgsman van
allergrootst formaat met eigen ooren zijn

even geweldige als welsprekende redevoeringen wél te kunnen hooren. Daarna luisteren thans ongetelde millioenon over de
geheele wereld en zijn woorden zijn voor alle
eeuwen als levend woord op de gramophoonplaat vastgelegd. Het nageslacht zal nog na
duizenden jaren kunnen luisteren en....
óórdeelen over hetgeen de „eerste musketier van het R ij k" in deze groote
en geweldige jaren heeft gedacht, gewild en

gezegd!
Het is dan ook een uitzonderlijk staaltje
van wijs beleid van Churchill, dat hij zijn
rede niet per radio liet uitzenden of op
de gramophoon deed vastleggen....!!
Wanneer men de redevoeringen der groote
Antieken kent en men luistert naar die van
Hitier, dan beselt men, dat hij in kracht van
zegging, in helderheid van betoog
en in
klaarheid van blik voor géén der redenaars

uit de oudheid onderdoet. We luisteren naar
een redenaar bij de gratie Gods, naar een
redenaar, dien het nooit om het woord op
zich zelf te doen is, maar die zich wéét als
de exponent, als de voorbeeldige gestalte van
zijn volk, als ae verantwoordelijke Leider,
in wiens hand het zijn of niet-zijn van geheel zijn volk, van geheel Europa ligt.
Alle mooi-doenerij ontbreekt, alles wordt
even eenvoudig, raak en scherp, nuchter én
tevens doorgloeid van een hartstoch elijken
wil gezegd. Hij spreekt als staatsman én als
in hem zijn beiden wederom
krijgsman
één
en het wezenlijke daarbij is, dat hij
zich geeft als wat hij is: de held! En wel als
de volksheid, de held van zijn volk. In zijn
zijner
persoon is de veelheid
millioenen
volksgcnooten tot de eenheid van een heldenfiguur verheven.
—

—

DE

Held is de gestalte, waarin de geest
van het volk zich openbaart. En dit is,
omdat de Held leeft uit de idee, die de geest
van zijn volk is. De Held is bezeten van
deze idee; hij is er van vervuld én hij brengt
deze idee tót vervulling. De Held kan bestaan, omdat zijn idealisme tevens nuchter
realisme is, omdat zijn gloeiend idealisme
gepaard is aan het koele verstand, omdat zijn
inzicht bezield is door den ijzeren wil het
historisch noodwendige door zij n daad te

Wij zouden het echter o< er een orgaan
hebben.
De handige snaak, die ontdekte, dat .il
die een-mansvereenigingen van allen-dieover-alles-een-eigen-meening-hebber., nos
geen eigen orgaan bezaten, kan geen gebrek aan koopmanschap verweten worden.
Vandaar dat
zooveel
„De Telegraaf'
abonné's heeft want het is ~de krant,
waaruit elk zijn eigen meening kan vormen."
Men beseffe, dat zooiets een del;ca'.e
opdracht is. Vandaar dan ook, dat „Dj
Telegraaf" onmogelijk zelf een meemnj
ten beste kan geven. Je bent orgaan vst
lieden die een eigen meening-hebbenover-alles of je bent het niet.
Soms wordt het probleem voor de redactie wel wat groot, dan kan zij het niet
meer houden. Zoo bijvoorbeeld na het
laatste luchtbombardement op Rotterdam.
De woede over den burgermoord door het
ondergaande Albion inspireerde de re-dactie van „De Telegraaf" tot de volgende

verwerkelijken.
In den grond is de Held.... nederig. Hij
voelt zich a 15.... „instrument" om de
historische taak, waarvoor ziin volk staat, te
leiden. In d»' besef is hij nederig, omdat hij
weet, dat hij als mensch ten slotte ook maar
een nietigheid is, maar dat zijn beteekenis
daarin ligt, dat hij door de vervulling van
zijn historischen plicht zich maakt tot het
gewillig instrument, in de handen van Hem,
dien hij de „Voorzienigheid" noemt. In dit
gevoel ligt ook het wezen van het Held-zijn.
namelijk: alle gevaar onvervaard tegemoet
te treden, want het gaat toch alles zóó. als
de Voorzienigheid het wil. De Held is met
ijzeren wil gewillig om zich in volkomen
o\ergave te gedracen naar zijn
innerlijke
zekerheid, zooals deze is uitgesproken in de
woorden van ons oude „Wilhelmus":

-

-

ontboezeming

„Maar God zal mij regeeren
Als een goed instrument".

-

:

„Het zenuwgestel tan iederen Nederlander u-ordt reeds zwaar op de proef geeen
nu
steld; gedoemd lot afwachten
wereldoorlog woedt, waarin thans ook het
overzeesche Rijksgebied is betrokken;
levend in onzekerheid over hetgeen de
toekomst brengen zal; kampend met zorgen, welke de winter iedereen bereidt en
bij dat alles }:omen voor Rotterdam dan
nog de gevolgen van een luchtbombarde-

Het is dit vertrouwen van den Held, dat
7Ün redevoeringen maakt tot een bron van
vertrouwen en kracht voor zijn gehoor. Het
woord van den Held
en dit ook van den
geloofs- en geestesheld
is eigenlijk het
éénige woord, dat zinrijk is; de rest is maar
—

—

geklets.

ment".

Men zal inzien, dat dit gevaarlijk veel

CIJFERS, DIE SPREKEN!

op een eigen meenicg van „De Telegraaf"
begint te lijken. O, redactie, pas toch op!

Hoe een gezond volk door een
zieke regeering werd ondermijnd
De niet-ontaarde Nederlander zou niet
licht met een Jood trouwen. Daar was zijn
rasbewustzijn te zuiver voor. Ook was hij er
wel van overtuigd, dat hij, als hij met een
Jood zakelijke relaties aanknoopte, op zijn
tellen moest passen. Want hij wist, dat een
Jood z.g. „handig" was, d.w.z. dat hij het
niet zoo nauw nam met de begrippen eer.
eerlijkheid en fatsoen in het zaken doen.
Verder viel aan den Jood zijn eigenaardige
manier van spreken en doen op, die men
graag nabootste, om de lachlust op te wekken.

sch-speculaticve industrie, de diamant-

pen" zou kunnen noemen, en waarin

het mogelijk is, door het aanzien van
het beroep marhtig te worden. Hij

:

beroepsstatistiek

leert

het

volgen-

In beroepen, waar harde en zware lichamelijke arbeid verricht moet worden, komen
niet veel Joden voor. Gerekend naar
Percentage binnen de
Nederlandsche bevolking,
zouden in elk beroep ±2
PC t. Joden moeten voorkoVoor dc vervaardiging van aardewerk,
B'as. kalk en stcencn is dit echter 0.1 pCt.,
voor de bouwbedrijven 0.2 pCt., voor de mijnbedrijven 0.022 pCt., voor de metaalnijverheid
0.5 pet., voor de
textielnijverheid 0.3 pCt.,
%oor de houtbewerkers 0.9 pCt., voor lande" vcctcclt 001 PCt. (waarbij nog te
enken '*• dal de talrijke Joodsche veehandelaren, dus eigenlijk geen boeren, in dit
eufer zijn begrepen), voor da vlsschcrij en
0 02 pCl voor dc huiselijke diensten

ken.

.

nfll!^
0.1

"'

wordt uitgeoefend op de ontwikkeling
der cultuur. Zoo telde men bij de ingenieurs en architecten 5 pCt. Joden,
bij de teekenaars 2.7 pCt., bij de journalisten 7.6 pCt., bij de artsen 11.4

Is, deze cijfers eens

te

vergelijken mei die eener kapitalist!-

21. Het alcoholvraagstuk
Hoe staat de
H. W. te Souburg vraagt:
N S B. tegenover het alcoholvraagstuk?
Antwoord.

accountants 15.1 pCt., bij de
advocaten 21 pCt., bij de artisten 25
PCt.

Wij wc'en niet. welk alcoholvraagstuk bedoeld wordt: De huidige alcoholschaarschte
of he: vraagstuk, dat men ook voorheen
bestempelde met ..Het alcoholvraagstuk". Wij

Vergeleken bij den invloed op het cultunemen het laatste aan.
reele leven, is die, waar men altijd een
De N.S.B. beoogt het redelijk en lichamelijk
overwegende grootcn Joodschen invloed verwelzijn van het Nederlandsche volk. Alles
moedde, in den handel, oogcnschijnlijk tamewat de volksgezondheid schaadt en de volkslijk gering te noemen. Van alle personen, die
kracht ondermijnt, kan dan ook van de zijde
in den hadel werkzaam zij, waren 56 pCi
der
N.S.B. slechts felle bestrijding verwachJoodsch, van de bankdirecteuren 8.7 pCt.
ten. Dit geldt dus ook voor het overmatig
Men diene evenwel te bedenken, dat de
alcohol. De N.S.B. verwacht
gebruik van
groep der bevolking, die zich met den handel
meer heil van een krachtige opvoeding
echter
bezighoudt, uiteraard veel grooter is dan de van
het volk, te beginnen met de jeugd, tot
zoojuist genoemde groepen.
orde en zelftucht, dan van dwangmaatregelen,
Alle cüfers zijn bovendien aan den lagen die schijnheiligheid, smokkelarij en andere
kant, aangezien het meerendeel der hiergemisbruiken in de hand werken, zooals wij in
noemde ontleend zijn aan gegevens van het de Vereenigde Staten gezien hebben. Alcohol,
Centraal Bureau voor de Statistiek, dat tabak e.d. zijn genotmiddelen, die het leven
slechts rekening kon houden met die Joden, veraangenamen. Door zelftucht en karakterdie zich zelf opgaven als behoorend tot vastheid moet het volk de kracht verkrijgen
een Israëlitisch kerkgenoothet volle leven te kunnen leven zonder de
schap. De cijfers laten echter duidelijk slaaf te worden dezer genotmiddelen, doch
uitkomen, dat de Joodsche invloed hier voel zichzelf te blijven. Het nationaal-socialismc
grooter was dan de gemiddelde Nederlander is in de eerste plaats de kracht van
meende en zij tooncn de noodzaak aan van het volk.
een grondige zuivering, ook in Nederland.
Daarom zijn zü zeer leerrijk.
zwarte
J. DELSING.
W. W. te Ticl schrijft ons, dat bij ccn met
name genoemden advocaat in dezelfde stad
onlangs een half varken in beslag is genomen
en htf vraagt, of zoo iemand in dezen tijd
van groeiend saamhoorighcidsbesef bij de
rechtbank gehandhaafd kan blijven. Volgens
W. moet zoo iemand ontslagen worden.

22. Advocaat

-

handelaar

Bij totfferMfenHoest

entaaieversfijming,
6ijfoefaancfmirgm

—

/

ensfetóma

Antwoord.

—,

I
I

hu er mei alleen om hei »li|m op tc
loiacn en het opgeven ie verge .ïakkrlijkrn
I maar ook om hel gevoelige wee'iel der lucht- |
»
vegen minder prikkelbaar en meer beitand f
schadelijke invloeden te maken, kortom |
de oortaak der kwaal moet worden bef
-1 «reden. Daarom wordt Silphosralin door vele

1

J

gaat

lieden
—

I geneethecren in dergelijke gevallen aanbevolen
Ook U kunt Silphoscalin geruit Uw ver-1 trouwen schenken Let echter op de naam
I Silphoicalin en op de groene Terpakking
f 80 Tablet-en a I 2.10 Gelll. brochure gratii
#

thans onder dwang van Duitschland opgelost.
Het is echter een aangelegenheid, die het
Nederlandsche volk zelf moet uitmaken.
Antwoord.

pCt., bij de

1 verkrijgbaar in alle apotheken cn drogmerijen.

Interessant

VRAGEN STAAT VRIJ

schijnt vooral voorliefde te koesteren
voor de beroepen, waardoor invloed

Wij zijn het met W. W. geheel eens, dat
iemand die zich in dezen tijd op zoo schromelijke wijze aan het rechtmatig deel van zijn
volksgenooten vergrijpt, niet waardig is. als
dienaar van het recht op te treden. Dit zegt
eenvoudig volksch rechtsgevoel. Of dit
rechtsgevoel reeds zijn weerslag heeft in
bestaande strafbepalingen,
is een andere
zaak. Het zal echter voor het komende rationaal-socialistische recht richtinggevend zUn.

De opmerking gaat uit van het bestaan
van een jodenvraagstuk in Nederland en dat
is al oen belangrijke stap in de goede richting,
want
geïnteresseerde
de
democratische
machthebbers streefden ernaar het volk wijs
te maken, dat er hier te lande geen jodenprobleem bestond! En vele brave volksgenooten praatten het vertelsel na. ofschoon
zy zelf tandenknarsend gade sloegen, in badplaatsen en restaurants, in winkels en warenhuizen en in de directies van banken, bioscopen en kranten,
hoe de joden door hun
sluikschheid (niet door hun betrouwbaarheid), de Nederlanders in een hoek trapten.
De massa liet Gods water over Gods akker
loopen. het vraagstuk werd niet opgelost,
maar de ziekte woekerde verder. Een kleine
doelbewuste
revolutionnaire
minderheid
tastte het kwaad echter in den wortel aan
en opende de oogen van steeds meer volksgenooten voor hun eigen heil. Het zijn vastbesloten Nederlanders die zelf het Nederlandsche jodenvraagstuk zullen oplossen en daarvoor met den dag meer begrip vinden. Dat de
Duitsche overheid hier het hare aan toevoegt
ligt voor de hand.
De joden zijn de grootste vijanden van
Duitschland. Zij ontketenden niet alleen den
oorlog maar hebben Duitschland uitgezogen
en vergiftigd, toen zU de kans hadden.
Duitschland bestrijdt daarom logischerwijze
de joden overal waar het hen aantreft. Deze
strijd komt ten goede aan geheel Europa.

24. De

Duitsche bisschoppen

W. v. d. B. te Oostcrbeck wordt van katholieke zijde „bewerkt" met een schrijven van
de Duitsche bisschoppen, door de Nederlandsche bisschoppen geciteerd, waarin worit
opgekomen tegen „het onrecht de Kerk in
Duitschland aangedaan".

Antwoord.

Nederlandsche bisschoppen verzuimen ten
cenenmale om dit openbare gebed van hun
Van
Duitsche
broeders te ondersteunen.
„onrecht, de Kerk aangedaan" is overigens
in Duitschland. in precies denzelfden zin
sprake als hier. n. 1. in zoover.re kerkelijke machthebbers zich vervoelen door
ongelijkt kunnen
hun uitschakeling op politiek
gebied.

25. Belangstelling

menschheid".
Bij het lezen van deze woorden gaan on-

willekeurig mijn gedachten uit naar de

kranten

moe-

der die haar zoon offerde, van wien zij ir.nig
veel hield. Dat de H. Maagd meer heeft kunDe vragen die in
deze rubriek gesteld
nen houden van haar eenigen zoon, dan een
worden, zullen zeer vaak de gedachten van
wereldsche moeder, kan ik niet beoordeelen.
vele duizenden volksgenooten vertolken. De Wel heb ik de overtuiging, dat een moeder
daarop gegeven antwoorden kunnen dan ook die haar kind offert om de menschheid te
buiten den woning der Vova-lezer nut stichverlossen van het menschonteerende comten. Het is daarom toe te juichen dat een munisme. evenveel moed en vertrouwen moet
enkel dagblad, en wel de Limburger Koerier, hebben als de H. Maagd bezat, met dit verzijn lezers enkele hoofdstukjes niet heeft schil, dat de H. Maagd aanbeien en bemind,
willen onthouden.
de moeder die haar eenigen zoon offert terwille ven de menschheid. gehoond en veracht
wordt.
Ik heb zelf een zoon, myn eenige, in dienst
Ledigheyt is hongers moeder
en dan is het grievend om
bij de Wattenvaak te hooren hoe daar in ons katholieke
En van diefte volle broeder
Limburg over gedacht wordt.
Vader Cats
Door vele zich noemende principieele katholieken versmaad en "veracht omdat men zijn
kind heeft laten deelnemen in den strijd
tegen de Russische horden, die ons door de
Geestelijkheid en door de Roomsche Pers zijn
te zijn de grootste vijanden
voorgehouden
van cultuur en beschaving.
Smolensk. winter’41
't Is mij zclfoverkomen.dat ik van een zes»
tigjarigen ..goeden katholiek" kreeg te hooren
„De Rus is onze bondgenoot en dis
De sneeuw list breed.
Beschuttend zacht
komt hier niet".
spreidt zij haar wollig witte vacht
Ik vraag me af, is dat volk blind voor d«
over het puin der stad.
werkelijkheid of is het de gronzenlooze haat
En in den wolken vollen nacht
die het zoo doet spreken ?
Op troostelooze doodenwacht
Lafheid spreekt nit de houdinr, die sulk»
Staan muren, moe en nat
menschen
aannemen tegenover de moeder
Als treuren zU over Stalins macht
die
het
offer
durft te brenren, om hen die
Die zonder zin vernieling bracht
Aan eigen volk. Doch zelfs hun stomme smart nof blind tijn te verlossen van het Sovjet*
monster, ten koste van haar elfen bloed,
Is in verstilde kegels Us verstard.

van

ff

Aan Dieier Tappenbeck

:

-

EEN MIJNWERKER-W.A.-MAN,

Maar door de straten jaagt het leven
Daar wordt de droeve dood verdreven
door jonge energie.
Daar dreunt de tred en doet de aarde beven;
Daar lingt de motor b(j zijn voorwaarts

streven

De kruisjesdragers, die zoo gaarne met ware
zUn sterke melodie
of vermeende conflicten tusschen het DuitEn van het station hoort men een ver gefluit
sche Episcopaat en het nationaal-socialisme En zelfs het rappe ratelen van de wielen
leuren, blijven altijd in gebreke melding te En ieder kent
als dank voor hen die
maken van de herderlijke brieven, uitspraken
vielen
der bisschoppenconferentie te Fulda en openHet eenlge woord, dat waarde heeft: Vooruit.
bare gebeden, waarin deze bisschoppen hulde
brengen aan den Fiihrer en zijn soldaten voor
P.K. Frontberichtgever
De heer C. R. v. S. te Rotterdam ontmoette hun strijd tegen het bolsjewisme en Gods
deze opwerping: Het jodenvraagstuk wordt zegen over hun wapenen afsmeeken. En de
Mr. JOHAS HOMMES
—

23. Zelf liet jodenvraagstuk
oplossen

„Hoe bewonderenswaardig is daarbij de
moed, de heldenmoed, waarmede de H.
Maagd haar lijden aanvaardde. Hoe moet
heel haar verdere le\en een marteling zijn.
geweest, alleen reeds door de wetenschap
hoe haar eigen zoon, van wien zij meer
hield dan ooit een andere moeder van haar
kind zal kunnen houden, zou moeten lijden. Zij bracht hem groot voor het Kruis.
Dat heeft zij volgehouden tot het bittere
einde toe, tot onder het Kruis, waar zij met
haar zoon dat bloedig offer opdroeg en
daardoor werd de medeverlossercs van de

1,1

I

ring het aan kon sturen op lets, wat het
volk. Indien het dit beseft had, eigenlijk niet wilde
een overhecrschende
Positie der Joden.

GENERAAL WINTER: ..Ik begrijp Uw verdriet, mijnheer Churcliill, maar
ik verdwijn: het wordt mij hier te warm"CHURCHILL: „Maar dat is het jiiis>l. mij óók! Ach toe, neem mij mee!"

Het liefst echter dringt de Jood zich
in beroepen die men de „heerenberoe-

het lezen van een stukje in de krant

over Maria Lichtmis", trof mij bijzonder het onderstaande gedeelte:
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greerlng 'en volk, een ontwortelde regeerlng en een gezond volk, werd hier
de toestand geschapen, dat de regee-

BIJ

was, en 57.4 pCt. der

[

Joodsch
werknemers.

vers

bchooren."

