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was te verwachten.
Het getal diergenen, die zich la
ten leiden door hun natuurlijk in-

stinct is altijd gering,

het aantal

pioniers, die een revolutie door den
moeilijken tijd heenhrengen is ian
ook steeds klein. Zij zijn niet altijd
de knapstén, maar zij hebben het

meeste karakter. Hun verdienste
ligt in het feit, dat zij hebben volgehouden, dat zij vertrouwen hebben gehad en trouw waren, en Hat
zij zeker waren van hun zaak in
tijden, waarin elke zekeifieid ontbrak. Do eerste pioniers waren
veelal de vrije geesten, die zich
niet lieten binden door opgedron
g*n meeningen van anderen
Zi;
waren ontvankelijk, daardoor, voor
logische, natuurlijke opvattinron
nok al klonken deze geheel nieuw

voorheen geestelijk

onaantastbaar

leek, niets dan een verstandelijke

constructie te zijn en dat het verlies daarvan het Christendom in
het geheel niet aantastte.
Het zijn alweer de sterkste ka
rakters, die do met terreur rond
slingerende en zich in niets Chris
telijk tonnende reactiónnair politiseoronde ziolentergers het eerste
durfden weerstaan.
Naar mate de revolutie

redeneeren. Dit nuchtere element
kon als ondersteuning dienen om
het ideëele tot de ziel van het volk
te doen doorchingen en aldu; de
beslissing van den volkswil te doen
vallen vóórdat de beslissing te velde een feit is geworden.

Beteekent nu het verhoudingsgewijs nog geringe begrip voor de revolutie in Nederland, dat het inzicht in de toekomstige positie van
Europa en de figuur, die Nederland
is
daarin kan bekleeden, zóó
voor het meerendeel onzer voiksgenooten, dat ook het verstand
geen aanknoopingspnnt viridt? Regrijpt ook het intellect niet, dat de
nieuwe Européesche orde en d^
wereldconstellatie na den oorlog
aan Nederland geen levensmoge
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genooten willen, dat Nieuw
Europa den oorlog wint. Wij
moeten
het Nederlandsrhe
volk vóór het einde van den
oorlog zoover overtuigen van
het goede, het verhevene t*n
het eenig juiste van onze zaak,
dat zij den ouden toestand niet
meer willen, dat zij daarom
een Engelsche
overwinning
niet willen. Zij moeten gaan
inzien, dat. datgene, waarnaar
hun hart nu nog uitgaat, in wezen iets minderwaardigs is voor
een Germaansch volk. Want
de vazal te zijn van een ander
volk i s minderwaardig. Wij
waren de vazallen van Engeland.
En waarom zouden wij vazallen
willen zijn? Dit moeten wij
niet meer willen.

BESLUIT
Met ingang van 1 Herfstmaand (September) 1942 zijn docr mij
ingesteld:

AFDEELING ARBEIDSINZET EN ARBEIDSVERHEFFING,
onder leiding van kameraad W. H. M. Nienhuis Ruys,
stamboeknummer 48528;
b. DE AFDEELING KAMERAADSCHAPSZORG,
onder leiding van kameraad A. Gravesteyn, stamboeknummer 37406.
Deze Afdeelingen zullen het werk van Afdeeling Sociale Zaken
overnemen, welke Afdeeling per 1 Herfstmaand (September) is
a. DE

opgeheven.
Als gevolg hiervan bestaat met ingang van 1 Herfstmaand (September) de Volksopbouw der Beweging uit de navolgende

afdeelingen:

a. AFDEELING VOLKSZORG, onder leiding van kameraad F. W.
van Vloten, stamboeknummer 3352;
b. AFDEELING VOLKSGEZONDHEID, onder leiding van kameraad Dr. K. Keyer, stamboeknummer 94960;

c. AFDEELING ARBEIDSINZET EN ARBEIDSVERHEFFING, onder
Zij, die het nog niet begrijpen,
leiding van kameraad W. H. M. Nienhuis Ruys,
meenen, dat wij straks vazallen van
stamboeknjmmer 48528;
Duitschland zullen zijn, maar dat is
efn tragische vergissing. Wij zuld. AFDEELING KAMERAADSCHAPSZORG, onder leiding van
len vrij zijn zooals Duitschland vrij
kameraad A. Gravesteyn, stamboeknummer 37406.
.zal zijn en de andere Germaansche
volkeren vrij zullen zijn.. Vrij en
UTRECHT, 26 Oogstmaand (Augustus) 1942.
gelijkgerechtigd, allen slechts gfcMUSSERT.
-1 onden door ons hlned, dat ons gemeenschappelijke plichten opiegt
j
in den Germaanschen Statenbond,
lijkheid van eenige beteekenis kan straks: Het Germaansche Rijk.
land zijn vrijheid in den zuiversten
Het begrijpen van de revolutie
verschaffen wanneer het'zijn oosivorm terugvinden wannéér het zirh voltrekt zich bij allen niet langs
tie van voorheen zou willen blijven
Wij hebben d'.a
P) E rede van den Leider heeft on- bevindt in de bloedgemeenschap dezelfde
innemen? Hebben zij niet
zen arbeid in de Beweging »en der Germnansche Staten. Vrij naar wegen lecren Kennen: Via het hart
dat de catastrophes in het Verre. bezielende impuls gegeven, die van binnen en onaantastbaar naar bui- of via het verstand; pro of contra
Oosten de economische basis .'au groote beteekenis is voor het win- ten. WanthetC. ermaansche in den oorlog. Maar op de vraag:
ons Vaderland tot een uiterst smalRijk zal zich kunnen doen Groot of klein; vrij of vazal, zal op
nen van de harten der Nederlanle hebben terugeehracht?
ders. Geen volk is graag „kien" gelden!
den duur elk Germaansch menscK
Zoo mogen wij hun houding NIET
Wij waren afhankelijk vah Albinn:
het juiste antwoord geven. En dAt
die
den
op
Er is geen Nederlander
verslaan! De ontoegankelijkheid wij konden ons niet meer
duur niet gevoelig is voor een vei is de brandende vraae, die wij nu
van zeer vele volksgenooten voor laten gelden.
heven ideaal. De Leider heeft ons aan alle Nederlanders stellen.
de onweersprekelijke logica ten
De twintigste eeuw schept op- in zijn klare conceptie van de toeWant w Ij moeten het
aanzien van de onhoudbaarheid der nieuw
De vrijheid die komstige ontwikkeling opnieuw het hart hebben vóór dat
vrijheid.
de
vroegere normen op staatkundig,
ontspringt uit de binding van het grootsche van de revolutie voor' het einde van den oorlog
economisch en militair terrein is gemeenschappelijke
bloed. Gelijk oogen geteekend en ons daarmede tot capitulatie van het
alleen te verklaren uit hun hoop,
zijn
grootste
vrijheid een krachtig wapen verstrekt voor „verstand" dwingt.
op een herstel in vollen omvang iéder mensch
beleeft in de natuurlijke binding de verovering van de harten onzer
van den ouden toestand, m.a w.
L. L.
van het gezin, zoo zal ook Nedervolksgenooten.
uit een hoop op de overwinning
van Amerika en Engeland.
Zij spreken ons waarlijk niet tegen wanneer wij, redeneerende van
den toestand van na den oorlog uit,
de gewenschte positie van Nederland aangeven, zooals deze door
den Leider onlangs is geschetst.
Echter, bij hem, die hoopt dat de
uitslag andersom zal zijn, stuit
elk argument automatisch toch af.
heid'* van gangsters rn kinderroovers,
Rij dit standpunt overziet men alvoor wlen nu de gevangenisdeuren worden opengezet, om ze op lp nemen in da
leen merkwaardigerwijze steeds de
tegen
moffen",
ziehier
de
„Europa
jodende
allernieuwsle
New-Yorksche
heirscharen
van
de
consequentie van het bolsjewisme!
beursjoden, die ter kruistocht voor
Londen.
Engelsche
propagandacentrale
van
de
te
Met
strijdkreet
Doch uit het bovenstaande blijkt
ondanks
christendom rn beschaving
voorbeeldige hondentrouw wordt zij ook in de Nederlandsche taal
groot
complide negers en Indianen'.