Zoo liet het volk ilch door Joden
beheerschen, zonder het zelf te weten,
of althans te beseffen. Door het groote
verschil, de groote kloof tusschen rc-

Een mijnwerker schrijft ons:

indus'rie, waar 65.2 pCt. der werkge-

Dit zijn gezonde reacties, waarvan men
zich echter geen rekenschap gaf.
Dieper ging het Ncderlandsche volk dan
ook niet op het Joodsche vraagstuk in. Het
kreeg immers steeds van boven af voorgehouden. dat er geen Joodsch vraagstuk bestond. De regeering, tot de hoogste gezagsdrager toe, praatte het volk voor, dat „allen toch menschcn zijn" en dat „de Joodsche
medeburgers tot dc trouwste onderdanen

Van boven af werd het wanbegrip der gelijkheid van alle menschcn verkondigd
en
practisch verwerkelijkt. De rcgecring gin,;
voor in het benoemen van Joden op invloedrijke posten, waarbij er angstvallig tegen gewaakt werd, dat bekend werd, dat het Joden
waren. Niet dc z.g. superioriteit van den
Jood, noch zijn z.g. grootcre begaafdheid
hebben er toe geleid, dat dc Jood de goede
betrekkingen kreeg, maar uitsluitend dc
Joodsch onderlinge protectie en dc bescherming der Jodenvrienden.

Maria Lichtmis
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het vertalen in gewoon Ncdcrlandseh
er van geleerdheid niet veel overblijft.
Maar laten we toch de taal der geleerden
volkomen zinloosheid van het gebruik en van hen d e in hun nabijheid leven, niet
te spoedig ijdclheid noemen.
van woorden als enorm, kolossaal, absoHet gaat hier meer om een verwaarloosde
luut door de heeren evenaart de dwaasheid
taak.
van het „teaen" en „shoppen" der dames.
Tc zeer is de verncderlandsching der vakIn de opstelletjes over verwaandheid en talen
onbeproefd, dat we van den enkeling
gemakzucht in de taal rekende :k, voorzookunnen
eischen, dat zij zich van zijn „latijn'
ver dat in zoo'n klein bestek mogelijk is,
losmaakt.
met dat slag vreemde woorden af.
De belangstelling voor de stelselmatige
zuivcr;ng der vaktalen is in de laatste jaren
Ken andere slechte gewoonte is de
groeiende. Ik noemde reeds de pogingen een
onnadenkendheid der „iutelvolled g stel Nederlandsche namen bijeen te
leetueelen". Wie veel werken in vreembrengen voor de vlicgtaal. Op enkele sportde talen leest, en een vaktaal in gegebieden is ook iceds wat bet-eikt. In samenbruik heelt, welke nog niet geleerd
werking tusschen Noord- en Zuidnederland
heeft de vreemde woorden uit te schaen Zuid-Afrika was voor den oorlog belangkelen, voor dien is het gebruik van
tijke voorarbe d begonnen voor zuivering
vreemde woorden zoo iets gewoons,
van de technische taal. Zoo moet het doordat hii ook buiten zijn studie en buiten
gaan: de rechtstaal, de handelstaal. Kr kan
den kring der vakgenooten zijn vreemnog
zooveel gebeuren. Wie R u u sde woorden in eroote hoeveelheid met
broec leest en opmerkt hoezich draagt. In lezingen voor een volksver die re e ds was voor het
universiteit, in geschriften voor den
vormen van een eigen stel
gewonen lezer, in zijn gesprek, overal
woorden voor \v ij s g e e r i g e
strooit hij zijn vreemde woorden rond,
begrippen en dan een hezonder erbij te bedenken, dat hii zün
dendaagsch bock over deze
doel: zijn gedachten bekend te maken
edelste der wetenschappen
aan een crooteren kring dan de eigene,
ter hand neemt, voelt zich
zoo onmogelijk bereiken kan.
niet in een eeuw van voor-

Hoe komen we van de DS

vreemde woorden af?
Er bestaat

de wereld
zuivere taal!

geen

op

WIJ STRIJDEN TEGEN DE SLECHTE GEWOONTE
Het ls niet mogelijk en niet gewenscht tot een volledige zuivering van de taal over
ie gaan.
Dit is, hoop ik, even duidelijk, als wanneer ik zeggen zou: het is onmogelijk en
ongenenseht om in Nederland uitsluitend Nederlandsehe grondstoffen te gebruiken.
Of uitsluitend Nederlandse!) fabrikaat te koopen. Ook even duidelijk, als wanneer
lk zeggen zou: het is niet mogelijk en niet gewenseht maatregelen te nemen om
Nederland alleen door mensehen van zuiver Noordras te doen bewonen.
Ik moet dit wel even zoo scherp en zoo duidelijk uitspreken, omdat er altijd mensehen zijn, die een goede waarheid tot zulk een uiterste willen doortrekken, dat ze
in sehade en in dwaasheid verkeert, en ook om het pleit voor het eigen woord af te
zonderen van den strüd tegen windmolens.

H bestaat ter wereld geen
„zuivere" taal en onze
V.'estersche talen zijn dit
wel het allerminst. En geen
rurist kan dit feit veranderen.
Dit alles pleit niet tegen Nederlandsche
grondstoffen, tegen Nederlandsch fabrikaat,
tegen rasverbe:er:ng. tegen purisme.
Er zyn verscheidene puristen te noemen,
vier werk zeer vruchtdragend is geweest.
Het zijn vooral diegenen onder hen. die hun
werkzaamheid in hoofdzaak richtten op een
rebied, waarop zij in het bijzonder deskund g
waren: Hugo de Groot op de taal der rech'.speleerdheii, Simon Stevin op dat der wiskunde, verschillende taalkundigen op dat der
fpraakkunst, Hooft als geschiedschrijver op

dince'je (een etentje zeggen mijn kennissen,
maar ik ben er niet gelukkig mee).
Het is echter n et de bedoeling van dit
opstel om op de vraag die als opschrift d.ent.
enkel maar te antwoorden, dat we nooit van
de vreemde woorden afkomen.
De vraag s eerlijk gemeend: scherper in
vorm gebracht zou ze moeten luiden: op
welke punten kunnen en moeten we den
strijd voor het eigen woord voeren, waar
hebben we het meeste gevolg te verwach'en?
o:ti deze vraag goed te beantwoorden,
moest ik wel eerst aantoonen. dat men bij
dien strijd geen frentaanval over de heeie
lin.e moe: doen, want dat er enkele punten
zijn, waar elke aanval krachtsverspilling is.
In de eers'e plaats moet zich onze aanval
richten tegen de slechte gewoonte.

allerlei staatkundige begrippen en de amb'?n die belangrijke personen bekleedden.

Werkelijkheidszin!
1T wijst ons den weg. Ons pleit voor het
XJ sigen woord moet iüjn een stukje „Realpolitik''. Onze liefde voor de egen taal en
onze afkeer van verbastering is zeker niet
minder groot dan bij de fe'.ste puristen, maar
wij strijden n et in het wilde weg.

Wintertijd

is ook een vruchtbaar purisme
geweest in tijden van overheersching
of aan de grens van twee taalgebieden. Ik denk aan den strijd iti ZuidAfrika tegen het Engelsch, in Vlaan-..
deren tegen het Fransch. Zonder dit
taalvcrzct van een kern van warme
taalminnaars, was Zuid-'\frika groo-

EEN' tijd is gunstiger voor het boek dan
deze. Een mensch is blij. als hij 's-avonds
niet de deur uit hoeft. En als hij niet wat
musiceert of knutselt grijpt hij al gauw een
boek. om gezellig door den avond heen te
komen.
Hij grijpt een boek. ... werkelijk de meestendeels verengelscht en Vlaanderen
te menschen grijpen er maar een. Ze zijn
nog verder verfranscht. Dit verzet kan
niet allemaal zoo als de man, die in den catazoo dwingend noodig zijn, dat alleen
logus van zijn leesbibliothcekje bij A begonnen is. en nu reeds is gevorderd tot de
liet felste purisme een goed antwoord
G. Maar toch zijn de meeste menschen tameis op de opdringerigheid eener vreemlijk nonchalant in de keus van hun boeken,
de taal. Daarom bewonderen we den
die zij helaas zelden zelf koopen. maar leenen
uit een biblotheck- voor 8 cent per week
Grammens,
van
een
man
als
taalstrijd
per deel (waarvan de schrijver nooit iets
die elk Fransch woord in Vlaanderen
ziet !> Velen gaan dan af op het oordeel van
haatte.
de juffrouw, die van meening is. dat hij dit
of dat boek absoluut gelezen moet hebben
Met alle waardeering ech'.cr voor het werk Het pleit niet voor den modernen mensch.
Oer puristen, ais de zaak zoo eenvoud.g was, dat hij zich door zijn leesbibliotheek laat
als he: bij puristen vaak lijkt. d3n was cr voeren, maar nu dat feit er eenmaal is. dient
in een tijd van krachtige besluiten gelijk den er rekening mee gehouden te worden. De
*>nze een afdoend middel ter zuivering van
vervlogen tijd kende ook hier geen veranttic Nederlandsche taal te vinden, een m ddel woorde! ijk heicl. zag ook hier geen opvoedat trouwens door zuiveraars meermalen 's dende taak. De leesbibliotheken, zuiver combeproefd: s;cl een vreemde-woordentoik mercieel van opzet, hadden van haar kant
samen, neem u voor als een vreemd '.voord gelijk, dat ze den smaak van het publiek niet
u opkomt, waarvoor u geen Nederlandsch leidden- maar zich bij den aankoop van hun
boeken er door lieten leiden.
te binnen wil schieten, den tolk te raadpleGeen kunst, geen
Wat wil het publiek
gen, en het vreemde trouw te vervangen door
het eigen woord, dat de tolk opgeeft. Schrijf literatuur, maar leesvoer. Spannende, sensahet gebruik van dezen tolk gebiedend voor tioneele boeken, boeken van liefde, vanaf dc
aan dagbladschrijvers, wat zeg ik. aan alle romantiek voor eenvoudigen van Courts
schrijvers, op alle kantoren, op alie schoien. Mahler tot de gr<»\< «exualitcit van een Glaeser of Feuchtwanger en dan vooral veel EnZouden we zoo" niet van alle vreemde woorden verlost kunnen worden? Terwijl :k dit gelsch en «Amerikaanse!! society-werk.
schrijf, kijk ik al met een scheef oog naar
Dit lezrn. al is het dan ontspannend
de woorden kantoor en school, beide van
leidt niet tot verheffing en verlezen,
vreemden oorsprong, trouwens het woord
edeling, maar tot vervlakking. De
zijn
wapen.
heeft
een
balk
in
schrijven
ook
kunst van lezen wordt door het werk
Wat moet de tolk met zulke woorden doen?
der kleine leesbibliotheken niet aangeWat geeft de tolk voor cent, kwartje, domikweekt.
Integendeel, men krijgt den
lucifer,
r.ee, pastoor, biefstuk, croquetje.
indruk, dat zij het er op aanleggen den
sigaar, cigaret. renaissance, barok? Het zou
smaak van het publiek te vergiftigen.
een kleinigheid zijn duizenden van zulke
Vooral
In de laatste jaren werden de
te
om
van
woorden op
de allerschrijven,
leesbibliotheken, vooral dc kleine, onoudste Latijnsche leenwoorden als muur,
der den druk der politieke ontwikkeplant, peer, kouter, kelder, kool. maar te
vergaarbakken van onvolksche,
ling
zwijgen. Van de onmogelijkheid om de Gerrr.aansche talen van deze latinismen te zuiveren is trouwens ieder overtuigd. We drukken dat zoo uit: we voelen deze niet meer
als vreemd. We hebben zoo n geweldig aantal
Frarsche woorden tot ons genomen, dat we
ook de Fransche uitgangen niet meer als
vreemd aanvoelen en we plaatsen de uitgangen -eeren, es, -ist, -ier. -age achter Nederlandsche stammen: kleineeren, halveeren,
zondares, onderwijzeres, bloemist, fluitist,
tuinier, kruidenier, lekkage, tuigage. Hebben
we bezwaar tegen Friesehe leenwoorden als
tjalk, tjotter, fnuiken? Wat moeten we met
woorden als treiler, den verhollandschten
vorm van trawler?
Verder zou zoo'n woordentolk niet kunnen
volstaan met achter elk vreemde woord één
vervangend woord te plaatsen. Ik herinner
me een bespreking, die professor Salverda
dc Grave wijdde ®an een woordentolk, die
de moeilijkheden zoo met één woord afdoende meende cp te lossen. Hij vond achter het
woord baby het Nederlandsche woord zu !
gellng en vroeg, of hij r.u zeggen moest: „mijn
vrouw verwacht een zuigeling". Natuurlijk
ïijn woordentolken nuttige boeken, mar taal
ontsnapt altijd weer aan wetgever en school-
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meester.
We moeten dus erkennen
doe het zuchtend!
dat
cr duizenden woorden in de
—

—

taal zyn en blijven moeten,
hoewel ze van vreemden
oorsprong zijn. Biscuit, beschuit,
toast, wie helpt me aan drie goede vervangers. die werkelijke gebruikskans hebben?
Erken daarbij, dat er vreemde woorden
Sijn. die men vaak kan mijden, maar die toch
som» ook noodig zijn. Als we het woord
herberg herstellen in jeugdherberg, hebben
we het woord hotel rog niet opgeruimd. We
kunnen diner vervaniten door middagmaal,
•warmen maaltijd, feestmaal, gelegenheidsmaal, uttgebreiden maaltijd, maar Ik weet
dan toch nog geen raad, als Ik een enkele
taaal mUa gasten onthalen wil op eeh kleir

De

slechte gewoonte

Tenslotte is het gebruik van Nederlandsche woorden een 2aak van karakter en tucht.
Over het karakter in verband met de
vreemde woorden heb ik het in den loop van
deze opstellen herhaaldelijk gehad.
Met tucht bedoel ik: den inncrlijken dwang
dien men zichzelf oplegt, om he; zonder het
vreemde woord te doen en den naar buiten
tredenden drang om overal waar het gebru k
van vreemde woorden ergerlijke vormen aanDeze slech:e gewoonte ont?pru t als regel neemt forsch verzet aan tc teekenen. en tegen
uit onnadenkendheid, vaak echter ook uit slechte gewoonten en onnadenkendheid de
nteüec'.ueele hooghartighe d. het gevoel dat woorden te zoeken, die to: goede gewoonten
en nadenken voeren.
met he: loslaten van de stijlsfeer zijner veelleder moet de grenzen zoeken tusschen
van den stralenkrans
taligheid zijn woori
taaltucht en schoo'.mcesterij.
werkelijke
verl
der be!ezenhe:d
est. D.t kan onverzijn,
wanneer
dat
Dr. J. W. HAM.
draaglijke ijdelhcid
blijkt,

Een lezing, een artikel kan door de moeilijke stof boven den bevatt ngskring van den
gem.dde'den hoorder of lezer liggen, daar
kan een redenaar of schrijver niets aan veranderen. maar het is dwaasheid, a!s iemand
een deel van zijn gehoor of zijn lezerskring
buitensluit, omdat dit n et genoeg vreemde
:alen behecrscht, als het over een stof gaat.
die met vreemde talen niets uitstaande heeft.

-

Leestijd

vaak politieke, anti-nationaal-socialistische en anti-Duitsche lectuur. De
werken van Joodschc schrijvers (al
dan niet emigranten) werden aangekocht, de boeken van goed-volksclic
schrijvers (al dan niet vertaald) kwamen niet vour aanschaffing in aanmerking.

Zoo vindt men, nu nog, in elk particuliere
leesbibliotheek de werken van de Joden, S
v. Praag, Maurits Dekker. Melis StokePremsela enz., de werken van de Joodsche
emigranten Vicki Baum, Feuchtwanger, EmiJ
Ludwig, Remarque, Alfred Döblin, Werfel,
Schnitzler e.a., die met hun- wat wij noemen
psychologisch- geschrijf, de ziel van ons volk.
van onze jeugd vooral, vergiftigen door die
broeierige atmosfeer te scheppen, waarin elk
gezond leven onmogelijk wordt, of die met
hun onberedeneerd politiek geschrijf, geschrijf voor eigen standje meestal, voor een
groot gedeelte mede verantwoordelijk zijn
voor het wanbegrip ten opzichte van de
Nieuwe Orde en dus ook van het ongeluk
dat over ons volk is gekomen.
De eerste eisch- dien we thans mogen stellen- thans, nu de staat wel verantwoordelijkheid toont ten opzichte van het cultureele
leven der volksgenooten, is ten aanzien der
leesbibliotheken derhalve;
Zuivrrinu der bibliotheken van alle werken
van Joden en emigranten, ') en wel zoo spoedig mogelijk. Het getuigt van een bijna onbegrijpelijke lankmoedigheid dat thans nog
het volk vergiftigd kan worden alsof er niets
gebeurd was.
Zijn de bibliotheken gezuiverd, dan kan begonnen worden met het positieve werk. De
volksgenooten moeten door middel van de
bibliotheken in de gelegenheid worden gesteld kennis te maken met onze volksche
dichters en schrijvers. Het volk moet den
invloed kunnen ondergaan van den geest
van hen, die in het leven ook nog andere dingen kennen dan scxueel-psychologische problemen, van hen. die de waarden kennen van
den eigen aard. het eigen landschap, het
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bij

uitgang.

Maar de bibliotheek is
nog steeds volksgevaarlijk

Er

]0e

vaderland, van hen. die het volk vruchtbaarheid van het offer leeren en Óen gemeen-

schapsplicht.
Elke bibliotheek dient verplicht te worden
de boeken van zulke N'edcrlandsche en
Vlaamsche schrijvers aan te schaffen. Daarnaast dient de smaak van het publiek van
de Engclsche en Amerikaansche vertaling te
worden afgetrokken en te worden gericht op
de vertalingen der werken van stamverwante
volkeren .in de eerste plaats van het Duitsehe. Een werk. dat begrip kweekt voor
Duitschlands nood en lot. Hans Grimms
•.Volk ohne Kaum" dient vertaald te worden
en in elke bibliotheek aanwezig te zijn.
Verder de werken van Griese, K. IC. Wacccrl. Wiechert, lïillinger. die begrip kweeken voor het landelijke leven, dat gezonder
is dan het versteedschte- dat het grootste gedeelte van ons volk leidt. De zuiverheid en
rechtvaardigheid der tegenwoordige Duitsche letterkunde, niet slechts der hier met
naam genoemden, rechtvaardigt een vertaling en invoering dezer boeken alleszins
vooral als tegengif tegen de Joodsche, ontwortelde en versteedschte li'.eratuur, waarmee thans nog ons volk geestelijk wordt gevoed.
Geen tijd is gunstiger voor het boek dan
deze.
Moge het dan spoedig het goede bock zijn
dat ons volk verheft en veredelt.

DE NIEUWE MUNTEN

l)e

nieuwe Xederlandsche munten mar ontwerp van Xieo de Haas.
(I'oto Fotodienst N.5.8.-Van Dijk)

Kameraad Ernst Voorhoeve schrijft
ons:
l.aat ik het maar Ineens zessen: deze
munten zijn den hoogen staat van onze
rul uur en van onze beeldende kunst

t il waard i'r.
Voordat ik mij er toe zette deze kritiek te schijven heb ik geïnformeerd of
vóór het vervaardigen van deze nieuwe
munten het advies van het departement van
olksv oorlichting en kunen en van den Cultuurraad is getraafd. Het is verwonderlijk, maar dit
.s inderdaad niet gebeurd. Ik noem dit
verwonderlijk, omdat wij. nalionaaloclalisten, op het fenige juiste standiiunt staan, dat de personen. de gei>eensehaps- en de s aatsorganen zieh
moeten beperken tot het trriein hunner talenten en kunde, tot het terrein
ok Hunner bevoegdheden.
Het spreekt vanzelf, da', het deparemeht van financiën noch de \ederlandsche Rank geacht kunnen worden
\

>

bevoegd te zijn op het gebied der beel-

dende kunst. Dit terrein behoort nu
juist tot de bevoegdheid van liet departement van volksvoorlichting en
kunsten.
Ons volk beschikt over de beste
munt- en penningkunstenaars van de
wereld. Door heil mi worpen en uitgevoerd zouden de nieuwe munten ons
volk waardig hebben vertegenwoordigd. Thans zijn ontwerp en uitvoering
opgedragen aan een volkomen onbekende op dit gebied.
Zelden zag ik

armoediger

gebruiksvoorwerpen,

ge-

tuigend van zulk een gebrek aan smaak

vakbekwaamheid. Grof en armoevorm is elk ornament, elke
letter, elk cijfer.
I'en leerling van de lagere klassen
van de academie zou om zulke proefstukken wegens gebrek aan fanta-ie en
en

dig van

bccldei d vermogen den raad krijgen,
zich op iets anders te gaan toeleggen.
Daar ben ik zeker van.