staan aangewel duidelijk hoe
de
treden. Men kan er zeker van zijn. dat
catie Is, die de oorlog levert in de
ten gehoore gebracht door Jammerlijke knechtenzielen als Van
negertroepcn. die momenteel
ftoosevelt*
totstandkoming van de revolutie in
Blankenstein, Den Doolaard en hoe de bedienden van Churchill en
in Noord-lerland oefenen in het ten geNederland. Want het spreekt vanhoore brengen van inheemsch kriigsgeRoosevelt nog meer mogen hecten.
zelf, dat de houding van al diegehull, door de Amerikaansrhe jodenpers
in den kinderlijken waan zijn gebracht,
nen, die zich op Engelands overde plaats moet de indruk gewekt
tegen de moffen" is
dat de naar vrijheid smachtende Eurntegen
winning baseeren en zich, aldus
worden, dat heel Europa
zooveel als de titel van een
peesche volken
inbegrepen driekwart
Duitschland in voortdurenden staat
vaste rubriek in de Engelsche radiodoende, pantseren tegen de ijzeren
van het Puitsche volk:
met sn.art op
van
verkeerd.
ain
den
opstand
Dasr
uitzendingen, inbegrepen die van de
logica der feilen, zooals wij die
hen fttten te wachten. Dat de negers
overkant van het Kanaal registreert
Oranje-Flitspuit. Onder dezen titel
van Roosevelt zich vergissen Is zoo ere
zien, namelijk een overwinning van
worden echte en gefingeerde (zoogemen slechts de „uitbarstingen", nanog niet: erger Is, dat menschen die men
de Asmogendheden, f»f vermorzeld
tuurlijk als evenzoovele blijken van
naamd in andere bezette gebieden
voor verstandiger mocht aanzien, even
verlangen
naar de
hartstochtelijk
gepleegde) sabotagedaden opgesomd,
worden door hel bolsjewisme, met
klakkeloos die Engelsche leuze „Kurnpj
komst der Engelsche bevrijders plus
('én slag zal veranderen zoodra de
doodordinaire sluipmoordenaars verlegen de moffen" nakauwen.
Roosevelts negers en ontslagen gepaen
tot
heerlijkt
onsterfelijke
Dip Irutr Immer* I* dnor rn door IfU*
oorlog zal zijn heslist. Dèn krijgt
vangenisbardieten, die het „ondertriotten verklaard en oude misdaden
In twfffflfi opzicht, princiKrnarhtix.
de revolutie ineens vat op het /erdrukte" Europa van hfrt „Duitsche
(bij gebrek aan nieuwe) opgerakeld
pieel roourl ah feitelijk.
stand omdat, zooals wij hierboven
den
ondertitel:
is
vanverlossen.
„Het
onder
monster" beloofden te
daag een jaar geleden...."
schreven, de doeleinden meer redetrgen de moffen" betre£j*I'ROPA
De bedoeling van ern en ander is
Nirt in de laatste plaats is de leuze
lijke gestalten aannemen.
■» kent principieel rnoveel il« Amemoffrn"
voor
Ame„Europa tegen de
duidelijk. In de eerste plaats moerika Irtrn Nfw-York, dr F.iißelsrhe pro»
Een bevredigende toestand is dat
rika bestemd. Onbekend met de werketen de opgesomde „voorbeelden" anvlncle» tegen I.ondrn. dr loncen
nationaalevenwel niet, want de
deren tot sabotagedaden aansporen.
Uike Eurnpeesrhe verhoudingen is de nrt hart. liet kan alleen In het trcrii
veropenbare meening In Amerika opgeroeHet Wilhelmus op een gramofoonsocialistische revolutie
is een
ziekte brein van een jood opkomen, hel
pen het zwaard te trekken voor vrijheid
geestelijke revolutie en yeen plaat, nadat zij gefusilleerd zijn en
Duit*rhe volk, necentic millioen In hrt
een standbeeld als de democratische
en menschenrerhten, waarbij het er op hart van Fiiropa,
door ontmanning uit tn
redelijke. Het is de geest die moet
gewaagd is, dat die openbare meening
N.V. weer in het vaderland zal zijn
roeien. rnoal» in New-York bereids is
willen wat later met het hoofd weergekeerd, worden op „patriottieigen
denkt
daarhU niet
aan de
..vril- vonrgrMeld. Integendeel, dr ellende na
en de handen wordt tot stand geschen" roem verziekte geesten beheid" van 13 millioen werklooten in
reids in uitzicht gestéld. In de tweeRnnievelts paradijs, norh aan de „vrij(Vervolg op biz. 2)
bracht.

s: ü

'

vordert, krijgt zij ook vat op het
verstand, omdat het onwaarschijnlijkheidselement vermindert en d§
doeleinden daardoor meer redelijke
gestalten aannemen. Een deel van

hen, die niet ontvlambaar bleken

voor verre idealen, wordt „overtuigd" en, wanneer het hartvuur
van zulken niet is gedoofd, doch
slechts dieper in de sintèls ligt rlari
bij de pioniers, kunnen ook zij
strijders worden.

T—TET

voleinden van de revolutie in ons Vaderland is gecompliceerd geworden door den
oorlog. Naast de resultaten van den
ideologischen strijd is de oorlog op
zichzelf van grooten invloed op de
Moeilijker was het voor die ontvankelijkheid der geesten. Vevolksgenooten, die zich bevonden len denken er niet aan iets anders
achter de versperringen, die door te gaan overwegen voor dat zij den
uitslag van' den oorlog zien. Toch
Is het voor hel aanzien en de eer
van ons volk van hel hoogste belang, dat de revolutie tot stand
komt huilen de beslissingen op de
Persstemmen n.a.v.
slagvelden om. Want onze revolutie is een geestelijke revolutie; zij
Mussert's rede
moet komen door den w i 1 van het
volk en niet ondanks het volk.
T
Wij hebben er al eens moer op
gewezen, dat de voltooiing van «en
omwenteling in don regel geschiedt
mede als gevolg van gewelddadige
gebeurtenissen en ook onze revoDe vrouw en haar buren
lutie heeft reeds zoo'n invloed ondergaan. Het ideëele Van de om�
de schepping van een
wenteling
had
Clermaansche levensruimte
ons volk grootendeels onberoerd
gelaten, tot Mei 1040. Door de dragebeurtenissen der laatste
matische
Tentoonstelling „Herlèvend
twee jaren werd het ondanks zichNederland".
zelf „partij". Want ondanks het antidom is het dringende argument
.

&lads. 4

(Bladj. 5

—

£ladj.6

voor samenwerking met Continentaal Europa, >zijnde de noodzaak
voor het levensbehoud, niet weg te

•

Wij moeien daarom niet met
onze volksgenooten
twisten
over het vraagstuk wie den
oorlog wint, maar wij moeten
er voor zorgen, dat onze volks-

1

HET

verpolitiekte
geestelijkheid
rond hen waren aangelegd teneinde
den toegang tot hun geesten voor
nieuwe, zuivere gedachten te belemmeren.
Met hun Christelijke opvoeding
hadden zij meestal tevens een aantal opvattingen toegediend gekregen op zoodanige wijze, dat zij
deze gekunstelde opvattingen tevens voor Christelijke waren gaan
aanzien. De grondbeginselen van
het nationaal-socialisme, de volks
en rasverbondeitbeid, het voorgaan
van het algemeen belang boven het
groeps- en eigen belang, spraken
ook hun Cermaansche zielen aan,
doch een hevige innerlijke strijd
om den voorrang tusschen '"iet
kunstmatige en het natuurlijke
moest doorgaans eerst worden gevoerd voordat het zuivere hartvuur
kon oplaaien. Was deze strijd eenmaal beslist, dan bleek veel .vat
een
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UITGAVE: NENASU