De schuld ligt hier niet aan het materiaal. want ik zag nog weinige weken
geleden in Du.tseliland prachtige, In
zink uitgevoerde werkstuk'er.
Juis'. het noodzakelijke gebruik van
het min-rdele metaal zink bad moeten
doen beslul'cn, de allerbe te kunstenaars op dit gebied aan het werk te
Dan zou

zetten.

vorm
echte

en

de sobere adel van
deze munten tot

versiering

kunststukken

hebben

kunnen

stempelen.
Het I* te hepen, dat voortaan In de
Beweging en in den Sta.it op alle gebieden, maar in het bijzonder op lie: ge*hicd van de beeldende kunst, de leiding

van de daarvoor aangewezen organen
aanvaard wordt. Deze discipline i> het
geheim van het feit. dat in l)ui!s<hlaud
zooveel producten van den S'aat en
van de partij een werkelijk veredelenden invloed uitoefenen op de cul'urecle ontwikkeling van het Duitsche
volk. en dat zij het Duitsche volk waardig vertegenwoordigen.

I'.RNST VOORHOEVE

DE KRACHTBRON VAN ONS VOLK
Platteland en Groote Gezinnen

DUIDELIJKER
nationaal-socialistisehe

dnn ton lang artikel bewijst onderstaande statistiek hoe juist

II er volgt een korte samenvatting van het
s atistisch cijfcrniater.aal omtrent de verdeclir.g van de groote gezinnen over het land,

opvatting ten
onze
aanzien van hei bevolkingsvraagstuk :s. Wij gcgri epcerd naar grootte der icmtrnion:
hebben steeds betoogd, dat de ontvolk.ng
Aantal
o.m. een gevolg van
van het platteland
met meer
delandbouwpolitiek
der
de kapitalistische
Gemeenten
«I.tn 5 Pcrc.
Totaal
mocratie
den bloedbroji van ors volk deed
k.nderrn
opdrogen en onze volkshuishouding van buiAmsterdam
182.333
7.628
4.2
J. Delsing
tenlandschen agrar.schen invoer afhankelijk Rotterdam
6.4
135.315
8.009
maakte.
Don Haag
103.942
4!>12
4.7
Hetgeen eenerzijds ondergeschiktheid be') De spoorwegbockhandels zitten ook nog
6.7
Utrecht
35.24*
2.356
vol or.dcrmijningsmateriaal. De geraffineerd tcekent aan de internationale gcldjoden of Haarlem
-8.731
1.304
4.5
anti-Duitsche detectiveverhalen van Phillips aan de graanspeculanten van Ch cago en Groningen
1.041
2.1.714
4.4
anderzijds de kinderen onzer boeren naar de Van 50—100.000 nw.
Oppenhcim b.v. worden overal aan de sta172.037
13.575
7.9
den
industr
celen
steden drijft, waar zij in
ions nog voor luttele dubbeltjes als „treinl!(7.ül 1
20— 50.000
15.330 7.7
arbeid nimmer het vo'le geluk en levensRed.
lectuur" verkocht.
10— 20.000
B'J
247.831
22.085
vervulling kunnen vinden, doch integendeel
5
JO.OOO
246 559. 2.Voti:> 10.4
geboortebeperking
door weeldezucht en
249.4'<3
26.950 10.Ü
2— 5.000
langzaam maar zeker ten gronde gaan.
7.701
10.7
1— 2.000
72.082
2.115
92
22 003
500— 1.000
Electrisehe installaties
De gemeente Amsterdam telt b.v. Np
k.l \f
IN V
Centrale verwarmingen
de 182.000 gezinnen nog slechts 7tiOO
Het liijk
1.720.744 133 800
C.
gezinnen met meer dan 5 kinderen,
He; is reeds droevig te moet'n vaststellen,
terwijl in de gemeenten van 2.000—
dat nog geen 10 pCt. onzer Nederlandscho
3.000 inwoners niet in totaal 210.000
geziiinen als „normale" gezinnen, d.w.z. gekinderen, kunnen worden
z nren met
gezinnen nog altijd 27.000 groote gezinaangemerkt. Doch erger wordt het.
ndien
worden
naar
ver&
gevonden, d.w.z.
nen
men daarbij bedenkt, dat in onze groote
houding KL'IM TWEE EX EEX HALF
steden d t op zichzelf reed-- geringe percenAmsterdam-C.
tage nog op geen stukken na wordt bereikt
MAAL ZOOVEEL.
en het aantal normale gezinnen nog ieder
Kerkstraat 158
Het zal de taak zijn van een nationaalWelk een verlies
jrar
socialistisehe regeering duor een doelbewuste aan sterk is afgenomen. volkskracht
Tel. 34454, 3 lijnen
hierzedelijke en phys eke
naar
de
erootc
bevolkingspolitiek den trek
gepaard is regaan. zal een ieder wel
mede
steden met kracht te beperken en zoodoende
duidelijk zijn.
den ondergang van het gezonde boerenbloed
Enkele belangrijke stappen In de
(Inge* n.ed i 273 20 te verhinderen.
i
goede richting ziin thans evenwel reeds
gedaan. De l.randhaarden van de propaganda voor een kunstmatige geboortebeperking in onze steden, de z.g.
„voorllchtingbureaux"
der Xeo-Malthusiaauschc vereenigingen zijn uit
elkaar geslagen. Een voor de groote
—
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Groeneveld
Co.

gezinnen gunstige belastingheffing is
ingevoerd. Ook wordt aan cle intensiveering van land- en tuinbouw groote
aandacht besteed, hetgeen beteekent
dat een grooter aantal Xcderlanders
daarin arbeid en brood kan vinden en
dus niet naar de volksverslindendc
groote steden behoeft te trrkken.
Doch dit alles is nog slechts ccn begin
Straks, wanneer de machten van hei
democratisch verleden voorgoed zullen zijn
verslagen, zal de opbouw pas goed kunnen
beginnen en zal ons volk in zijn herwonnen
levensmoed weer bloeien en groeien als
nooit tevoren. Want een ding staat n.l, vast:
de d epste oorzaak van het verval van een
volk is het gebrek aan godsvertrouwen en
daardoor aan levensmoed.
N. O.
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NIET ALS NAPOLEON!
Een gezond volk maakt zijn
eigen geschiedenis
deze dagen is er, wij hebben er al verschillende keeren op gewezen, een groote
belangsselling voor geschiedenisboeken. De
studie van geschiedenis is een nuttige bezigheid, omdat cegene, die met versland begaafd
js, v* veie dingen uit hei verleden vele gebeurtenissen en vraagstuk en van het heden
!;an doorgronden.
Men kan uit de geschiedenis leeren, dat het
'cvegde: „de geschiedenis herhaalt zich" een
waren ondergrond heeft, zij het dan ook, dat
men zUh zou vergissen door hieruit de gevolgtrekking te maken, dat de zich herhalende gebeurtenissen en pogingen allü'l
dezelfde on'knoopir.g tot gevolg hebben. Er
zijn vele volksgenooten, die dit laatste inderdaad meenen. Eigenlijk kunnen wij beter
schrijven, dat zij zulks g e 1 o o v e n. Zij
'geloovcn het, omdat zij hopen, dat zij rog
eens als nazaten van Van Hoogendorp met
een Oranje strik op het Scheveningsche strand
Engelan.t
zullen staan om de redders uit
welkom te heeten.
dergelijks
Immers, zoo redeneert men, iets
uit EngePrins
kwam
1813.
De
in
-eschiedde
gevluchte
zullen
de
regeeringaland en straks
personen ook uit Er geland komen, wanneer
Rusland, gelijk het in 1812 de Kranschen in
in
rien val lokte, de Duitschers hun bekomst
krijgen.
'doen
Rusland zal hebben
verschijnseWie zoo denkt, vergelijkt wel
tot het wezen der
door
dringt
niet
maar
len.
ijdingen en kan zich derhalve slechts b 1
gebeuren
het
wij
Wanneer
v e n vergissen.
vergelijken met
der twintigste eeuw willen
wvj niet,
dan
moeten
de dagen van Napoleon,
naar
zien,
maar
nevenverschijnselen
de
naar
zich
deden
de krachten, die de gebeurtenissen
ontwikkelen, zooals zij zich hebben ontwikkeld.
orNapoleon wilde Europa tot een eenheid
NoVolk"
van
ganiseeren. In „Ontwakend
dr. v.
vember 1941 schreef kameiaad prof.
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Genechten:

Napoleon is bezield geweest
door de gedachte van de eenheid van
toenEuropa, waarvan Frankrijk
in
maals ook nog de grootste macht
Zijn
poging
zijn.
zou
de kern
Europa
oorzais mislukt, door verschillende
ken. waarvan de belangrijkste was, dat
voor
hij de Europeesche volkeren niet
heeft
zijn
gedachte
aan
medewerking
kunnen winnen, omdat hij bij zijn s.aatkundig stelsel met het besef van hun
eigenheid geen rekening wist te houden, waardoor Engeland op deze gevoelens spelende, hen ïcgen hem heeft
weten in het vuur te brengen."

VRIJ EN ZELFSTANDIG
tegen

n EN der beUncrukste
ic< n<>' mdr opvatting spruit voort uit de
wüie, waarop de Führer Europa tot een eenheid wil orgai eeren, namelijk niet door het
construeeren van vazalstaten, welke Biecht»
vreden en in hun eer cekrenkte voluit
keren kunnen bestaan en dientengevolge nimmer tot behoorlijke prestaties kunnen komen,
doch door het heppen van een Europa, bestaande uit vrije, zelfstandige staten, die fl'h
bewust ilin dat hun Europeesche taak en hun
Europeesche weien hun den plicht oplegt alt
Europeesche volken elkander In voor- en teargumenten

genspoed te steunen.

IJat deie staten van elkaar afhankelijk zullen zijn Is niets bijzonders. In
het liberale tijdvak was de geheele
wereld dusdanig van elkaar afhankelijk. dat Ercrland. dat de zeeën beheerschte, 'uisl uit die onderlinge economische afhankelijkheid tljn greep op
alle volken van Europa kon ontleenen.
I»e komende organisatie der Eurostatrn zal tengevolge
peesche
a m e nhebben, dat deze stalen g e
blok
sullen
een
onaantastbaar
y
-1
k
kunnen vormen, economisch en militair.
Geen staat alléén ls daartoe ooit in staat
geweest. Er zal dus uinst zijn voor alles
geweest. Er zal dus winst zijn voor
allen.
Het was de fout van Napoleon, dat hij met
de eigenheden der volkeren geen rekening
hield. Diirom is Napoleon er dan ook niet in
geslaagd de volken voor zich te winnen en
kreeg Engeland opnieuw zijn kans.
daarentegen,
nationaal-socialisme,
Het
het volksniet
alleen
met
rekening
houdt
eigen, doch komt uitsluitend
voort.
uit
het volkseigen
N.S.ö.
der
programma
het
Wanneer men
*

leest, het Leidend Beginsel en 6» bronnen:
Godsvertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland en Eerbied voor den Arbeid, dan zal bet
toch moeilijk zijn hierin ieta aan te wijten,
dat niet strookt met ons volkseigen. Wij begrijpen heel wel, dat sommige volksgenooten
wel eens afgeschrikt worden door wat tij
hier en daar wel eens lezen, maar men moet
bedenken, dat er ook in een tijd van hevige
beroering niet altijd uitsluitend wijze woorden worden gesproken en geschreven. Wie
zich houdt aan de woorden van den FUhrer en
van den Leider weet waaraan hij toe is. Men
laat zich nimmer van de wUs brengen door
artikelen, in welk blad dan ook, die niet in
overeenstemming zijn met die woorden. En
in géén geval store men zich aan uitingen van
volksgenooten, die zich groot wanen door er
Napoliott'-iiche meeningen op na te houden.
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een behoorlijk bestaan zou kunnen verzekeren aan alle werkers. Maar omdat
bet volk het natlonaal-sociniet kent, weet het
all f m
nlctwathet wil! Omdat het
nationaal-socialisme onder de meest ongunstige omstandigheden moet worden gepropageerd, blijven velen argwanend en wantrouwend toezien- De worsteling om de ziel van
ons Nederlandsche volk is zeer zwaar, doch
dat weerhoudt ons niet rusteloos te blijven
arbeiden.
BU dezen arbeid zijn twee dingen zeer be•

langrijk.
le. Het Nederlandsche volk moet leeren
inzien, dat de eenheid van Europa eerste
voorwaarde is tot grooten opbloei zonder de
kans, dwt Engeland opnieuw de oorlogsfakkcl
ontsteekt.
2e. Het Nederlandsche volk moet leeren
Inzien, dat een vereend Europa geen hoorigheid beteekent. Nederland is reeds toegelaten
als deelgenoot in het nieuwe Europa. De
Filhrer verzekert ons gelijkheid in rechten
ten opzichte van het Duitsche volk en de andere Germaansche volken. Wij zullen een vrij
HET NATIONAALSOCIALISME en zelfstandig volk zijn.
Wetende hoezeer het Nederlandsche vo'.k
zijn vrijheid liefheeft (een typische GermaanOPGEDRONGEN
sche eigenschap!) is het tweede punt een aer
nationaal-socialisme wordt ons volk belangrijkste middelen ons volk het inzicht
| j ET
belangrijkheid van
in 't geheel niet opgedrongen. Slechts bij te brengen van de
punt
1.
wordt met klem, en ingegeven door een groote liefde voor ons eigen volk betoogd, .lat
Uit de verwarring, voorkomende
slechts het nationaal-socialisme ons volk
uit distributiemoeilijkheden, vervoersweer kan opheffen tot nieuwen bloei, tot
strubbelingen enz. moetrn wij voortdunieuwe kracht, tot nieuwe glorie. Is het niet
rend, rustig doch beslist, het ware prode taak van hen. die een Ujdgebeuren bebleem naar voren halen. Het geschenk,
grijpen, hun volksgenooten den uitweg en de
dat de Leider ons volk op 14 December
oplossing te wijzen? Is dat zelfs geen plicht?
bracht en dat onder punt 2 hierboven
werd omschreven is van zóó groote
toch
geen
is
waarlik
Er
krachtig
draagwijdte, dat het slechts
en
innerlijk
gezond
voortvan den wil.
de
volk, dat in tyden van nood
varendheid,
de
kunde
het
beklemming
niet
en
van
de
daadkracht
en
besluit neemt dat redding
volk
het
Nederlandsche
cn nieuwen bloei verzeker'?
zelf afhangt, welke rol
Wil ons volk het nationaal-socialisme nietY
het In het nieuwe EuroAls het het niet wil, wat zou het dan willen?
pa sal spelen.
Het wil vrij zijn en zijn eigen zaken regelen.
Het wil arbeid en een toekomst voor zijn kinEn daarom ls elke vrees en aarzeling onderen. Het wil rechtvaardig bestuurd worden.
gegrond en daarom ls het duiken in geschieHet wil sterk en weerbaar zijn.
parallellen te zotken nutteAl deze dingen worden gebracht donr liet denisboeken om
en
want
dwaas,
loos
een gezond volk maakt
door
het
n*tien alléén
door te handelen als
zijn
eigen
geschiedenis
langen
een
te
hebben
onaal-socialisme. WIJ
het
istijd
tijd van democratie achter den rug om te
L. L.
gelooven. dat een verbrokkeld partijenvolk
*
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VROUWENMEENINGEN

—

De vrouw bij de Germanen
crr IJ beoordeelen in den laatsten tijd in Ne-

\V

EENSGEZINDHEID EERST
Georganiseerd Europa beteekent eett
Europi
zwak Engeland. Een verdeeld
was
het
Zoo
Engeland.
voor
macht
bcteckent
is het nog.
en
zoo
dagen
Napoleon
dc
van
in
Zelfs éen krachtige staat op het vasteland is
reeds voHoiaJe voor Engeland om een bondgenootschap aan te gaan met een andere
macht in Europa, tégen den sterksten staat.
en
Dit gebeurde in 1812, dit gebeurde in 191*
17e
eeuw
is
dit geschiedde in 1939. In de
geworden
slachtoffer
Nederland het
van deze politiek, die men noemt de politiek
van het evenwicht. (Zie hierover op deze
bladzijde onder „De bittere ironie der Geschieden is".
De geschiedenis van Europa heeft thans
bewezen, dat de eenige mogelijkheid voor de
Europeesche volkeren om onder de voogd;)
bestaat
in de
\an Engeland uit te komen,
deze
Wanneer
eensgezindheid van Eurcpa.
blijft
komt,
stand
niet
tot
eensgezindheid
Europa zwak en blijft Engeland heerschcn.
dan blijft Engeland slachtoffers zoeken en het
blijft omsingelen.
Geen Europeesch volk kan meer tot grootheid komen want Engeland kan door den
honger dwingen te doen wat Engeland wil.
eensgeDe
Europeesche
zindheid komt door dezen
oorlog tot stand. Daarom is hit
wereldgebeuren van nu een der geweldigste
episoden in de geschiedenis en daarom kan
met recht gesproken worden over de wedergeboorte van Europa.

I
EEN

»

#

�

.

Ho', is een groote tragedie, dat de meerderheid van ons volk geen besef heeft In welk
een grootschen tijd het leeft.
Toch moeten wij, nationaal-socialistcn, die
uit besef wel hebben en die tot taak hebben
aan onze volksgenooten een en ander duidelijk te maken, begrip hebben van de belemmeringen, die aan he-t doorbreken van dit inzicht in den weg staan.
Het is nu eenmaal moeilijk iemand ervan te
overtuigen, dat de toekomst beter zal zijn dan
het verleden, wanneer de doorbraak van die
toekomst gepaaid gaat met levensmiddelenrchaarscb'.e en gebrek aan allerhande noodzakelijke dingen. De belangsteling van veie
menschen gaat in den regel niet veel verder
dan hun onmiddellijke omgeving, en waar iij
wèl verder gaat, wordt het oordeel toch zeer
sterk beïnvloed door de omstandigheden en
moeilijkheden van den dag. liet is daarom
veel gemakkelijker een volk te winnen warneer het reeds in moeilijkheden en armoede
verkeert, dan in een tijd, waarin het de
stijgende moeilijkheden kan verwijten aan
hen, die het nieuwe propageeren. Of dat verwijt gegrond is of niet, doet niet ter zake.
Ondanks deze moeilijkheden moeten wij
rusteloos voortgaan begrip te kweeken voor
den toestand van Europa na afloop van dezen
oorlog. Wij moeten ons volk leeren inzien, da;
dc toestand van voorheen, ongeacht de welvaart van velen, tenslotte toch voortdurend
onzeker bleef, omdat de dreiging van een
nieuwen oorlog telkens opdoemde, wanneer
ergens in Europa iets groots groeide.
Ook ons volk moet begrip
krijgen van dc diepere oorraak van twee wereldoorlo3en binnen een tijdsverloop
van één menschenleeftijd.
Wij ontmoeten vele volksgenooten, die een
en ander reeds zéér goed inzien. Wat hen
tegenhoudt desondanks van ganschcr harte
mede te werken aan de tot standkomlng van
hot nieuwe Europa, is dc vrees dat zij, verlost
van de Engclsihc voogdij, nu een tydperk
tegemoet gaan, waarin zij, inplaats van EnCeland, Duitschland moeten lezen.
Dat dit een misvatting is. hopen wU nog
veel malen cn op tal van verschillende wijzen
«'uidclijk te maken.

derland onze voorvaderen, de Germanen, veel gunstiger dan vroeger. De opgravingen hebben te voorschijn gebracht, wat
tot nu toe in de schoot der aarde verborgen
lag en zij hebben in menig opzicht de beschrijvingen van de „Germania" van Tacitu»
(98 —99 n. Chr.) bevestigd.
Een van diens belangrijke uitspraken: „de
Germanen zijn een volk alleen aan zich zelf
gelijk" schetst onze voorvaderen als een volk
van een zuiver ras. Zij waren trotsch op hun
forsche gestalten, hun Noordsch voorkomen
en hun weelderig blond haar.
Alleen zulk een raszuiver volk kan een zoo
fijn ontwikkeld eergevoel en zulk een groote
trouw bezitten. Eergevoel, trouw, haat en
liefde in buitengewoon groote dimensies treffen wij dan ook aan in het heldenepos der
Duitschcrs in de „Nibclungen" en de

„Gudrun".

Arbeidsverdeeling
Wat lichaamsbouw en geestesgesteldheid
betreft beschikten de Germanen dus over
bijzondere eigenschappen. Anders dan bij de
andere volken uit hun tijd was bij hen ook Je
positie van de vrouw. Ofschoon de vrouw in
het openbare leven niet zeer op den voorgrond tra-d, door de arbeidsverdeeling, die
rekening h eld met den aanleg van de mannelijke en vrouwelijke geslachten, nam zij
toch een geachte plaats als hulp, gezellin en
kameraad van den man in.
De eenige vrouw, die wel in het openbare
leven op den voorgrond trad, was de koningin. De koning vroeg haar weleens om raad
cn van haar verwachtte men zoo mogelijk nog
grootere vrijgevigheid dan van den koninrf
Ook dc koningin beschikte n.l. over een schst.
waarmede zij trouwe volgelingen kon beloonen. Wanneer haar echtgenoot overleden was,
regeerde zij weleens zelfstandig het rijk en
in nood hielp ook zij in den oorlog mede.
Over het algemeen was echter het krijgswezen het gebied van den man. Wanneer een
enkele keer wordt vermeld, dat de Germaansche vrouw de mannen in den veldslag volgden, dan zal deze mededeeling wel betrekking hebben gehad op de stammen zonder
vaste nederzettingen, uit den tijd van dc
volksverhuizing; bij de stammen met vaste
bleven de
nederzettingen in het Noorden
het
algemeen
over
thuis;
vrouwen meestal
werden n.l. geen weerlooze menschen aangevallen cn verkrachting van vrouwen werd
dan ook zwaar gestraft.
Vroeger meende men, dat de Germanen, als
zU niet op den een of anderen krijgstocht
waren, op de beerenhuid lagen, dronken en
speelden, terwijl hun vrouwen zich afsloofden. Thans weten wU, dat belde seksen een
buitengewoon werkzaam leven geleid moeten
hebben, want zl) moesten haast alles, wat tij
noodig hadden: wapens, uitrustingsstukken,
kleeding en voedsel, zelf vervaardigen. D»
man was dikwijls tegelijk krijgsman, schipper, visscher, Jager, scheepsbouwer en dichter, hoofdzakelijk echter boer, en wel niet ln
de eerste plaats landbouwer maar vooral veeteeler; het beroep van koopman oefenden ln
dezen tijd hoofdzakelijk de Romeinen uit; d"s
Germaansche vrouwen bestierden vooral het
huishouden, daarnaast bemoeiden zij rlch met
behulp van slaven ook met akkerbouw en
veeteelt. Zij maakten haar kleeding zelf, van
het vlaszaad af, dat aan de aarde werd toevertrouwd tot aan het eindproduct. Belangrijk
was ook haar pottenbakkerswerk.
Dat de mannen de vrouwen hoog achtten
blijkt ook reeds uit de vele gevallen waarin
zy zich naar haar aanwijzingen richtten
Daardoor gelukte het tien vrouwen weieens
den srtrtjd te be#lndlgw». De vrouw wordt
dlkwUla als vredestichtster tusschen vijandige
sibben en In den hulselijken kring genoemd
PU de Germanen heerschte de opvatting
dat de vrouw In een nauwere relatie tot dt
Goden stond dan de man, en in de Germaan,
sche dichtkunst, met name ln de Oudnoorsche
•

epiek, is hoofdzakelijk van vrouwen sprake.
Zij zijn de drijvende kracht in de Duitsche
heldeneden en in de IJslandsehe Sagaliteratuur wordt de vrouwenziel met voorliefde
behandeld.
Vele Germaansche stammen vereerden dan
ook priesteressen (zaoals b.v. Veleda ca. 70
n. Chr. en Albruna), die men over toekomstige gebeurtenissen raadpleegde.
Ook de artsenijkunst met inbegrip van de
verzorging van de oorlogsgewonden was
haast uitsluitend het gebied der vrouw.
Man en vrouw moesten dus zeer veel, algemeene ontwikkeling" hebben en over zeer
veel vakmanschap beschikken om hun levenstaak goed te kunnen vervullen. Dc arbeidsverdeeling zooals zij zich door de eeuwen
heen in steeds grooter omvang heeft ontwikkeld, was bij de Germanen nog onbekend en
els wij de voorwerpen in oogenschouw nemen, die de aarde voor ons bewaarde, en
daaronder zoo veel kunstzinnige en waardevolle voortbrengselen aantreffen, dan kunnen
wil niet anders dan met bewondering tot hen
opzien.
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de Germaansche tijden trad in oorlogstijd
de stam of de vereeniging van stammen
op den voorgrond;
in vredestijd echter,
speelde sibbe verreweg de voornaamste
rol. De enkeling voelde zich als een deel van
deze gemeenschap, die ook mede de gestorvenen omvatte. Een ieder genoot in hooge
mate de bescherming van zijn familie en dit
gaf een gevoel van rust en zekerheid.
Afgezien van eenige bijzonder aanzienlijke
aanvoerders huwde de Germaan slechts één
vrouw. Zij vormden dus ook in dit opzicht
een uitzondering onder de overige volksstam,
men van dien tijd, waarop b.v. ook Tacitus
opmerkzaam maakt. De huwelijksgift (bestaande uit runderen, een paard, schild, spter
en zwaard) schonk de man aan de vrouw:
deze gaven brachten tot uiting dat de vrouw
zich als deelgenoot van den man had te beschouwen. Huwelijken tusschen kinderen

kwamen haast niet voor. Mannen en vrouwen
huwden als zij geheel volwassen waren, doch
desondanks wat het huweiijk niet uitsluitend
een aangelegenheid van den enkeling, maar
kwam niet zelden door toedoen van familieleden tot stand. Vaak werden machtige sibben op deze wijze verbonden, echter werd
meestal ook met de wenschen van de toekomstige echtelieden rekening gehouden. Bij
vooraanstaande personen werd naast het bezit
ook zeer op de gelijke afkomst gelet, vooral
werd er prijs op gesteld, dat de vrouw iemand
uit haar eigen stand huwde. Vaak zullen dus
bij het aangaan van een huwelijk verstandelijke overw-egingen en minder liefde den
doors'.ag gegeven hebben.
De verloving had een grootere beteekenis
dan tegenwoordig en oogenschijnlijk hadden
de Germanen ook een diepere en ernstigere
opvatting omtrent het huwelijk dan de andere
volkeren uit dien tijd. Tusschen de echtgenooten en tusschen de ouders en kinderen bestond over het algemeen een bijzonder innige
en hartelijke verhouding. Het harmonische
famil'eleven en de strenge zedelijkheid der
Germanen wordt door vele schrijvers der
oudheid en vooral door Tacitus gaarne en
nadrukkelijk geprezen. Echtbreuk kwam dan
ook zeer relden voor.
In de dichtkunst wordt de nauwe verbondenheid der echtgenooten vaak door allitereerende namen tot uiting gebracht; in het
heldenepos „Gudrun" treffen wij b.v. aan:
Hagen—Hiïde; Hetel—Hi'de; Hartmut—H;ldeburg; Ortwin—Ortrun. Dikwijls wordt van
de zeer hevige smart der vrouwen over de
dood der helden gewag gemaakt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat wij
In deze beschouwing niet de maatstaf van
onzen tijd, maar de maatstaf van den tijd der
volksverhuizing mogen aanleggen, bij de beoordeeling van de gevallen, dat pas geboren
kinderen en met name meisjes en z\vakk<?
kinderen te vondeling werden gelegd. In
tijden van hongersnood gebeurde het ook wel
een enkele keer, dat ouden van dagen gedood
werden.
Over het algemeen kaji echter worden geconstateerd. dat vooraanstaande vrouwen in
de gelegenheid werden gesteld, hare gaven
te ontplooien: b.v. Gambara bij de Longobarden en Aud bi) de Noren, en men mag dan
ook wel de veronderstelling uiten, dat de Invloed van de vrouw ln de Germaansche
samenleving over het geheel wel veel grooter
zal lijn geweest dan men gewoonlijk aan-

neemt.

Jkvr. Dr. M. J. Hartsen

HOE ZIJN WE RASBEWUST?
Onze voorvaderen waren een voorbeeld
is noodzakelijk; noodzakelijk voor de gezondheid van een
volk en zijn cultuur.
Tot omstreeks het Jaar 1800 waren onze
voorvaderen zich van hun ras, hun aard bewust, ofschoon ze nooit over „ras" spraken.
Met de liberale ideeën echter was de grondslag voor het ven-al gelegd, vooral door de
idee der gelijkheid van alle menschen. Hierdoor konden menschen van een ander ras,
Joden vooral, hier belangrijke posities veroveren, konden denkbeelden en gedachten
veld winnen, dis niet met onzen aard strooken: zoo b.v. het materialistisch denken, dat
de grondslag legde voor de kapitalistische
gepaard
daarmee
groot-industrie en de
gaande mechaniseering en verproletariseering van den mensch. Met alle slechte gevolgen van dien, als de sterke voortplanting
van minderwaardige elementen, zedenbederf, verwildering en cultuurloosheid.
Wat voor rasbewuste menschen in de eerste plaats komt, Is het (negatieve) werk,
van den Joodschen invloed te willen zien en
dezen te willen tegengaan. Want, zooals nog
zal zijn aan te toonen, deze Joodsche invloed
ls verantwoordelijk te stellen voor de ontstellende verbastering onzer cultuur. Persoonlijk moest de Nederlander weinig van
den Jood hebben: huwelijken met Joden,
omgang en vriendschap met Joden kwamen
niet veelvuldig voor. In het openbare en
cultureele leven echter zaten de Joden op
de invloedrijkste posten en konden zoo, tonder dat de Nederlander er zich van bewust
was, het volksleven vergiftigen.

RASBEWUSTZIJN

„KAMERAAD!”

IE is uw kameraad? Aan het Oostfront?
Aan het thuislront? Aan alle fronten?
is hU, die zich met inzet van al zijn
krachten geeft voor dezelfde taak, ais waarvoor u zich zélf geeft. Dit maakt iemand
tot uw kameraad, in den waren, den een.gen
zin des woords.
Ik wil het thans hebben over den kameraad aan het thuisfront. En dan is het niet
de man, d.e zich, met een dik salaris en weinig zorgen, voor drie stuivtrs in de week
den eeretitel van „kameraad" meent te kunnen koopen. (Als u denkt, dat zooiets in onze
rijen n et voorkomt, dan hebt u het m.s!).
Dan is het hij, die zich
le. met al zijn financieeie, zijn physieke,
zijn verstandelijke, zijn moreele en zijn artistieke vermogen geeft voor de Beweging,
waar dit vereischt is of van nut kan zijn. en
2e. d.t doet In volkomen samenwerking met
zijn groepsgenooten of güdebroeders, zonder
daarbij ook maar één enkel oogenblik door
ware of vermeende in:ellec:ueele meerderheid zich van zijn kameraden afzijdig te houden.
Wie zóó doet, dat is onze kameraad, dat
is mijn kameraad! Ziet naar onzen Leider
temidden van zijn „mannen". Ziet raar Hitler temidden van zijn soldaten, zijn arbeiders,
van de Jeugd, van zijn gcheele Volk! Dat
zijn de mannen, die mijn boven gpschetsten
drie-stuivers-kameraad in zijn Inteüectueele
(iberheburg nog iets kunnen leeren! Het
nationaal-socialisme is een denkhouding en
een levenshouding. Gij zijt geen nat!onaalsocialist, drie-stuivers-kameraad, cmdat gij
iri

W
Dat

•

a]

nationaal-socialist
gedacht
neen! (Vgl. Hitiers meening over
„die Stillen im Lande' - ). Neen, nat.onaalsoc.alisme is denken ón strijden én strijdmethode én moed èn knmeraadschtp verbonden tot één ondeelbaar geheel!

hebt",

o

Mijnheer...

DE

eenvoud ge WA man, die 1 pCt. var.
de thecrisën van he'. riationaal-socialisme kan begrijpen en ber<dereeren, is voor
zijn kameraden, voor de Beweging, voor zijn
Volk en Vaderland oneindig vee! meer waard,
dan mijn dr e-stuivers-kameraad, die 10T
pCt. van de literatuur van he -. nat onaalsocialisme heeft doorgewerkt, maar zich consequent op den achtergrond houdt, onder het
motto: „Ze zuilen er ook wel komen zonder
mij", en z:ch zelfs te buiten gaat aan defaitistische critiek op den verschijningsvorm
van onze Bcweg ng.
Inderdaad, voor zulke „kameraden" geld;
slechts één antwoord: „Wij nauoraal-social;sten zullen er zeker komen, ook zonder u,
dank zij den strijdersgeest van de door u zco
verachte en gemeden „massa"..
Daarom, kameraden, onderzoekt u zelven,
om uit te maken, of u zij: eon KAMERAAD
of een.... kameraad. Zijt gij het
eerste, dan roep ik u uit volle borst toe:
..Hou Zee! KAMERAAD!"
Züt gii he: laatste. verfce:er u dan. op
ftraffe. dar wij u zu n rn toeroepen: Inderdaad. miinheer, we zullen er zeker komen
zcr.der ui"
.

—

De bittere ironie der geschiedenis
De bestolene helpt den dief!

ZOOALS

Men rr.oet goed bedenken, dat In dit allo;
gebieden
niet in, omdat het tcevcllip kans daartoe
kreeg, rraar de opzet cm bij e'ke gelegenheid zijn u ereldpositie te versterken, ongeacht de natie, die het slachtoffer wordt, bestond van den beginne af aan
Raffles ging. toen de Engelsche regeerinij
officieel nie» in den roof van Java toestemd?
er toen in 1819 op eigen houtje op uit en ontroofde ons het eilandje Singapore. Toen
bleek ce Engelsche regeerirg er toch wél
weer mede ingenomen, vooral omiiat de
Britsche regeering een eigen station noodig
had vcor haar schepen, die op China voeren.
Men liet voor den vorm Singapore koopen
VEn den sultan door da PMtsrh-Oost-Indiïche compagnie en trok zich van de protesten der N'ederlandsche regcerir.g niets aan.
In 1P24 deed onze reree-ir.2 toen maar afstand van hsar rechten. In 18S7 kwam Singapore in bezit van de Britsche kreon.
En wat gebeurt thans, nu Japan Singapore
bedreigt? Nu worden
de
Xederlandsche
vliegers, troepen en schepen te hulp geroepen
om S ngapore te verdedigen, nu
wordt Java gemaakt tot c'e hoofdverdedigingslinie vcor het Britsche Empire ln Indië
en Austral'e nu mogen
de Nederlanders
goed en bloed opofferen
ratuurlijk ts
vergeefs
om den Britten te doen behouden, wat zij aan or« ontroofd hebben!...
En aan deze beschamende gebeurtenis ij
voor honderd procent medegewerkt door de
„onvaderlandslievende schohbers"
om
een gevleufcld woord van ..Vader'T) OliJn
te bezigen
die zich in Lor.den en Batavia
in valsche opgeblazenheid noc verbeelden,
rat lij de Nederlandsche regecrir.g vormen!.
.

systeem'' zat. Engebnd pikte deze

bekend, is de alles beheerschende strekking van c'e Brltsche Internationale politiek van de veertiende tot de
twintigste eeuw geweest te \erhinderen, da;
één van de staten op het vasteland vsn
Europa zóó machtig zou worden, dat hij een
gevaar zou kunnen zijn voor de macht-positie van Engeland. Toen in de veertiende
eeuw voor Frankrijk de omstandigheden gekomen waren om zich tot een krachtlgen
staat te ontwikkelen, hetten de Britten" in
den „honderdjarigen oorlog" getracht dit te
verhinderen. Daarna was in ce zestiende
eeuw Spanje het rijk. dat door Engeland
vernietigd moest worden. In de zeventiende
eeuw kwam órze machtige repusliek aan
de beurt. Na de Fransche revolutie hebben
de Engelschen er alles op gezet om de macht
van Napoleon
volgens het bekende beginsel der Britten met de hulp van anderen.
In dit Feval van Nederlanders en Duitschers
te breken. Teen kwam de oorlog van 1914.
waarvan het dool was Dultschlands macht te
vernietigen, welk streven in den huidigen
wereldoorlog herhaald wordt.
Bi] den strijd teeen Napoleon hebben
de Britten ons dan ook „jeholpen"
Dit geschiedde onder meer, door in die
Jaren de Kaapkolonie. Cevlon en Java
te be/etten. Java werd in 1811 door de
Engelwhen bezet, waar zij voor den
duur der bezetting Raffles tot gouverneur benoemden. Deze, van den typisch
Brltvhen piraten-mentaliteit
bezielde Fnsel«ehman spoorde zijn
regeerinr toen aan om Java nooit aan
de Nederlanders terug te reven, maar
te behouden. De Britsehe regeerine
was echter al van plan om de Kaapkolonie en Ceylon voor goed van de
Uit deze geschiedenis vol bittere iron : o
Nederlanders te rooven, vaarom zij
blijkt alweer, dat de Goden hen met blindden roof van Java van de hand wezen.
heid slaan, die zij verderven willen!
—