VRIJ OF VAZAL
begrijpen van het. wezen
der revolutie voltrekt
niet hij alle menschen langs de*elf
de wegen. Bij ons, nationaal-soria
listen, is het veelal een zaak van
het hart, een ontroering, een instinct, althans bij de oude strijders
Uit de eerste jaren der Reweging
dateert de uitspraak van den ei
der, dat onze strijd meer werd ingegeven door het hart dan itooi
het verstand. Alleen het hart kan
inspireeren tot een moeitevollen,
uitzichtloozen, doch desniettegenstaande taai volgehouden strijd vol
bezieling, nimmer gedoofd door teleurstellingen, door verlies ian
aardsche goederen, vriendschappen en gemakken. Het verstand tan
zulks niet. Dat kan slechts Voel
oordeelen over de wenschelijkh id
der doeleinden, de rechtvaardigheid, getoetst aan de gebruikelijke
normen en het kan slechts de kan
sen op succes afwegen en zoodoende den zin van doorzetten
deeren. Daarom heeft het verstand
nog nooit een revolutie tot .tand
gebracht, doch heeft een revolutie
zich altijd verwerkelijkt langs onbegrijpelijke wegen, gedreven door
krachten, die veelal niet zuiver vielen te definieeren, maar die -o~htans stérker waren dan redelijk

-

—

—

•

„EUROPA TEGEN DE MOFFEN!”
Zinlooze Engelsche propagandastunt

EEN UITNOODIGING TOT ZELFMOORD

—

—

EUROPA

—

—

Allen op 6 Sept. a.s. naar het Zangfeest op den Dam te Amsterdam
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„EUROPA TEGEN DE MOFFEN!” „Wij hebben ons oude symbolnra
Eendracht maeckt macht al
te zeer vergeten”

van

(Vervolg van blz. 1)
den wereldoorlog
die waarlijk niet
tot Duitschland beperkt is gebleven!
en de oorlog, die \vü thans beleven, is
een rechtstreeks gevolg van het pogen
Europa het hart te ontnemen, respectievelijk in ernstige mate te vemv ';kra.
—

—

het bekende werk Volk van NederIN
dat onder leiding van
Jan
de Vries verschenen
beschreef
land,

Voor een land als Nederlard behoeft
•dit nauwelijks nader betoog. Onze anti's
van vandaag mogen er nu wel opzettelijk
de oogen voor sluiten, ook dit verandert
r.iets aan het feit, dat Nederland economisch altijd ten nauwste betrokken is
geweest met het economisch wel cn wee
van zijn
achterland. Ginr het
in
Duitschland economisch goed,'dan ging
het in Nederland ook goed: ging het in
1 ook
Duitschland slecht, dan
Nederland daar den terugslag van.
De Engelsche strijdkreet „Europa
tegen de moffen" is in principe niets
anders dan een uitnoodiging aan Europa's longen, nieren, beenen en armen om
i-,uropa
hart te orlammen, met andere
voorden een uitnoodiging tot zelfmoord.
Daar komt nog iets bij. Militair zijn
Europa's longen, nieren, armen en beenen
niet bij machte het hart te verlammen,
al zouden ze dat nog zoo graag willen.
Vandaar dat Koosevelt neger- en misd.idigerstroepen in Engeland concentreert
oni deze „beschavingsdaad" te volvoeren.
Als we ons hier slechts tot Nederland
willen bepalen, is het voldoende om vast
te stellen, dat vóór de Duitsche troepen
tot Zevenaar zijn teruggeslagen van ons
mooie land geen steen meer op de andere
ftaat. Slechts over de puinhoopen van
Keulen, Mainz en Miinchen, ja, maar ook
over de puinhoopen
van Amsterdam,
Utrecht en Arnhem, zal Chnrchill met
zijn huurlingentroepen Berlijn bereiken.