—
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NIEUWE TIJD EN GODSDIENST
Er gaapt een kloof
DEkerkelijk

nieuwe tijd en de godsdienst leven
In ben nationaal-socialist. Dat blijf ik. oo'.:
in menig opzicht in conflict.
als het nationaal-socialisme zich in antiDat weten we maar al te goed Dat ervaren kerkelijke richting ontwikkelen zou Dat blijf
na'ionaal-socialisten, die voor zich en hun ik, omdat ik politiek overtuigd ben, dat deze
kinderen kerk en sacramenten tegeeren. dag nieuwe revolutie gelijk heeft, dat ze de kosbij dag.
telijkste goederen der cultuur voor or.s en
Wij aarzelen niet om te zejjers, dat da; onze kinderen op de best mogelijke wijze
de schuld der kerken is.
fundeert en van nieuw leven voorziet. Dat
Waarom moet de houding der kerken alblijf ik. omdat ik weet. dat <j e gedachten en
toos negatief zijn ? Van der jeugd af aan krachten van Hitier. Mussolini. Franco. Musheeft men ons in de kerken verteld, dat sert en zoovele anderen tegenover het darieder die de Christelijke beginselen aanwinisme. marxisme, bolsjewisme, judaïsme,
enz. noodzakelijk komen moesten en een zehangt. voor 100 pCt. tegen de Kransche revolutie en haar vruchten is. Welaan, nu komt gen Gods voor de menschelijkhoid bcdu'dcn;
er een nieuwe revolutie. Deze revolutie zegt dat blijf ik, omdat ik deze mannen zie a's
óók, dat ze voor 100 pCt- tegen de Kransche instrumenten Gods. die in den naam van den
revolutie en haar vruchten in de Westersche Almachtige in dezen nieuwen tijd een nieudemocratie is. Men zou nu verwachten, dat we wereld opbouwen, welke door God ons
de kerkelijke wereld daarover dankdagen als de grootste genade van deze en de toeuitschrijft en den hemel aanroept, om over komende eeuw gegeven wordt- De kerk heeft
deze nieuwe revolutie, die doet wat de kerk het niet gekund. Ze praatte wel veel maar
altijd begeerd heeft. Gods zegen af te smeedeed te weinig! God heeft er de kerk niet
ken'
voor noodig. Maar de kerk staat thans Godj
Niets van dat! De kerk is alweer ..tegen'', werk tegen. En dat is erger.
zóó vreeselijk ..tegen", dat het ten slotte
ieder levend mensch tegen-staat. En was de
Tegelijk blijf ik ook Ctirlstrn. Ik heb
grond daarvan ten aanzien van de Fransche
de kerk ten slotte niet noodig om
revolutie gezond, wij gelooven dat er thans
Christen te *Un. Deugt de kerk niet
voor deze tegen-tegen-berri-berri geen gemeer. dan doe ik het zonder kerk,
zonde grond aanwezig is, veeleer het tegenmaar Ik blijf Christen. Christus 13
deel; het is een bacil, een anti-christelijke
méér dan de hedendaagsrhe kerk.
is
bacil, die bij flitspuiten tiert. De kerk
En Hem blijf ik volgen, ook al laat ik deze
;ans één stuk vijandschap, vijandschap tegen het nationaal-socialisme en zijn vrien- kerk ln de gegeven omstandigheden noodgeden, vijandschap tegen de mede-christenen, dwongen los. Ik ga nu eenmaal niet In een
kerk zitten, waar men Zondags niet bidden
die er politiek nieuwe gedachten op na houden. vijandschap door dik en dun. Het .-zout wil voor deze overheid, voor de leiders van
het nationaal-socialisme, voor onze mannen
der aarde" is bitter geworden. En het toppunt is. dat men thans kerkelijke leiders kan aan het Oostfronthooren, die klagen, dat het nationaal-sociaLiever op Zondag In de kreeg dan ln zulk
een kerk. Maar dat beduidt niet,
lisme allengs onvriendelijk tegenover de kerdat ik mijn geloof loslaat.
kelijke wereld geworden ls. Notabene, daarIk laat alleen menschen los,
mee overtreffen ze de Engelschen in Duinkerken; die hebben ten minste gesnapt, dat doch het geloof houd ik vast. voor 100 pCt.
vijandschap met klappen beantwoord wordt overtuigd, dat het geloof de wereld overwint
Het ls zeer goed mogelijk, dat het natioen dat Christus de weg, de waarheid en het
een
zich
thans
richting
in
leven
ls.
naal-socialisme
En derhalve staat het met den nieuwen
ontwikkelt, dit weinig vriendelijk voor de
kerkelijke wereld is. Logisch gesproken kan tijd en den godsdienst niet hopeloos. Ik gaf
een persoonlijk getuigenis. Doch ik weet. dat
men dit verwachten. Maar laten de kerkelijke hecren dan niet schijnheilig zeggen, vele duizenden er precies eender over dendat ze zulks altijd wel gezegd hebben. Laten ken en het zoodoende weer een gemeenze dan neaerzitten en bekennen, dat zij hun schapsgctulgcnis wordt.
Zijn wij natlonaal-socialisten cn christenen
uiterste best gedaan hebben om dit te bevoren offeren w|J nimmer het een aan het anderen.
STAAT HET DAN HOPELOOS. der op- dan zullen nieuwe tijd cn godsdienst
het met de taak. die wij ons In elkander vinden. Is het niet vandaag, dan
deze rubriek voorgesteld hebben, dan morgen, of overmorgen. Op Gods tijd komt
dat. WIJ voor ons hebben slechts onzen plicht
eigenlijk niet bij voorbaat hopeloo»?
te doen en onze overtuiging te volgen, rollNeen. nooit.
Om dat duidelijk uit te iprekcn- leggen we tlek en religieus. Dc uitkomst ls in Coda

Dan komt het p o i t ia v werk van zelf
uit den, aangeboren aard te leven. Waren
we niet zoo vergiftigd door volksvreemde
ideeën dan deden we dit vanzelf, omdat ons
volk ln aanleg gezond 1». Nu echter weten
velen, vooral door de vreemde deni beelden
der laatste eeuw, niet meer, wat rechtgeaard
leven Is. Onze voorvaderen kunnen ons daar
ten voorbeeld zijn, onze voorvaderen ln de
tijden, dat ons volk het gerondst was. Dat
is in den tijd van onzen vrijheidsstrijd, ln
den tijd van onze groote zeevaarders en
ontdekkingsreizigers, onze groote schilders
en geleerden. Maar dat is niet ln dien tijd
alleen. Dat la ook ln de middeleeuwen en tn
den UJd der Germaansche stammen. ZU
vooral staan tegenwoordig ln het middelpunt der belangstelling, ook in die der wetenschap. Veel van wat uit die oude tijden
nog in het volk, in de volksgebruiken, in de
volkskunst leeft, wordt herontdekt en herleeft met zijn dieperen zin. Zuiver als ln geen
anderen tijd leefden de Germanen uit hun
eigen aard, dus rasbewust. Dit leven wordt
in vele boeken en tijdschriften, in Nederland
os. Hamer en De Volkschc Wacht, naar
voren gebracht: niet om weer hetzelfde te
gaan leven, dat is onmogelijk, maar om uit
dat voorbeeld van een rechtgeaard leven
•en nieuw leven te krlstalllseeren, dat rechtgeaard la an tevens met onzen tijd en de ontwikkeling oneer cultuur strookt. Voorbeeld
zijn ons de Germanen dan, niet naar vorm
en inhoud van hun leven an wereldbeschouwing, maar naar dan aard an dan stijl daarhet antwoord in een
•

„altijd

STAAT

van.

3. n.

vast-

persoonlijk getuigenis hand.

Dr. It W. V/O* DER VAART £I^7.
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UIT DE BEWEGING
DE BEWEGING
IN DUITSCHLAND

HOOGTIJDAG IN GRONINGEN

SAARBRüCKEN
Zondag 1 Febr. had kring Westmark ccn

bijeenkomst georganiseerd, waartoe ook nietleden waren uitgenoodigd.
Na een kort openingswoord van den kring-

leider, kameraad C. de Leeuw, hield kameraad C. Stet uit Keulen een overtuigende
rede, waarin hij er nogmaals uitdrukkelijk
op wees, dat alleen het nationaal-socialisme
ons land nog kan redden van de volksvreemde invloeden, welke zich in ons Germaansche ras hebben ingevreten. De Leider kan
hierby ten volle op zijn mannen van kring
Westmark rekenen. Jammer was het, dat
verschillende ver verspreid wonende leden
en
belangstellenden door den grooten
sneeuwval en strengen vorst, wat een omvangrijken uitval van treinverbindingen tengevolge had, verstek moesten laten gaan. Zij,
die de reis naar Saarbrücken hadden kunnen
maken, zijn geheel voldaan naar huis teruggekeerd.

kameraad

Reekers,

sprak over de rechten en plichten van een
volk. Spreker had een aandachtig gehoor.
Kringleider Nijenhuis reikte op
plechtige

wijze de oorkonden aan de Werkerskern uit
en wees de kameraden er op. alles te doen
om de organisatie zoo hecht
mogelijk te
maken. De groepsleider herdacht de kameraden aan het Oostfront, waarop de aanwezigen het lied „Musscrtman" zongen. Na
de rustpoos werden door den kringleidcr verschillende mededeelingen gedaan.

GELSENKIRCHEN
De groep Gelsenkirchen begon het nieuwe
jaar met een gezellige bijeenkomst in het
gastvrije Café „Ticrg3rten". Ongeveer
8U
kameraden en kameraadskes waren in vrooRjk samenzijn bijeengekomen om de band
tusschen de vo'.ksgenooten in Gelsenkirchen
cn omgeving strakker aan te halen. Groepsleider, kameraad Rokker, opende met een
kort begroetingswoord den avond cn daarna
bracht de kringlcidcr, kameraad Gorter uit
Essen, de groeten van on7en Leider, van de
N.S.D.A.P. cn andere leidende kameraden
over. In geestdriftige woorden riep kameraad Gorter dc aanwezigen op voor den verderen strijd, op dat dc Leider bij dc overname
van de regecring een zoo groot mogelijk aantal volksgenootcn achter zich heeft, waarop
hij kan bouwen. Scherp rekende hij af me*
de twijfelaars en kankerpitten. Voor hen is
In het nieuwe Europa geen plaats, maar de
eerlijke volksgenoot, die met ons mee wil
strijden voor een beter vaderland, waar voor
eiken werker een goed stuk brood is te verdienen, kome tot ons!
Na sluiting van het officicele gedeelte der
avond bleek het, dat een nationaal-socialist
zingen kan. Een onvermoeid strijkje, afgewisseld door zang en voordracht, deed den
avor.d omvliegen en menigeen den tijd, cn
daarmee zijn tram vergeten, zoodat velen
de soms twee uur langen terugweg te voet
aflegden!
De geestdriftige stemming van dezen avond
staat er borg voor dat groep Gelsenkirchen
weet, wat haar taak in 1942 is.

DUISBURG
Groep Duisburg hield Zondag ccn leden*
vergadering, waar tevens enkele
aanwezig waren. Direct na opening werden
cenige liederen gezongen; daarna nam de
Kringleider, Kameraad Bonkers het woord
en sprak over de Beweging; van het doel van
alle kameraden om zich in te zetten voor
een vrU Nederland in het nieuwe Europa.
Spreker wekte de aanwezigen op dit nieuwe
Jaar goed te beginnen en zoo hard mogelijk
*oor de Beweging, en dus voor ons Vaderland, te werken. Van de aanwezije introduzich S nieuwe leden op.
fjrt

gedenken in deze
AV/1J
>\
meester der W.A.:

dagen de wacht-

Hendrik Evert Koot
Overtuigd van de juistheid van de beginselen der N.5.8.. sloot Hendrik Koot zich
in het voorjaar van 1336 aan bij de Be-

weging. Vanaf zijn toetreding is Koot steeds
een werkzaam strijder geweest en diende
de Beweging als propagandist. Hij behoorde
tot de eersten, die zich in Mei 1940 aanmeldden voor de W.A., het korps, waarvoor
hij zich nog geen jaar later met zijn leven
zou inzetten. Zijn gedrag als weerman was
van dien aaid, dat hij reeds spoedig tot
wachtmeester werd bevorderd. Hij was voor
de mannen van zijn wacht, maar ook voor
zijn vendel, steeds een voorbeeld en dit
bleek ook uit het feit, dat het steeds zijn
wacht was, die voltallig opkwam.
Op 31 Louwmaand 1941 werd hij voorgedragen voor bevordering tot opper-wachtmccsicr en de karaktcriseering door den
Vendelcommandant van zijn karaktereigenschappen zeggen ons voldoende : „Plichtsgetrouw, eerlijk en ijverig ; moedig en behcerscht in optreden".
(Foto Archief)

RUMOERIGE DAGEN IN

BEZIELD

door een blinden haat tegen ons
nationaal-socialisten, waren het de
joden, die op steeds brutaler wijze onze
kameraden
terroriseerden. Maandagavond
werd een weerman door een groot aantal
joden in een gracht gesmeten, waarna men
probeerde hem met stokken en palen onder
de ijsschotsen te duwen, teneinde hem te
laten verdrinken. Door Duit.-che soldaten
kon dezt* kameraad uiteindelijk nog geted
worden. De daarop volgende avond werd
een N.5.«8.-er door de geheele Uilenburgerstraat gejaagd Ook hem trachtten de joden
te verdrinken, doeh door eenige Nederlanders, die niet door dezen blinden Ojsterschen moordlust bezeten waren, kon hij worden ontzet
Ook 's midags hadden
moord- en

de

joden

hun

vernielzucht getoond. Bij kame-

raden, die in de jodenwijk woonden, werd
vernield, wat vernield kon worden en werden de deuren geramd. De Jood stak zijn
kop op. Het werd onrustig in de stad...

j )dengespuis uit stegen en sloppen, uit kelders en woonhuizen, gewapend met messen,
bijlen, looden pijpen en ijzeren staven. Zoo
groot werd de overmacht, dat de vendeilommandant om een algemcene moordpartij
te voorkomen het bevel tot den terugtocht

gaf.

Toen do koppen werden geteld, ontbrak
er één: wachtmeester Koot.
I)e

joden hadden

gemaakt,

getrapt,

zich

mii

hem

meester

gehelen, geslagen,

ge-

wurgd. Zijn

toestand was in hooge mate
ernstig, toen hij naar het ziekenhuis werd
vervoerd. Ook
H-man Strasser werd zwaar
(ewond in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig herstelde hij langzaam.
Wachtmeester Koot echter overleed aan
zijn verwondingen in den nacht van Donderdag op

Vrijdag. Hij was gevallen in dienst
van de Weer-afdeellng

EEN VOORBEELD VOOR ALTIJD

HET

offer, dat wachtmeester Koot voor
de Beweging bracht, toont ons waartoe
iedere weerman bereid moet zijn. Niet ieder
van ons behoeft dit offer te brengen en dat
goed, maar wel moet ieder er toe bereid
was onder deze omstandigheden, dat is
zijn,
want juist in de bereidheid tot het offer
de wee:-afdeeling zich liet gelden. Er
en in dit geval tot het htogste offer ligt de
waren kameraden in gevaar en deze dienden kracht van onze Beweging. Wij zingen in onze
beschermd te worden! Wachtmeester Koot liederen
„Niets kan ons deeren", djeh dit is
was een van de eersten van de 3!) weer«.leen waar, waneer wij niets vreezen, ook
mannen, die aan den dringenden oproep van
den dood niet.
hun vendelcommandant gehoor gaven. Hij
De W.A. is opgericht op last van den Leider
\roeg niet of er Kevaar bij was, hij volgde
en
dient tot de bescherming van alle leden
slechts een bevel op en zooals hij dat gevan ce Beweging. Tijdens het uitvoeren van
wend was, onmiddellijk en zonder vragen.
taak, dus in den
volsten zin van het
De weermannen trokken de jodenwijk in die
is kameraad Koot
Weciman-zijnde,
woord,
om hun kameraden te beschermen. Bij het
gesneuveld.
hun
passeerde
Waterlooplein
, Zooals hij
was dient iedere Weerman to
Strssser, die naar les ging en hiervoor den
kortsten weg nam. Ook op hem wilden de zijn:
„Plichtsgetrouw, eelli.ik en ijverig.
joden hun moordlust koelen, en alhoewel Moedig en bcheerscht in optreden"; onmiddclijk bereid tot elk offer. Koot geeft ons
zwaar gewond, werd hij door zijn kameZijn
raden ontzet. Deze gebeurtenis is de redding allen de verplichting, te zijn als hij.
geweest van de troep W.A.-mannen. Er is naam leeft voort in den naam van zijn vendel
naderhand namelijk gebleken, dat de joden cn vooral de weermannen, die zijn naam op
rivet een waarlijk duivelsche list onze kamede zwarte uniform dragen, maar ook alle
raden de nauwe straten wilden laten binandere zwarte solaa'.en dienen te strijden
nentrekken om hen vervolgens te overromvoor de nationaal-socialistische revolutie
pelen met gevolgen, die afgrijselijk zouden
in zyn geest. Te weinig zullen wij dc
zijn.
waarde van zijn daad beseffen, wanneer wij
Na bemekt te hebben, dat dc nationaalin dien dienst spreken van „Vendel Koot",
socialisten ongewapend waren, kwam het
maar in dagen als deze dienen wij ons meer
dan anders bewust te zijn va.i hetgeen hij
voor ons cn onzen strijd om dit volk betce-

DE TAAK DER W.A.: DE TAAK
VAN KOOT

HET

Gemeenschappelijke Vormingsvergadering
van Duitschers en

Nederlanders

A! weken tevoren was de datum bepaald: Zondag 8 Februari zou in de reeks van
gemeenschappelijke vormingsbijeenkomsten van N.S.D.A.P.
en X.S.H., welke over
het geheele land in deze winterperiode plaats vinden, als vijfde Groningen
aan de
beurt komen. Alles was voorbereid, de organisatie, de versiering van de /aal, en het
was niet gemakkelijk daarin nog verandering te brengen. Maar al was dit dan niet
gemakkelijk in de week, die aan de
vergadering vooraf ging werd er toch ernstig
aan gedacht uitstel te vragen. Althans. hi?r in I trecht en in
Den liu.ig. En cenige
malen w erd met Groningen overleg gepleegd of
het niet letcr was een luieren datum
te kiezen. Want. hoe zou het in vredesn tam mogelijk
zi.in bij deze weersomstandigheden de functionarissen uit de geheele provincie Groningen
naar de stad te krijgen!
Maar steeds luidde het antwoord: niet noodig, alles
komt prachtig in orde. Zulke

Jeugdstorm:

OSNBRüCK

Gevallen voor de W.A. op 14 Februari 1941

DE
FEBRUARI 1941

De Nationale Jeugdstorm in West-Duitschland marcheert!
Na voorbereidende besprekingen tusschen
den districtsleider, districtspropagandist en
het Stafkwartier van den Jeugdstorm in
Utrecht, werd besloten tot opricnfïng van
den Jeugdstorm in dit district over te gaan.
Banheer Mart Jansen kwam uit Utrecht over
en heeft in gezelschap van den districtspropagandist reeds de eerste groepjes van stormers en stormsters geïnspecteerd. In Duisburg was reeds een groep van 50 jongens en
meisjes, die dank zij hun kranigen leider
zonder eenig contact met den Jeugdstorm in
Nederland elkaar gevonden hadden, en bij
het bezoek van banheer Jansen keurig opgesteld stonden.
Na de inspectie sprak kameraad Jansen
deze kinderen toe en vertelde hen hr.e zeer
hij het werk van deze afdeeling waardeerde
en wat het doel van den Nationalen Jeugdstorm in Duitschland is.
De propagandaleider van het district had
intusschen de eerste stappen voor propaganda voor den Jeugdstorm ondernomen met
zeer goede resultaten. De eerste dagen gaven
zich in Duisburg. Kaldenkirchen. Kleve, Emmerich, Homburg, Kevelaar, Düsseldorf,
Gronau en Aken meer dan 200 kinderen op.
Wy hopen met Paschen de eerste 1000
kinderen in Gewestverband gebracht te hebben.
Met ingang van 1-2-1942 zijn de volgende
kameraden belast met de oprichting van den

Kringpropagandist,

HENDRIK EVERT KOOT

.

JEUGDSTORM

Si. H. Sak, in den rang van hopman. Düsseldorferstrasse 1; O. Aninga. in den rang van
kompaan, Düsseldorf-Oberkassel.
Verdere aanmeldingen en correspondentie
wordt door den Jeugdstorm zelf behandeld en
zyn aan kameraad Sak te adresseeren.
Nederlandsche ouders in West-Duitschland, brengt uw kinderen in den Jeugdstorm. Lid van den Nationalen Jeugdstorm
kunnen zyn: Nederlandsche jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar, wier gezindheid en
gedrag voldoen aan ds eischen. welke tot
zinspreuk en grondslag van den Nationalen
Jeugdstorm werden gesteld: „In Godsvertrouwen alles voor het Vaderland".
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optimisten!