is,
prof.
Waterink het Nederlandsche volkskarakter en zei daarvan, na gewezen te hebben op de onder ons hecrschendc neiging
tot individualisme: „Het volk verstaat
nog l)ct geheim, dat steeds, wanneer gewichtige beginselen op het spel staan,
eendracht macht maakt". Als we nu
hierbij bedenken, dat dit geschreven
werd in 1937, het jaar, dat niet alleen
voor de ncweging, maar voor ons heele
vaderland zoo omineus werd, dan mogen wij ons wel eens afvragen, wat deze
karakteriseering van het levend geslacht
voor historische waarde heeft.
En beschouwen we daarbij de jaren,
die hierop gevolgd zijn tot op den dag
van heden, dan is er alle reden om in.
dit verbond te denken aan het woord,
dat ons Cornelis Fietersozoon Hooft zelfs
in de jaren onzer Gouden Eeuw niet
schroomde op te teekenen: „Wij hebben
ons oude Symbolum van Eendracht
maeckt macht al te zeer vergeten."
Laten we er maar onmiddellijk aan
toevoegen, dat deze zinspreuk in orze
skchts een
hecle volksgeschiedenis
leuze Is geweest, die nimmer werd verwerkelijkt. Nu niet, maar ook vroeger
niet. Nauwelijks was in Octobcr 157fi
een daadwerkelijke eenheid onder de

kunnen wij
DAAROM
ons er temeer om ver-

heugen, dat de Engelsche
„Europa

Een faboteerend en lijntrekkend ambtenaartje op het. een of andere gemeentehuis is zelfs niet eens bij machte het
Europeesche
oorlogsproductieapparaat
te schaden. Hoogstens schaadt de stumper
zijn eigen volksgenooten, die in ieder
geval eerder dan de Duitschers op de
blaren van zijn opzettelijke nalatigheid
moeten zitten. Waar een sabotagehandeniet alleen
ltng levensgevaar oplevert
voor de bezettingsmacht masr ook vocrr
hét eigen volk
wordt genadeloos toegeslagen, zoonoodig. op gijzelaars. Het
fezond verstand eenerzijds eu de in uitzicht gestelde straffen anderzijds be-,
perken de werkelijke sabotage tot een
minimum.
De leugenachtigheid van de leuze
„Europa tegen de moffen" kan men intusschen nergens zoo goed constateeren
als in Duitschland zelf.
Wie het genoegen heeft in dezen oorlogstijd in Duitschland te reizen en in de
gelegenheid is ook nog eens achter de
schermen te kijken, kan zich slechts verwonderen over de orde en regelmaat
waarmede het onder hoogspanning werkende oorlogsproductieapparaat zijn gang
gaat. Stapt u in Hannover, Kassei of
Braunschweig in een tram, dan kan.het
U gebeuren op een gegeven oogenblik in
onvervalscht Jordaan-dia<lcct te hooren
afroepen: „Hindenburgerstraasse". Het is
een rasechte Amsterdammer, die den
wagen bestuurt en z'n buurman van driehoog achter knipt uw kaartje... Fransche krijgsgevangenen vernieuwen een
spoorlijn: zonder e«*nig geleide gaan zij
na beëindiging van hun werkzaamheden
raar hun kampementen terug.
—

—

Zoo werken cr In Duitschland honderdduizenden bultenlandsche (Europeesehe) arbeiders en eveneens honderdduizenden Europeesehe krijgsgevangenen, lot In de vliegtuigfabrieken en op
de onderzeebootwerven toe!
daar
„Europa tegen de moffen"
klopt iets niet, zou onze jublleerende
revue-komiek Plet Kohier zeggen. Inderdaad klopt er iets niet. Indien zij
waarheid zou bevatten, zou bi.l wijze van
spreken ieder uur van den dag In
Duitschland een fabriek In vlammen
moeten opgaan en in de bezette gebieden
lederen dag een trein ontsporen. Dat dit
niet gebeurt is méér dan een kwestie
van het gezond verstand der Europeesehe
bevolking: hier speelt het algemeen
Europeesehe Instinct, de lots-, desnoods
noodlotsverbondenheid een belangrijke
rol. Buiten het eigen nationale hokje
leert men al spoedig ruimer zien...
—