ZOOALS

gewoonlijk, de op imstcn hebgekregen! Het kwam alles
prachtig in orde. De groote zaal van „Her
Tehuis" in de Lutke Nieuws'raat te Gr Hingen was geheel gevuld toen te elf uur
ce
Kreisleiter der N.S.D.A.P., kameraad Juhr,
de vergadering opende.
ben

gelijk

De eerste spreker was als gewoonlijk Bereichslei'er S-mmer, Schulungslei er der
N S D.A.P. in Nederland, met als onderwerp
„De verbondenheid tusschen Duitschland en
Nederland". Hij voerde o::s tot ver in de geschiedenis terug, tot aan den strijd van de
Germanen tegen de Romeinen (Arminius—
Claudius Civilus), besprak de pogingen in de
Middeleeuwen om tot een groo: Germaanscli
Rijk 'c komen, met name die van Karei de
Groote, behandelde dc gezamenlijke koloniseering van Duitschers en Nederlanders in de
Baltische landen, waar het de Nederlanders
zijn geweest, die er veel toe hebben bijgedragen hel huidige O st-Pruisen Germaar.sch te
maken en dit. den Slaven te onhemen, om
tenslotte wat uitv.criger stil te staan bij dc
poging van Karei V om te komen tot een
groot Rijk waarin ce zon niet ondergaat en
bij de oorzaak van het mislukken daarvan
n.l. het ontbreken van een gemeenschappelijke idee; men leefde in een tijd van reformatie, van het zich losmaken van oude verbindingen en de pogirg eindigde me; het afs'and doen van don troon ten behoeve van
zijn zoon Philips II- Hoe deze nog wil pogen
het Rijk m stand te houden, maar hoe dit nu
van Spanje uit de beteekenis krijgt
van
vreemde overheersching en hij schetst in dit
verband de beteekenis van den 80-jarigen
vrijheidsoorlog der Nederlanders en van den
eersten aanvoerder In dien strijd Prins Willem I, wiens vlag, de aloude Prinsenvlag,
alleen daarom reeds een ecreplaats verdient.
Kam. Sommcr wees er op, hoe tegelijkertijd me; het laatste deel van onzen 80-jarigen
oorlog in Duitschland dc 30-jarige godsdienst-oorlog plaats vond, waardoor met den
vrede van 1648 naast een bloeiend, welvarend Nederland kwam te staan een uit eUcaar
gerukt en verarmd Duitschland, dat zich zijn
recht cm orde te scheppen in Europa rog
moest heroveren. Een zeer ongelukkige omstandigheid, omda: juist door dat ontbreken
van dien krachtigen steun in het Duitschc
Rijk het Nederland niet mocht gelukken zich
als groote koloniale- en zeevarende mogendheid te handhaven. Tenslotte behandelt hij
dan geleidelijk de wederepkomst van het
Duitsche Rijk en dc beteekenis van den huidigen oorlog. Hij wijst erop, dat het niet do
bedoeling is Nederland tot een Duitschc provincie of Nederlanders tot Duitschers te maken, maar met de Nederlanders samen te
werken om zoo. in gomcenschappclijken arbeid. ieder naar eigen aard, een nieuw Europa te bouwen.
Van
Genechten spreekt

DE

tweede spreker, kam. Van Genccht'en,
behandelde ongeveer hetzelfde onderwerp. Hij wees erop, hoe <!c kcra van het

rationaal-s cialisme is, dat alle dingen niet
moeten worden bekeken va. ui: het standpunt van den enkeling maar vanuit het belang en he: heil van het geheele v lk. Ook
dus de geschiedenis. De geschic ienis vaa een
volk is niet de geschie.icnis van een staat of
van een staatsv rm maar van het volk zelf,
van ;a: geheel, dat bepaald word: door blucJ,
bodem en taal.
\olgens de beslaande schoolboekjes zou de

Nederlandsehe geschiedenis eigenlijk
beginnen

ccr.it

met het jaar l(i 18. maar daarbij

men de groote daden die Nederlanders in de daaraan voorafgaande eeuwen
hebben verricht. Aan den anderen kant
maakt men in Duitschland de fout door liet
voor te stellen alsof na llïlïï de randgebieden,
in het bijzonder Nederland, verraad zouden
hebben gepleegd aan het Duitsche Kijk. Waar
was dat Kijk waaraan Nederland verraad zou
hebben kunnen plegen? Het was door de individualistische neigingen van de samenstellende Germaarsche deelen in elknnder gezakt. De vraag Is alleen of het Nederlandsehe
volk als Cermaanseh volk gedaan heeft wat
men verwachten mocht. I n inderdaad, in dat
opzicht heeft het zijn plicht gedaan.
!n de
jarrn na ICIB toen. dnor het uitvallrn van
Duitschland, Lirropa als het ware een holle
kies w as gev orden en de randgebieden al het
uerk moesten doen. heeft Nederland met
eigen krachten en opi ffering
van zijn bevergeet

kwaamste

zonen,

tegen

ingeland gestreden

om de vrijheid van de zee. het heeft als koloniseerend rijk de Nederlandsehe, de Germaansehe, vlag over de heele wereld uitgedragen, het heeft, terwijl het aldus rijkdommen veroverde, zijn eenvoud bewaard, zijn
zeden rein en goed gehouden, het heeft tenslotte hoe zeer het ook door Joodschen geest
beïnvloed Is geworden, naar uit de statistische cijfers gebleken is, zijn bloed zuiverder
gehouden, dan eenig ander Germaansch volk.
Da: Nederland zijn positie niet heef: kunnen handhaven is indcrdaal te wijten aan
het ontbreken van de eenheid in Europa
waarvan de noo (zakelijkheid steeds gevoeld
is en die thans tot een gebiedende eisch
wordt. Om die eenheid in Europa !e verkrijgen is noodig een staatsman die in s'aat
is iets te bouwen waarin alle volkeren zich
thuis zullen gevoelen, een groep menschen
die bere : d zijn zich in te zetten voor het behoud van da'. Rijk en 'cnslot'c een gemeenschappelijke idee als gr rdslag. D or den
strijd van de gezamenlijke nat ionaal-sodalisten on''er leiding van Adolf Ilitler als Führtr
aller Germanen wordt sian dezen eisch voldaan en spr. wekt daar' m op tot den gcmeenschappelijkcn strijd voor een nieuw
Eurcpa en ir, ons land voor een s'erk, krachtig en gezond Germaansch volk.
Na de pauze kwamen de Plaatsvervangend
Leider, kam. Van Geelkerken 011 Obcrdicnst-

lcitcr, Schmidt, ter vergadering.

Rede van Van Geelkerken

IN

dc eerste plaats sprak kam. Van Geelkerken over het doel en den gang van dc

Beweging in het licht van wat er op he:
i-ogcnblik gebeurt. Alles is anders gel ópen
can de kameraden zich aanvankelijk hadden
voorges eld. Zij begonnen hun strijd met
n;ets als hun geloof, hun liefde voor
he: Vaderland en de zekerheid der overwinning.
Men wil.'e strij.cn tegen de zat e burgerlijkheid in ons volk waarvoor geen plaats
meer was, men was overtuigd, van de groote
eigenschappen en kwaliteiten welke er in
ons volk schuilden, maar t eh s'reed men
eenigszins in klein-Nederlandschen zin. Men
voch: tegen een verkeerden -burgemces er.
een schij. heiligen commissaris, tegen politieke partijen, maar men was bij dat alles te
veel ingeheid op het kle: e Holland. Er werd
wel gesproken i\er het gr o'e Imperium,
over Vl;.nn ieren, Zuil-Afrika. maar dat alles
was ver weg en kon velen weinig schelen.
Wa: men wil ie was: de macht. Op he oogenblik doet men dat weer. W'ai eer komt Mussert aan de macht? Dat is verkeerd. Het gaa:
er r.iet om, de macht e hebben, maar door
te dringen lot de harten van ons wik, ens
volk te veroveren. En een dag nada" Mussert
de macht zal hebben overgenomen, moeten
wij weer verder strijden om ons v lk :e winr.cn.

De NS B. is altijd inpopula r geweest,
want zooal.; Koos Vorri: k haar verweet, zij

hield zich nic: aan de spelregels, iie hierin
bestonden, dat men voor he: voetlicht clkMer tol het uiterste bestreed, tcneir.de de verdeeldheid onder de eigen v lksgco en te
vergrooten en aeh'er de schermen samenspande om op de ruggen van het voik omhoog te klimmen. Als men vroeger sprak van
ff- l.dariteit .an bc del Je men daarmede solidariteit met arbeiders in Amerika, Z eloes,
negers en Ho:tenta".ten, maar men schuwde
ce solidariteit met de eigen volksgenooten
die een straatje verder woonden. Dat zijn dezelfde menschen die vroeger geen bezwaar
hadden i b orlii g te worden van Gencvc of
van Polen maar nu nie: me: dc Duitschers
willen samen-marcheeren.
Dc volgende tien jaren zullen grooe offers
vragen. Niet alleen van de mannen aan het
Oostfront, maar ook van het thuisfront. Wij
zullen aangewezen zijn op onze eigen volkskracht zonder Oost- en Wcs'.-Indië. Maar
gelukkig, kan thans de aandacht van onze
jeugd cn van onze boerenzonen uitgaan naar
dc mogelijkheden in het Oosten waar duizenden heen kunnen trekken om arbeid en
brood te verschaffen aan ons allen.
Spr. eindigt met de opwekking om te strijden met dc Duitschcrs voor dc vorming van
ccn nieuw Europa.

Het laatste appèl
Kameraad-ke Jannic Stephan, een van de
oudste strijdsters in Zwolle en draagster van
het onderscheidingstecken „Strijd en Offer",
werd begin Sprokkelmaand door een groot
aantal kameraadskes en kameraden van dc
N.5.V.0., 1'.0., WA. cn Jeugdstorm grafwaarts gedragen. Ook uit omliggende plaatsen
hadden velen zich opgemaakt haar dc laatste
eer te bewijzen.
In de Groote zaal van het Kringhuis, die
tot rouwkamer was ingericht, stond zij opgebaard. waarbij de W.A. dc ecrewacht betrok
Kam. ds. Rcescr sprak woorden van troost
en bemoediging tot kameraad Stcphan, die
met zijn beide zoontjes, waarvan de jongste
eenige weken oud, achterblijft. Hij wees kam.
Stcphan erop, dat deze als taak en troost de
opvoeding dezer kinderen heeft en daarnaast
zijn tsak cn roeping in de Beweging in ons
volk.

Aan dc groeve sprak districtsleider kam.
De Jajcr, die de overledene mede namens
den Leider dankte voor het vele goede, dat
zij voor de Beweging heeft verricht. O k .1»?
plaatselijk leidster der N.5.V.0., kamcraadske
Koning-Bcrendsen, nam mot eenige woorden
afscheid van dit trouwe kamcraadske.
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du
Amstcrdamschc W.A. op plechtige uiize den
gevallen wachtmeester herdenken en wij
«eten, dat ook van de kameraden die cider*
wonen, of die aangetreden staan in Rusland
ol Frankrijk of waar ook hl Kuropa, de gndachten zullen gaan naar Wachtmeester
Hendrik Koot. wiens naam voor eeuwig verbinden blijft met de geschieilenls van dc
wedergeboorte van een groot Nederland!
Op

Zondag

Sprokkelmaand

zal

Voorstelling „Vreugde
Naar wij vernemen, is de voorstelling van
de werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid"
van het N.V.V., welke op 20 Febr. a.s. zou
plaats vinden in hot Concertgebouw te Amsterdam, voorloopig uitgesteld.

N.S.V.O.

TENSLOTTE
Schmidt

sprak
Obcrdicnstlcitcr
over dc ontwikkeling van de politieke situatie in ons land, waarby hij nog
eens in herinnering bracht, hoe in den aanvang dc oude poli'.icke heeren met allerlei
eenheidsbewegingen
wilden trachten dc
macht in handen tc houden en om er voor te
zorgen dat vuoral dc N.S.B. niet zou worden
erkend. Maar In den loop van den tijd is
gebleken, dat juist degenen, die niets bezaten
maar die direct hun grootste bezit, hun klok
afstonden opdat lierman Góring daarvan munitie zou kum.cn maken, dc conigc waren
die het vertrouwen verdienden. In dit verband schetst hij uitvoerig dc ontwikkeling
van de pjliticke situatie met alle gevolgen
daarvan.

ten.

Waneer over eenigen tijd het Nederland»
sche volk als één gesloten blok achter onzen
Leider staat, wanneer straks vrede zal heer»
schen cn het Dietsche volk door. zijn gave'»
zal uitblinken tusschcn dc andere Germaa.ische volkeren, wanneer straks onze namen
v-rgeten zullen zijn. dan zal de naam Hendrik Koot voortleven als pionier van het
leger revoliitionnaircn, dat Nederland ziju
toekomst Kaf, van het leger zwarte soldaten,
dat, een minderheid zijnde, doorzette ondank»
miskenning en hoon, maar dat door volhi uden en door de juis'heid van de idealen,
waarop hun stiijd was gebouwd, overwon.

en Arbeid” gaat
niet door

Oberdienstleiter Schmidt

Tc ca. 4 uur werd dc vergadering geslo-

kent.

EINDHOVEN
Kamerandsko Holsbcrgen hield een lezing
voor de N.5.V.0., afd. Eindhoven, over „Dc

vrouw In den nieuwen tijd", waarin zij uit»
vocrig inging op de plaats die de vrouw nU
en straks in zal nemen.

Kam ske Holsbcrgen besloot haar rede met
dc opwekking aan alle werkende vrouwen
zich vooral bij het N.V.V. aan te sluiten.
Deze
organisatie
is
toegankelijk
voor
iedereen, ongeacht zijn of haar politieke ge-

Kameraadske Strphan
(Foto Fotodienst N.5.0., Keuzekamp)

zindheid.
Ondanks het slechte weer waren nog vc!e
kam.skcs aanwezig om deze belangwekkende
lezing te kunnen volgen. Wij hopen dan ook
In de toekomst meerdere spreeksters te
hooren over onderwerpen die dc vrouw belangstelling inboezemen.

,
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OPLEIDING TOT MISDRIJF

OOSTFRONT EN VADERLAND

Reclasseering als uitbuitingsobject

N.S.K.K.-man huldigt N.S.B.-spreker

SCHRIKBARENDE HONGERLOONEN
Ik bad h«t voorrecht, daar ik bij u in de
Als ccn hulde aan alle sprekers in de Bewoon, (Umuiden), u dikwijls te
omgeving
weging, drukken wij hier een brief «f die hooren
spreken en wil ik u zeggen dat gij,

kameraad Vlekke van een hem totaal onbekenden kameraad aan het Oostfront ontving:

katholieke kameraad, mij als protestant door
uw redevoeringen veel inzicht in de verschillende vraagstukken hebt gegeven en
dst niet alleen door uw goedopgezette redevoeringen welk» u zoo kernachtig wist weer
te ge>ven, als wel om dat men zoo kon voelen, dat datgent wat u weergaf uit het hart
kwam. Op eenvoudige wijze ioor leder begrijpelijk zette u uw inzichten uiteen en
daarom wilde lk u dit schrijven, hooggeachte
kameraad Vlekke, mede door uw strijd vinden wij hier thans de kracht om alle moeilijkheden te overwinnen en met trots te strijden tegen het duivelsche Balstfewisme voor
de Christelijk» cultuur en mft Mussert voor
Nederlands plaats in het nieuwe Europa t

Hooggeachte Kameraad,
Ofschoon wij elkander niet eens persoonlijk kenoen, voel ik mij gedrongen u als oude
strijder der Beweging eens iets te schrijven
ivan onze belevenissen hier in het Oosten.
U zult misschien denken waarom juist mU,
terwijl gij m Ü nle ' eens persoonlijk kent,
maar hiervoor zal ik u de verklaring geven.
Als ik hier in net verre Rusland op een
■verloren oogenbl;k;je mijn gedachten eens
den vrijon loop laat gaan, dan vraag ik me
dikwijls af, hoe ben ik er toe gekomen oai
vrijwillig zoo iver van huis af te gaan, om
hier in de steppen van Rusland de grootste
ontberingen te ondergaan, terwijl ik een heel
wat beter leven zou kunnen hebben, al was
het dan niet direct in het Vaderland.
Reeds voor enkele jaren heb ik mijn betrekking in Holland verloren wegens mij.i
overtuiging, maar had ik in Duitschland een
goede betrekking gevonden waar ik goed mijn
•brood had en tenminste een geregeld leven
kon leiden terwijl ik hier nu sinds half Juni ln
de Einsatz ben en uiteraard heel wat ontberingen heb moeten ondergaan. Als chauffeur
bij het N.S.K.K. heb ik nu reeds duizenden
kilometers afgelegd in België, dwars door
Duitsohlarrd en Polen, tot reeds in de omgeving van Moïkou, en heb menlgen dag gekend dat van warm eten geen sprake was,
terwijl ik mij 's avonds ter ruste legde In
bet gras, in de cabine van den wagen of ln
oen tent.
En niet ik alleen, maar met duizenden
zwerven we nu al maanden ver van huis en
paan er weken voorbij voor weer eens berichten uit het Vaderland ons bereiken, omdat we natuurlijk steeds van plaats veranderen en de post ons niet altijd weet te vinden.
En dan wil ik u het antwoord geven, hoe
het komt dat wij in staat zUn om met vreugde
onze zware teak hier te kunnen vervullen.
Bat hebben wij te danken aan u en al die
andere kameraden die jaren achtereen ondanks hoon en laster zich ingezet hebben
voor hun ideaal en daardoor ook anderen
kameraden dat rotsvaste vertrouwen gegeven
hebben in de uiteindelijke zegepraal, dat ook
zij niet versagen zullen om ondanks de vele
moeilijkheden vol te houden.
Ik herinner me nog dikwyis de moeilijke
oogenblikken die ik dikwijls had als ik als
jongere nog niet zoo in de verschillende
vraagstukken een conclusie wist te trekken
cn men steeds poogde mij van mijn overtuiging af te brengen. Maar als er dan weer een
;

Met Mtissert HOU-ZEE!
St.bk.nr. 27271.

goed

den

de
laatste jaren was hij niet zooveel meer in de buurt van
(Jen Ryn peu-eest,
en daarom
zal h\j misschien hebben gedacht: Laat ik nou mnnr niks
leppen,
want, veronderstel
dat ik h'm verkeerd stuur.
Dat is inderdaad een punt
van belang, u-nnt je u-eet het
eene oopenblik op geen stukken na meer, u-at de goede
en trat de verkeerde u-egen
lijn, die naar de overwinning
leiden.
Ik brdoel dit: ir(j moeten
er al;jjd rekening mee houden, dat onze „overu'innin*
pen' oltrjd in d t
manehriehUng van onze troepen liggen.

Alleen

ning kan loopen.
De eene keer is het Berlijn en Penghati, het volgende moment blijkt hef Svez

en Sidney te zijn. Daar moet
je steeds op letten. Je zegt
dus büv. Rijn en dan blijkt
het even tater, dat je overwinning in de richting van
den Lena ligt. Hiermee verminder je de mogelijkheden
van een nederlaag tot nul.

Ik heb van 1939 af deze lijn
gevolgd, en het resultaat is
duidelijk uit de strmming in

het Lagerhuis gebleken. Men
stelt een grenzeloos vertrouwen in me, ook al, daar nieman den moed bezit om m<jn
plants in fe nemen. Je zoudt
deze positie kunnen vergelijken met d» positie van een
koorddanser, die hoog in de
lucht op het slappe koord
een kunststuk vertoont. Men
vindt het prachtig, maar *ü,
die het gevaar ituien, huiveren. Men applaudiscert
krachtig, maar niemand voelt
er iets voor, om je plaats in

•e

pebeurt,

kan

natuurlijk

ik

niet met zekerheid zeggen,
maar dat het gebeurt is
zeker. Dat ij echter het
risico van het vak. Dat geldt
■>ok voor jou en hoe je met
een gebroken nek naar den
Rijn

wil mareheeren, is mij

een raadsel. Het is volkomen
overbodige

inspanning,

je

over dit vraagstuk het hoofd

te

breken.