ZWARTE UNIFORMEN
OVERJASSEN
WATERPROOF
Alle distinctieven verkrijgbaar bij
—

F. P. HAKKAART

-

DEN HAAG

Een Vilein beetje aardrijkskundige kennis
het grootste gemis van iederen
geboren en getogen Engelschman, die
meer.t dat naast de Engelsche wereld de
zaak met oude kranten is dichtgeplakt!
toont de leugerachtigheid van het
„Europa tegen de moffen" trouwens minstens even duidelijk aan. Onder de Europeesche volken die alvast niet tegen
„de moffen" vechten of ageeren, vinden
we in de eerste plaats het Duitsche volk
zelf met rond 90 millioen menschen.
Vervolgens de volken, die naast Duitschland tegerv het bolsjewisme strijden, te
—

—

weten:

Italië
met 41 millioen zielen
Roemenië
,18
Hongarije
8H
6
Bulgarije
3 j
Finland
Slowakije
Kroatië
2H
zijde
Tezamen is dit aan Duitsche
een Europeesche bevolking van ruim
170 millioen menschen. Wanneer men
nu over „Europa tegen de moffen"
wil spreken, zal men Spanje en Portugal, met in totaal ruim 29 millioen zielen, als sympathiseerend mèt Duitschland moeten aanmerken. De Baltische
staten Litauen, Letland en Estland, met
in
rond 5 millioen zielen, verlangen
geen enkel opzicht naar de schurken
van Stalin terug, zoodat zij alleen reeds
u:t dézen hoofde aan Duitsche zijde
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staan.

Ondanks alle Engplsche intriges is
het niet gdukt, het overigens overwegend Aziatische Turkije voor Engelands
zoogenaamden Europeeschen strijd tegen Duitschland warm te maken, om
van Zwitserland met zijn overwegend
Duitsche bevolking maar heelemaal te
zwijgen.
De Europeesehe landen die schouder
tegen
aan schouder met Duitschland
Europa's gemeenschappelijken vijand,
en nergens
het bolsjewisme, strijden
wordt een hechter bondgenootschap
tuss'chen de volken gesmeed dan op de
slagvelden
plus de Europeesehe landen die met hun volle sympathie aan
Duitschlands zijde staan, hebben in
totaal een inwonertal van (170 -f 34
millioen) ronij 204 millioen zielen.
In de overblijvende Europeesehe landen: Frankrijk, Polen, Noorwegen, Joego-Slavië, Griekenland, Denemarken,
Zweden, Zwitserland, Nederland, België, en Albanië, met in totaal rond 135
millioen zielen, zijn daarenboven groeiende minderheden, die bereids met vrij.
wHligers aan de fronten van hun sympathie voor Duitschlands strijd blijk
hebben gegeven.
Daarbij mag men niet uit het oog
verliezen, dat door de voor Duitschland
van
militair-noodzakelijke bezetting
een groot deel dezer landen
met alle
ongewilde, doch helaas onvermijdelijke
het inzicht en de
gevolgen van dien
houding dier volken ten aanzien van
Duitschlands besiissrnden Europeeschen
levensstrijd ongunstig is beïnvloed.
Nochtans zijn zij verre in de minderheid in verhouding tot de Europeesehe
volken, die
met hart en zietl aai»
Duitschlands zijde «taan en van een
„bevrijding"
Engelsch/Amerikaansche
ten eenenmale niets willen weten, integendeel zich tegen Roosevelts negers
en Churchills huurlingen met hand en
tand zouden verzetten.