Ik heb er maar niet over
nagedacht. Veronderstel, dat
ik bij
rhcumatiek nop
schele hoofdpijn krijg.
„Pyn in me hoofd", leggen te, meen ik, in Amsterdam. Het beste, en tot den
volgenden brief.
Winston.

ke

ingenieurs en
technici bereid zijn aan
de

nieuwe
orde
mede
te
werken. In hoofdzaak zullen dit
wel leden van de X.S B. lijn. Velen
hebben zich reeds aangemeld, doch er
moeten er nog veel meer komen. Men
kan een brief schrijven en daarin gegevens over zün persoon vermelden,
men kan een formulier aanvragen en
dit invullen of men kan de afdeeling
even bezoeken. leder wordt ingeschreven met vermelding van zijn werkkring
en van zün bijzondere bekwaamheden.
De afdeeling omvat een twintigtal sectics,
voor de meeste daarvan is reeds een leider
aangesteld. Elke sectie kiest een aantal correspondenten, liefst in elke provincie minstens één, die medchclpen bij het verzamelen
van plannen. Er zijn reeds talrijke correspondenten, maar helaas zijn er nog streken
van ons land waar nog niemand is gevonden.
Meer aanmeldingen, ook
uit afgelegen oorden, zijn
dus dringend noodig.
Ook zonocr dat iemar.d u tdrukkelijk als
correspondent is aangewezen, kan hij toch
aan de afdeeling schrijven, leder, die op
technisch gebied, in het algemeen belang, iels
op het hart heeft: een mededecling,
een
wensch, een plan, hetzij klein of groot, wordt
verzocht zich met de afdeeling in verbinding
tc stellen.
Samenwerking van allen moet in den nationaal-socialistischen staat de leuze zijn!

dat „reclasseering”?

WIJ

den dag der invrijheidstelling tegemoet
tien", maar ook om een huichelachtige
wereld te verlossen van dames en
heeren die den valschen Samaritaan
spelen terwijl zij den barmhartlgen Sa*
maritaan uithangen!

Hr.
•) Toen deze man, vrijwel
zonder kleeren
aan het lijf, geen schoenen aan de voeten en
geen eten in huls, zich ten einde raad aan
een Rotterdamsch kringhuis der N.S.B. vervoegde, hebben onze kameraden met 6ucces
pogingen in het werk gesteld hem aan ander
werk te helpen. Dr. Donkersloot (Maasoord),
Wolf en Polak kunnen in het volgende jaarverslag hem gerust tot de „aan werk geholpenen" rekenen (ook stencilpapier is geduldig), maar niet deze Joden doch wij hebben
dezen volksgencot voor nieuwe misdaden
bewaard!

—

—

Een nieuwe burgemeester in
Hennaarderadeel
De installatie

tan

kameraad

Van der Vlis
In het gemeentehuis te Wommels (ccmeen-

te Hennaarderadeel) vond op 2 Februari de

installatie van den nieuw benoemden burgemeester, Stamheer van den Nationaleu
Jeugdstorm, kameraad Van der Vlis plaats..
Vele functionarissen der Beweging waren
hierbij aanwezig.
In een korte toespraak schetste de locoburgemeester de bijzondere omstandigheden
waaronder deze benoeming werd aanvaard,
waarna hij den burgemeester zijn ambtsketen
overhandigde.

DE NIEUWE BURGEMEESTEE
SPREEKT.

Na dank te hebben gebracht aan alle autoriteiten die aan zijn benoeming hebben medegewerkt. gewaagde kam- V. d. Vlis van
de oorlogsdagen icaren."
den waardevollen arbeid, welke door zijn
in de Gemeente was verambtsvoorganger
personeel
aan
het
dank
..Een voord van
richt
en
wenschte
dezen een gelukkigen
der Schrijfkamer, dat met groote toewijSchrijver cezes heeft het trieste genregen
levensavond
toe.
zijn
taak
heeft
ding en plichtsbetrachting
gehad vier dagen van zijn leven in de geIn deze periode het Burgemeestersambt
verricht."
vangenis te moeten doorbrengen. (Om misaanvaarden
brengt groote verantwoordelijkverstand te voorkomen zij hier aan toegeheid
met zich mede en vraagt tevens volle
zeggen
zou
men
zco
temeer,
Een
reden
dit
was
cmda.
militairen
voegd. dat
hij in
inzet van de persoonlijkheid.
en zeker zou men dit standpunt mogen verdiens; met een legerauto te water was gece
reclasseevan
onderstellen by apostelen
Uiteraard zal mijn geesteshouding het bereden, en hij de straf, die hij daarvoor als
een
beredelijk
menschen
leid
in deze Gemeente bepalen.
ring
cm
deze
nict-militair-chauffeur kreeg op te knappen,
als onderofficier niet In het gevang van een staansminimum te verzekeren, temeer omdat
Ik verheel niet. dat con groot deel van ons
kazerne mocht uitzitten, waar hij door zijn het bedrijf dit royaal opbrengt. Maar hier volk afwijkend staat tegenover dit beginsel,
zit nu juist de kneep! Want de man die ..tij„mirdcrcn" zou worden bewaakt, maar volzij het vaak uit onkunde en verkeerde voorenze
gens artikel zooveel van
onvolprezen delijk" bereids acht jaar bij deze opper-re- lichting.
Niettemin verwacht ik den wil tot samenwerking en begrip voor de nieuwe gedachte,
omdat dit de meest noodzakelijke voorwaarde vormt tot den bloei en welvaart van onze
Gemeente.
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Kom ik op het laatste moment tot de ontdekking, dat
het een vuile wasch is, dan:
Jk terug en de wasch bij
Duinkerken
even
uitgespoeld. Toen lag dus de overwinning met de u'asch in het
U-ater bij Duinkerken. Zoo
tie je, hoe raar een overwin-

—

tot de misdaad, waaraan een radicaal
einde moet worden gemaakt in het be*
lang van menschen ,41e vaak angstig

1

oi-eru-mntrp.

Mij kan dat niet veel
schelen; ik heb van mün
leren teel meer op het
tloppe koord gestaan. Op een
goeden, of liever op een
kwaden dag val je politiek
te pletter en is de voorstelling a/geloopen. Wanneer dit

moet in de
wet en wel-

heeft den totalen oorloc Terklaard aan
de nitbuitlng, zeker aan de nltbniting
onder het mombakkes van huichelarU
en vroomdoenerij. Dit is reen reelassetring, maar een perfeete opleiding

.

Getracht zal worden de zeescheepvaart ln haar oude glorie te herstellen en zoo mogelijk nog belangrijk uit
te breiden; ook aan onze havens zal
veel arbeid te verrichten zijn.
De binnenscheepvaart en de aanleg
van kanalen zal worden bevorderd.
De energievoorziening van ons land
sal op geheel nieuwe basis worden geregeld, en voortaan als één eenheid
worden beschouwd.

7, Den Haag)
eerste plaats

Alleen dit: bet natlonaal-soeialisne

doet men verstandig niet achter militaire wettenmakers tn een levensechte
de schermen te kijken; dan wordt men gevangenis. Zijn oordeel over het opvoedende karakter van het (zeker voor geringe
namelijk wel eens onpasselijk van ae huichelarij! Dan blijkt immers maar al te dikvergrijpen) menschvernederende gevangenisvoor zich
wijls, <dat de liefdadigheid en behulpzaamheid instituut, zal hij bescheidenlek
houden;
de
voor
de
van
Vova
drukt nu
rotatiepers
armen,
er niet is voor
de or.gelukkionze
samenlemaar
eenmaal
niet
a11e5....
Maar
levenszee,
cp
de
gen en verongelukten
veeleer voor een stelletje dames en heeren ving moet wel meedoogenloos wreed en hardie per ongeluk niet zijn uitgegleden en nu teloos zijn, wanneer mannen en vrouwen van
graag met een uitgestreken gezicht op een hun cel uit haar overziende, haar den rug
tcekeeren, om met een zekere welvoldaanzoo voordcelig mogelijke manier op het redheid verder te gaan met het kringetjesspuwen
dingsbootje van de liefdadigheid en reclasseering voor kapitein of eerslen stuurman in de creoline van hun cel-ton!
willen spelen.
En dat óndanks al die brave dames en
en zich als
heeren-die-niet-zijn-uitgeglecen,
hier
voor
ons
het
Jaarliggen
hebben
Wy
verslag van de Rotterdamsche afdeeling van barmhartige Samaritanen het lot van hun
het „Nederlandsch genootschap tot zedelijke gevallen medemenschen, al dan niet in Gods
naam, hebben aangetrokken!
verbetering van gevangenen", 'n Voortreffemet
van.
Wie
Multawerk
dftir
niet
lijk
tuli van oordeel is, dat er méér boeven buiten
men
de gevangenis rondspringen en dikwijls in
hcogheld gezeten zijn. dan er achter de tramoeten nog eenmaal uit bovengelies op het uur der bevrijding wachten, kan
ïcemd
verslag citeren. Want deze Roter niets op tegen hebben, dat deze rampzaterdamsehe afdeeling beschikt over een
ligen, door millieu en maatschappelijke ont„Schrijfkamer", waar een aantal intellecwrichting dikwijls van kwaad tot erger vertueele te reclasseeren ex-gevangenen keurig
vallend, na geboete zonde een redelijke kans typeen stencil-werk verrichten, dat brave
Maar laat
krijgen er weer boven op '.e
tegen zeer behoorlijke prijzen bij
zakenlieden
het dan ook een redelijke, een éérlijke kans
..Schrijfkamer" laten vervaardigen. Zoodeze
zijn en dwingt hen vooral niet zich opnieuw
doende s eunen zij een goed en edel werk.
aan andermans goed te vergrijpen!
zonder het al te erg in hun por'emonnaie te
Op bladzijde 11 van genoemd jaarverslag
merken. Het is op zichzelf heelemaal geen
lezen we onder het hoofdstuk „Celbczoek":
ik bedeel
gekke vondst; die arme kerels
moedie te reclasseeren ex-gevangenen!
hun
leven
weer
een
kans
in
ten tenslctte
„Maar het leven gaal voort en na korhebben en op een nette manier op dreef worten tijd rond het cclbezoek, zij het onder
den geholpen.
gewijzigde omstandigheden, neder regelde
en
hervatten
bezoekers
Het is ons alleen maar onbegrijpelijk,
voortgang
matig
waarom de begunstigers van de reclasseering
hun moci;ame taak om de gevangenen
door
hun
hun
veelal
ook
woorden,
door
me: genoegen redelijke prijzen voor het te
te
bieden
gelegenheid
verrichten werk beialen en de klanten van
aanhooren,
ru'ücend
de reclasseering (want zor.der r'eclassanten
beter inzicht te verkrijgen in eigen tekortkomingen en ;n de wegen ter verbetering,
ku.-jr.en de dames en heeren hun bedrijfje
om hun moed in te boezemen en hen van
wel sluiten!) tot op het gebecn'e worden uitraad te voorzien tegen den meestal vergebuit. De leus is, dat reclassanten slechts
maar
ook
angstig
vaak
langend.
heel tijdelijk bij ce „Schrijfkamer" te werk
der
dag
gcicncn
tegemoet
worden gesteld, tot er een passende werkinvrijheidstelling."
kring voor hun gevon-en is. Da'. 99 van de
honderd die zelf moeten opscharrelen, hoewel
er ceftig in het jaarverslag te lezen staat, dat
Is dit laatste geen felle aanklacht tegen een
zoo en zooveel aan werk werden geholpen,
wereld die van vroomdoererij en huichelarij
we nu inaar buiten beschouwing. Intelaten
aan elkaar hangt? In het verslag van ae
is immers te we en, dat dat „tijderessanter
damesafdeeling lezen we:
lijke" voor een reclassant die al bijzonder
goed voldeed, bereids.... acht jaren heeft
..Daar de gecangenis getroffen werd, leerden
geiuurd, en dat, toen door den oorlog het
ook de rrouu-en in de gelegenheid gesteld
bedrijfje vernield was. een ambtenaar reeds
een goed heenkomen ie roeken. Velen 2;>
enkele dagen daarna bij hem aan huis kwam,
thanj u-eer teruggekeerd. Er zijn er d:e het
om hem te bidden en te smeeken in een ander
betreuren hun vrijheid weer te moeten
perceel
opnieuw het bedrijf op te zetten.
nissen; er ryn er ook, die het genas van
Want hij en zijn mede-reclassanten waren
die vrijheid thenj tuinder t oeien en meer
goed voor hun werk. Aan het slot van het
tet reden rijn met hun lot, dan zij het vóór
verslag staal te lezen:

:

gezet.

afdeeling Techni(N'assaupiein
Zaken

De

sche

Wij willen er niet veel meer van zeggen:
deze cijfers en fei en houden een veroordeeling ln die met woorden riet scherper valt
uit te drukken.

]

De wegenbouw zal met kracht worden ter hand genomen en vooral de
aansluiting met de wegen in het buitenland worden verbeterd.
De steden zullen worden verruimd
en verfraaid, en de bouwnijverheid zal
op groote schaal aan het werk worden

Bij al hetgeen op technisch gebied in de
toekomst wordt gemaakt, zal niet alleen op
het directe nut van he'. werk worden gele',
maar ook op het algemeen belang .van het
geheele Nedcrlandsche volk. Ook aan schoonheidsoverwegingen zal veel aandacht worden
besteed, en bijv. zal ontsiering van het landschapsschoon krachtig worden tegengegaan.

classeerirgsfirma werkt, verdiende nu nog
(gehuwd en één kind) f 16.50 per week •), er
zijn nof twee t>pisten van 40 jaar werkzaam
(één gehuwd en één ongehuwd) die het kapitale tedrag van i 14.50 per week verdienen
en d.in ook rog een gehuwde jongste bediende van 40 jaar die met l 11 in de week naar
zijn vrouw stapt!

ALLEEN

Noemt

verrichten zijn.

Bijv. in 1939 zou ik even m'n
wasch aan de Siegfried-lijn
gaan hangen, dus lag daar de

opgeknapt.
Hij zit veel in het buitenland en u-eet er zoodoende

aan!

C werkzaamheden en bemoeiingen van de N.S.B. breiden zich voortdurend uit,
en hef is niet te verwonderen, dat ook technische aangelegenheden daarbU worden
betrokken. De nieuwe afdeeling heeft tot taak alles te bestudeeren. wat op technisch
gebied In ons land plaats grijpt. Er wordt een overzicht gemaakt van de werken,
die op het oogenblik ln uitvoering zijn, waarbij wordt nagegaan, in hoever de uitvoering door de tijdsomstandigheden wordt belemmerd. Daarnaast worden plannen
gemaakt voor de toekomst. Wanneer de oorlog voorbij zal zijn, en de nieuwe ordr
in ons land volledig aal zijn ingetreden, zal er op technisch gebied veel werk te

BRIEF VAN CHURCHILL
AAN STALIN

lende zaakjes voor me heeft

meldtU
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huis met het vaste voornemen thans sterker te staan en niet te versagen.

manier in handen te kragen.
Die Eden is anders een handige knaap, die al verschil-

Kameraad dr. Koenraad Keyer, hoofd van
het Medisch front werd benoemd tot geneesheer-directeur van het Stads- en Academisch
Ziekenhuis te Utrecht. Dinsdag 10 Febr. j.l.
aanvaardde kameraad dr. Keyer zijn ambt.
(Foto-dienst N.5.8.)

Ingenieurs en technici,

vergadering van onze Beweging was geweest,
dan ging men weer met frisschen moed raar

H'anrde Stalin,
Ik ontt inp zoo even je brief
van veertien dagen geleden,
en heb hem met veel belangstelling gelezen. Ik was echt
tevreden, toen ik las dat je
zoo met het geschenk in je
schik bent. Ik snap alleen
niet, dat l'den je geen middel aan de hand
heeft gedaan. om je in staat te stellen het op de een of andere

Nederland stikt in de liefdadighcidsverecnigingcn. Volgens «Ie officicele opgave van het Ontranl Bureau voor de Statistiek telden we er in om lieve landje
niet minder dan achtduizend, driehonderd en vijf, dat beteekent dat iedere
dikke duizend Nederlander? er een eigen liefdadigheidsinstelling op nahielden.
Sedert kort is er een knap stelletje opgeruimd. Er zijn er ook bijgekomen, die
zich bijvoorbeeld tot verheven doel hebben gesteld collectebusjes in café"» te
plaatsen
voor de oorlogsinvaliden! Zeg nu zelf: stikken ze in dit laud van
liefdadigheid, ja of neen?!

De afdeeling „Technische Zaken”
van de N.S.B.

Niet alleen, dat er door den oorlogstijd een
groote achterstand zal bestaan, maar ook dat
de nationaal-socialietische staat op veel grooter schaal nuttige en noodzakelijke werken
zal gaan ondernemen. Er zal dan geen werkeloosheid meer bestaan, en de welvaart zal
worden bevorderd. Om slechts enkele voorbeelden te noemen:
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BELANGWEKKENDE
RADIO-UITZENDINGEN

„
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-

1
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'

„

-

Radio-uitzendingen der N.S.B.

..

..

'

Dinsdagavond van kwart voor 7 10l 7 uur Hilversum II
Woensdagavond van kwart voot 8 tot 8 uut Hilversum II
Hilversum II
Zaterdagavond van fl tot 6.15

..

1

„

..

{

..

leider

Vaa^=:s

ss;:9s:;

_

ss3ass;

_

s

____

18-2 B.—
18-2 B.—
18-2 8.-

_

_^'

=

M

Den Haag
Amsterdam
Wassenaar

Grocpshuis

<

.

'

„

Kerklaan 33
De Unie
l-«an Copes van
Cattenburch 63
I«a Reserve

'

„

Laren
Delft
FinsterwoMe
Den Hang

'

Maandagavond van kwart voor 8 tot 8 uur Hilversum I
Dinsdagavond van 7 uut tot 7.10 uur
Hilversum I
Donderdagavond van kwart voor 8 tot 8 uur Hilversum II

B.—

„

Borriua-Broek

Boissevain
Kamske de Hol
Van Alfen

D:strlrtspr«»pa-

gandaleider
Groepsleider
Het Meerhuis
Rijksstraatweg 506 Kringvot mines*

19-2 2 30
19-2 7.30
21-2 8.-

leider

Amersfoort

iCringhuls

Den Bosch

Hotel Wlsseman
Casino

Winschoten

*

Van lire»

RoMjei

13-2 8 —n.m. Zeist
14-J
IJ-2

Hotel Bruggeman

•
•

•

Schuurman

WA. BIJEENKOMSTEN

'

Andere belangrijke uitzendingen

B.—
B.—
B.—

J

18-2
18-2
18-2
18-2

Etman

VERGADERINGEN IN DCITSCIILAND
Rtrt|Jn
W. O. A. Kf»t»r
Hamburg
W. O. A. Kouter

Na afloop vond in hotel Gerbcns een ontvangst plaats.
Vele kameraden gaven van hun belangstelblUk en verschillende kameraden uit de
P.0., W.A., Jeugdstorm, Opvoedersgilde «nx.
ling

voerden bier het woord.
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DIESELPRAAT
De man op den koffer
Het noodlot behandelt ons, menschenkin-

deren, soms wreed.

V.er magere heeren en vijf dikkerds moe-

ten elkaar gezelschap houden in een coupé
met één bark voor 4 en één bank voor 5

10e JAARGANG No. 7

„ONTWAKEND VOLK"

„Een beetje goeie wil heeren, er ls daar
bij u plaats voor vijf man", zegt een der
mageren.
„Zoo, nou weet je wat, kom dan maar hier
zitten, dan ruil ik wel met u", is het antVOOR
VORMING
MAANDBLAD
DE
VAN DEN NEDEKLANDSCIIEN GEEST
woord van een der dikken.
Geen antweord. De mageren grijnzen
„Een blad waarop men zich niet alleen kan abonbreeduit maar verroeren geen vin.
neeren, maar dat men ook grondig gelezen moet
„En van overstappen is geen sprake",
hebben om het op zichzelf te kunnen toepassen."
zucht een andere dikzak, „er is geen plaatsje
den
heeien
trein".
in
Uitgave NENASI', Groote Markt 30, Rotterdam
Ze probeeren het dan door een beetje Abonnementsprijs f3.00 per jaar
anders te gaan zitten. Twee voorop de bar.k,
de drie anderen wringen zich wat naar ach-

dan op. Het wordt hem zeker te ongemakkelijk. Maar neon, er is lets anders, dat hem
hindert. Met onheilspellenden blik kijkt hij
den juist uitgesproken deugniet aan. Dan
barst hij !os.
„U is een reuzen ploert, mijnheer, en wat
n-.ij betreft, grijpen ze u vandaag nog in uw
kraag. Moet u wat zeggen van anderen, van
menschen, die het beste wat ze geven kunnen, willen offeren?"
Hij windt zich op en vergeet 'zelfs de burgerlijke beleefdheid.
„Je bent een gemeen soort mannetje, een
kerel die een lesje geleerd moest worden.
Zoo'n vent als jij moesten ze achter slot en
Niemand zegt wat. Nu zijn er menschen, grendel zetten. Wat een kerel, ik kan jouw
politieke medestrijders niet feliciteeren, dat
die als het ware geprikkeld worden, wanneer hun gedaas onbeantwoord blijft. Dan zij in gezelschap van zoo'n doortrapt ind.vidu
praten ze verder en het duurt niet lang of moeten verkeeren. Weet je man, ik hoor uit
zt vergaloppeeren zich.
je mond die prachtige radiopraters uit Lon„Maar er zijn er die den zoogenaamden den, die geen eer en geweten hebben: zij
Nieuwen Tijd wèl begrijpen, ze gaan er zelfs kennen geen soldateneer en zijn als gieren,
voor vechten", zegt er een.
die op dooden azen. En zoo ben jij ook, jij....
„Laat gaan, zeg ik altijd, laat gaan. hoe jij!"
„Mijnheer, u beleedigt me", hijgt de man
meer hoe liever, dan zijn wy ze kwijt en
dat beteekent een heele opruiming. Ze gaan d e de klappen krijgt.
„Weet je wat, geef rne maar aan voor beer toch allemaal an, gemakkelijker en mooier
leediging,
dan kan ik meteen over jou eens
kan het voor ons niet. Ik zeg wel eens tegen
die achterblijvertjes hier: ga jullie nog niet een boekje opendoen, fijne meneer".
Dat wordt den ander te veel, hij zwijgt en
naar Rusland, daar is werk aan den winkel"
zich of fs alleen maar geschrokken
schaamt
over
zooveel
onbeschaamdMen staat paf
heid. Hoe durft de kerel zijn mond open te waarschijnlijk.
doen.
De dikkerd zit weer op zijn kol'fe r en
De man op den koffer schuift op zijn onsnuift nog van opwinding. De goe.e stemming
voordeelige zitplaats heen en weer en staat is weg.

—

personen.
Er ontstaat bij het instappen even een
kolos-aal gediang er. dan zitten de mageren teren.
met z'n viertjes jp de bank waar plaats is
't Gaat nog niet.
En zoo is dan het ijs tusschen alle negen
voor vijf van zulk soort.
Nog staan we op het perron. Een late gebroken en de tongen komen los.
De dikzakken mogen met hun vijf zitplaatreiziger rukt het portier open en alsof de
Eén van de zware vijf begint over het weisen tevreden zijn. En toch is het eerlek, op portierknop gloeiend heet was, rent hij dadenige eten. „Maar", zegt hij dan, „ik was
de ééne bank kunnen er vier zitten en er lijk verder om zijn geluk ergens anders te vandaag even bij familie op 't land, die hebzitten er dan ook vier.
probeeren.
ben het nog best. Ja, niet dat ik wat heb
De andere vijf voelen zich ongelukkig,
De mageren worden onfatsoenlijk, ze meegenomen, maar ik heb weer eens lekker
zooiets gaat toch niet. de mageren lachen lachen hardop. Maar zelfs de overburen gegeten".
Dm het tegenover hen plaats vindende tafeglimlachen om de ijlings weggevluchte.
Dat hij niets bij zich heeft, gelooft niereel. De dikken probeeren het, overjassen
En dit lachen doet wonderen. Geen van mand. Een paar reizigers kijken zuur, het
worden uitgetrokken, dat maakt op een de vijf wordt er ook maar een haartje dunis ook ontactisch gezegd: wie praat er nu
lengte van om en nabij de twee meter toch ner van. maar de stemming is beter.
om een uur of half zes over lekker eten.
nog een verschil van vijf en twintig centiDan pakt één van de dikken zijn koffer
Er is echter een reiziger in de coupé, die
meter.
en plaatst deze netjes voor de deur. Voorwel eens over wat anders wil praten.
Het gaat nog niet, al zaten ze spiernaakt zichtig geprobeerd, en jawel het gaat, er is
„Nieuwe tijd, nieuwe orde, poeh, mocht
naast elkaar.
een plaats vrijgekomen.
Maar ik zorg wel dat ik niet te kort
wat.
~Nou, nou", zegt één van hen
de dikste
Even een spanning of de koffer het uitkom. Haha, als je maar niet zoo stom bent
„er is hier ook niet veel plaats". houdt, maar de mageren kunnen gerust zijn,
natuurlijk
om aan dien nieuwen tijd te gelcoven. Geef
Hij kijkt naar de mageren als een kabeljauw meer 10l zullen ze aan de dikkerds niet ber..ij maar volle borden in plaats van leege",
op het droge.
leven.
schept-:e op.

Bij het volgende station verdwijnt Het
ploerlje snel in het donker tusschen do
andere reiz.'gers.
Hij was één van de magere vier, de drie
ancie en ginsen met den mm met den koffer
naar huis.
Zij waren in goed gezelschap.

U GAAN
WILT
STUDEEREN?
die liet plati hebh?n om in
September 1912 aan een Universiteit
of Iloogesehool te paan studeeren en
hierbij moeilijkheden van financieelen of anderen aard ondervinden kunnen zieli wenden tot den
Dienst: „Studiebelangen" van het
/ij,

.

—

—

,

Nationaal Socialistisch Studentenfront, Rapenburg 26, Leiden, tel.
24357.
In hun eigen belang raden wij de
belanghebbende kameraden en kaineraadskes aan dit zoo spoedig mogelijk t*e doen.
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CAS ZIEKMAN
Stamb. No. 10383
Prof. Wentlaan 50

NIJLAND
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Uw eigen woning moet
gezellig zijn.... zoo gezel-

"9'

iyi2.

409 12

Geven met vreugde kennis van de
geboorte van hun vijfden Zoon

a'

T
Komt

LOUKE

ze voor 9 een

ons Doch-

yïj_6*

A

19
Zuid

•

er Fotohandel
64. Tel. 432

AANGEWEZEN

ACRES
14 10

ROTTERDAM

—

9" postrekening

HIRSCH&G

20*915 t.n.v

DEN

BOEKHANDEL

VERKRIJGBAAR

46/18

-

-

KANTINEBEHE r RDERS
KAPPERS
etc.

Tel. 5290 POSTGIRO I-030l
ADVERTEERDER IN VOVA SINDS JUNI 1933
2 20

J 1.50
verwarmde Kamers),
lintei STABT EI.HERKELU
Achterburen ui 141. Amsterdam tU.
Telefoon 41398.
LOOI ES

(üoea

KIN DER SERI E'S NEDERLAND
te koop Bevraagd
Br. no. 1835 aan Nenasu. Postbus 832

Rotterdam

Rotterdam

POSTZEGELVERZAMELING

collectie, te koop gevraagd.
Omschrijving en prijs aan A. J. de
goede

Vaan. Roostrnlaan 54. Eindhoven.

430

J.J. KRANTZ

&

le,den

J.J.JS.enZa
**

Fabriek van Lakens en Wollen Sloffen
10 40

W. H. MIERSEMANN

EB

jdSXjtf'fc
7tr
jf'
<

MES BRONKHORST
&

9—ll
6 34

leid en-holland.

rFLIO4ö2

HAARLEM

ROTTERDAM

Kw„ a 23
ct. D. cart. van 20 st. Per 6 cart. I lil)
12 cart. f 2.75 franco huist
D. Oenstra, ISurglaan 37, Apeldoorn,
Giro 321113.

Vli'L'R-AANMAKERS, pr.

—

|J
JOL.

lAN LU VK EN STRAAT 76

voor

burgemeester,

Betrouwbaarheid, Vakkennis en Ervaring is de grondslag v. h. MakelaarshedrUf. K. H. Krrtr, Veldweg

BONTMANTELS
Repareeren
Moderniseerer.
Zaak van vertrouwen
A'DAM-Znid
TEL 28(582

Gevr., flink, zelfstandig MEISJE,
per 1 April, omg. BcrlUn, goed loon.
Uitv. Inl. schriftel. aan lvrilger,
B.W.laan 148, Amersfoort.

—

STEEN-EN OFFSETDRUKKERIJ

AMSTERDAM
u n
_______ .

nuwtliM

..

Hl

BEZOEKT HOTEL-CA'é-KEST

cs

2 mln

»

Log

m Ulut

12.—. Plat du Jour ƒl.—. Diner 11.50 Div bittert ƒ0.20
Koffie en the* ƒ0.20.
Tel 45403—4751*
M. W. BABE—KOCH.
15 10
ontb.

TOEKOMST"

-

*S-G RAVEN HAGE

)

f 208.000.-

LOTISICO VAN 1898
Trekkingen In de maanden
Maart
November
Juli
—

Abonnement
>

178 40

ƒ2.36 per kwartaal,

Uitgave: „NENASU"

—

buitenland

1

NEDERLAND

ƒ2.50 per

Postbus 832

—

kwartaal

Botterdam

Van Oud Nieuw. Vakkundig breien
en verstellen van wollen onder- «-n
bovenkleeding Vraagt prtls. Zwankhuizen. Den Haag, Coluinbusstraat
41, Tel. 33681*.
Gevraagd tegen 1 Maart een
NET MEISE voor dag en nacht
als hulp In de hulsh. In prett. omg.
met huls. verkeer te Scheveningen.
Br. no. 116, agent H.N.D, Stationsweg 79. Den Haag.

—

Fllmprojertor 8

f

MAANDBLAD VOOR ECONOMIE,
STAATKUNDE EN CULTUUR

Tel.

412,

BBRKEL.

CEMENTHARBER

maakt hetonvloeren stuifvrtf en keihard. Cementlne stopt onmiddellijk
in kelders ca
gaten en scheuren
tunnels tegen waterdrang In.
D. van WUk, PIJNACKER

v. il. Meulen'a Assurantiekantoor

Appelscha, verzorgt vakkundig al uw
verzekeringen.
Ook levensverzekering in eiken vorm.
Vraagt inlichtingen S. A. v. d. Meuien, Appelscha.
—

—

—

NIEUW NEDERLAND

VOLGESTORT KAPITAAL

CiEVEI.BESCIIERMER II
maakt doorslaande muren, direct,
biyvend, kleurloos waterdicht. Laat
U vakkundig inlichten door
D. van Wyk, FIJNACKER D33

22,

UNIFORMJAS. W.A. of P.O. te
5 20 koop gevr. Schouderbreedte
plm. M
rm. Br. lett. C.V., Nat. boekery

—

)

C.V. SPAARBRIEFBANK

.

—.

gesten-

cild of gedrukt. Br. met pr. aan J.
Bakker, Duinlustweg 13. Wassenaar

Niinspeet, Tel, IHO. Is gevestigd
sinds 1926. Centraal woningbureau.

—

—

cursus

Pallieter, Nachtegaalstr. 56 Utrecht

AGENTEN OVERAL IN

riIEESt'RROG AAT als échte thee en
ca. 103
bonvrlj! 40 ct. p. pakje
koppen. Orders vanaf f 2.
fr. huis.
D. Oenstra, Burglaan 37, Apeldoorn,
Giro 321113.

HOTEL „HET RAD"
op recept.
Zutphen DRILLEN
Markt 35
DEEN. Opticien
K.
763
Telefoon
t.o Wijnhuistoren
Kringhuis Voorschotenlaan 21
Aanb.: G. WEERNINK
Rotterdam
Telefoon 22246
thuis te ontbieden.
Overal
Buitseh
Schrift. cursus van 6 mnd. liet uitHOU-VAST I.MM
spraak en correctie ƒ 1.50 p. mnd.
pro*
Gratis proefles. J. Hölscher (leeraar het beste plakmiddel voor onze
pagandaplatcn, watervast, regent
Duitsch M.0.) Helmerslaan 24, EindProefbus 10 liter f 10.
niet af
hoven.
I> VAN WIJK. DM PIJNACKER
Tel. 412, BBIIKEL
Zittend Invalide vraagt gebr. of ongebr. POSTZEGELS te koop of in
ruil. Brieven, losse zegels of oude alXeom Sneeuwwit Emallle voor een
bums. alles is welkom en wordt helderwit fabrieksgebouw, een witte
dankbaar aanvaard. Brieven no. 1961 boerdciU, een landhuis ln gebroken
Bur. v. d. blad, Postb. 832, Rotterdam wit, en een vroolijk kleurtje er bij
D. VAX WIJK, Tel 412. BBRKEL.
TYPISTE, Op advocaten-kant. te
Amsterdam wordt een t>pi-.te gevr.
Z<mder klamplaag of spouwjn,
lett. H.,
waterdicht en kurkdroog bouwen.
Br. met foto, leeft., onder 5-7,
AmHet Bolwerk, Kalverstraat
Ook watertorens en tunnels met
sterdam C.
<iEVEI.BESCHERMER I
I). van W(jk, PIJNACKER,
gevraagd:
volledigen
den
Te koop
Tel. 412, BERKEL.

BONTWERKER
Vakdiploma Leipzig

BBf

>

12 30

TE

KOFFIE SURROGAAT m. échte koffie!
36 ct. p. rants. v. 250 gr. Vanaf 3
rants. fr. huis na ontvangst bonnen.
D. Oenstra, Burglaan 37, Apeldoorn,
Giro 321113.

—

38 60

Jong

ZOON N.V.

Lakenfabriek

Aannemers van alle moderne
Wegconstructies, Grond-,
Rioleering- en Spoorwerken

stuwadoors maatschappij

DNEPTUNUS"
GEVESTIGD

/

=

NEDERLAND EN KOLONIëN
te koop gevraagd
Br. no. 1836aan Nenasu. Postbus 832

DEN HAAG: SPUI 39
HAARLEM: GROOTE HOUTSTRAAT 12

APELDOORN
TELEF. 3582

LOSSEN EN LADEN VAN
MASSA- EN STUKGOEDEREN

„DE

DL'ITSCn
025 PER WEEK
Leert de taal det toekomst en vraagt
nog heden prosp en proefles. Schr.
ooi d leeraar met voll correctie.
Duur 3*2 maand Gtrmanla Kam.
Onnesweg 48. Bussum

—

SCHELLEKENS

H. RUYS Zoon

NU

HUDSONSTRAAT

HOOGSTE (> HEGELS 10.50 PLAATSING BIJ
VOORUITBETALING OP GIROREKENING 207915
Ui.v. VOLK EN VADERLAND OF PER POSTWISSEL

TEN

Rotterdam

VOOR ELEGANTE
MODESCHOENEN

M

KAMERAADJES
POSTZEGELS
koop gevraagd.
Br. no. 1834 aan Nenasu. Postbus 832

-

JUIST

loh. de

—

-

&

47 10

voorheen

■V

19 10D

—

Kcnnemerplein 20

§

-

ADVERTEEREN
y

bU

JOH. DE WAARD'S MODEMAGAZIJNEN
Kanaalstraat
Tel. 4051

WEGENBOUW
NATIONALE

vacantieoord voor

42
i.i.i

32319

—

Arnhem

UTRECHT

i

•

Zeer gewild artikel voor verkoop aan Duitsche Militairen in Nederland.
GRATIS MONSTER.
GOEDE VERDIENSTE.
Brieven onder No. 64, bijkantoor H.N.D., Rozengracht 27, Amsterdam.
415 10.

Winschoten

UTRECHT
38

de Nationaal-Socialistische

—

•

Totografie

AGENT-VERKOOPERS
WINKELIERS

N.S.B.=ers

GRACHT

•

412 120

702 7 5

BANDAGE'S

UVerelCl,e^ve nnsruimte

In alle maten Kerko kwaliteit f 6.90. zuiver zijde f 17.50: Zwarte
blouses f 5.90. zuiver zijde f 12.50; Zwarte dassen f 0.90—1.25,
zijde kreukvrij f2.25.
Weder voorradig: Zwarte dassen met
oranje-wit-bleu streep f 1.40. Voor hemden te zenden 20, blouses
17. dassen 1 Textielpunt.

Vraagt gratis prüsblad.
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31 t II B S

NIEUWE

Qude

na overmaking van 55 cent

ZIJN

IS • Amsterdam

*

411 12

ROTTERDAM

KROMME

14

"

POSTEUS

—

linten

fijDER

,
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riet Rijksbureau voor de Distributie
van Textielproducten heeft vergunning
verleend om een gedragen kleedingstuk, bij aankoop van nieuwe kleeding,
bij ons in te leveren. De daarvoor te
vergoeden textielpunten komen dan in
mindering van het voor nieuwe kleeding
verschuldigde aantal. Dit geldt ook voor
kinderkleeding, terwijl tevens hiervoor
gedragen kleeding van volwassenen kan
ingeleverd worden. Deze regeling geldt
alléén voor kleedingstukken, die boven
een bepaalde prijsklasse blijven, welke
door het Rijksbureau is vastgesteld.
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U eens praten

raden en Kameraariskes. en inzonderheid aan de leden van den N.J.S.,
tijdens het overlijden en bij de

Bouwmanstraat

Leider
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Leiderschap tegenover

Geri,.aansch

NENASU-CITGAVEN

DE

Hartelijk dank voor de vele bewijzen van deelr.emmg door Kame-

VAN

Leidersvorming

*

en verantwoordelijkheid

.Volk en Vaderland". Rotterdam.
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Boschstraat 20.
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der
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sc'hap

Toezending geschiedt vrachtvrij

van den Gerrr.aanschen Stam.
CHR. HUIJNEN—VERLINDEN
Valkenburg <L.). Hotel Berg en Dal.
30 Jan. 1542. verjaardag der Hercpstandir.g van het Germaunsche
Volk.

tegenover
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en u uwe gemeenschap
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goud zoudt willen missen.
Voor een zóó kostbaar
ezit zor 9l Fokkelman
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tiestelt deze uiterst belangwekkende brochure uog heden
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De Beweging als draagster
Nationaal-Social.stische idee

(zoonel Zomer- als Winterkleeding)
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Maartensdijk

GETROUWD :
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tertje en Zusje
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31 Januari
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Nationaal-Socialisme
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Zonder speciale vergunning kunt
U thans bij ons een nieuw kleedingstuk betrekken, zoowel confectie als naar maat.
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BELANGRIJKE
MEDEDEELING
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Eerstvolgende trekking 9 Maart a.s.

m.m.

te koop gevr.

Brieven met merk en pry» aan lett.
Film Adv. Bur. „Movc-On",
Santpoort-St., Postbu» 1.

PP.

Gevraagd een flinke

hulp

huishouding, 8-5.30 of

8-7.30.

In de
Prctt.
werkkring. Steenbeek, P. Lastman1225 «0 kade 37/11, tel. 97210, Amsterdam Z.

meisje ln
Een in betrekking
Utrecht zoekt eenvoudig pension.
Br. lett. 5.8., Nat. boekertl Pallieter, Nachtegaalstraat 56, Utrecht.

B o r k r n. Inkoop van alle soorten
boeken «p elk gebied. Br.: Meerdervooitstraat 27, Rotterdam.
Gezocht per 1 Maart in kl. gezin
NET MEISJE-ALLEEN
katoen en zwart dragend. Kreerks,
Holt» instraal MI, Amsterdam-Zd.,

tel. 96637.

Alle vogel- en diersoorten.
Prijsopgaaf aan A. Man In - t Veld,
Deventcrstraat 01, Apeldoorn, teL

Gevr.:

IOIJ.