die tot dan toe slechts staatsrechtelijk
in het los verband der Generale Staten
vereenigd waren tot het gezamenlijk
aanhooren van hetgeen de gemeenschappelijke regeering hun had voor te stellen, tot stand gekomen, of de»e was in
korten tijd verscheurd en de cene Unie
volgde op dc andere ten bewijze hoe
weinig eenheidsgedachte er in dit volk
Teekenend voor onze volksgeleefde.
(Teekening Beekman-c.)
schiedenis is het dan ook, dat prof. Ge.vl
in zijn bock over de lotgevallen van den
Nederlandschen stam een dier honfddee„Dit bedenke men torh vooral:
len betitelen moest: OnafhankelijkheidsRusland is niet Europa maar Azië.
strijd en Scheuring. Nog in den strijd
Het ls steeds een fundamenteel* fout
om de onafhankelijkheid, die de eengeweest, het als Europa te beschouheid tot stand bracht, werd deze reeds
wen. Als wij eerst beseffen, dat het
door het volk verscheurd, lift bleek alniet tot ons werelddeel en niet tot de
ras, dat eenheid, die slechts'gegrondvest
westersche wereld behoort, zullen
is op een beginsel van afweer, ook al
wij het kunnen beoordeelen met de
betrof
het de hier zoo gehate Spanjaargemoedsrust, de objectiviteit en bU
den. te zwak is om ook maar korten tijd
slot van rekening met de billijkheid,
te blijven bestaan. Wij hier in Brabant
«aarmede wij geleerd hebben de
weten uit onze gewestelijke geschiedevan
Azië
te
beschouwen."
volken
nis al te goed, hoe men boven de MoerWij volgen dus den goeden raad van dijk niets van dit Zuiden als gelijkberechtigde in de Unie hebben 'moest, en
den jood Van Blankenstein anno 1925.
die in 1942 voor de Oranje Flitspuit hoe de Noordelijke proviciéjn toenmaals ook door hun afwijzende en zeer
„Europa tegen de moffen" staat te krijschen, wanneer wij de horden van Stalin eenzijdige houding, het grootste deel
van Vlaanderen voor de Nederlandsche
niet tot Europa rekenen.
volksvfrtnndenheid hebben verloren
„Europa tegen de moffen". Principieel
doen gaan. Maar ook in het Noorden
deze
Engelsch-joodsrhe strijdkreet was
Is
het met de eenheid en onderlinge
verderfelijk, omdat zit in wezen anttverdraagzaamheid slecht gesteld: daarEuropeésch ls. In zvjn kristalheldere van
getuigen de boven aangehaalde
rede op den Goudsberg, heeft de Leldet woorden uit C. 11.1I Hooft's Memoriën en'
Europeesche
onlang»
zeer
het
ware
nor
Adviezen en tallooze andere in gelijken
ideaal geschetst en de plaats van ons volk zinr Zoo lezen we bii c!en Fries.'hen
In het Europa van morgen nader begeschiedschrijver Lieuwe van Aitzema in
paald.
Herstelde Leeuw, welk werk over
zijn
In haar consequentie Is het „Europa de jaren die onmiddellijk op den vrede
tegen de moffen" een ontzaglijke ramp:
van Munster volgden, handelt, dat de
de totale verwoesting van het AvondUnie als een manneke aan de muur geland.
maald is en dat de predikanten van den
Feitelijk Is zll een brutale leugen, ompreekstoel af verkwwiigden. dat de Unie
dat de werkelijkheid
ons leert, dat op'een stroobreed na gebroken was. .Ta,
Europa-ln-zljn-geheel niet vecht tegen ten tijde van Jan de Wit was men al zoo
de „moffen", maar In meerderheid juist ver van Oldenbarnevelts idetial vertegen het perfide Alblon en zijn bolsjevreemd. dat 't openlijk gezegd werd, dat
wistische vrienden.
een Unie der onderscheiden gewesten
tot £.en eenheidsstaat onder één gezag
JAN' HOLLANDER.
.

Germaansche volkeren
krachtigste deel van Europa zal zonder tnijfel moeten
worden gevormd door het gemeenebest der Germaansche volheren, dat met elkander in betrekkelijk korten tijd löO millioen
zielen zal moeten omvatten, wil het kans hebben zich in de
toekomst in de wereld te handhaven'
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De staart uitgezonderd
opgevat om brandstoffen te verzamelen
bij hen, die nog wat te missen hebben,
bij fabrieken en bedrijven. Vele geven
in
niet gewekon, terwijl
gezinnen de toegewezen hoeveelheid kolen of turf, welke dan aan de gezinnen, die zonder huisbrand zitten, ter bebrandstof uitgeput is geraakt.
schikking worden gesteld. Onverwijld
Dat beteekent koude in tal van woonwordt aan dit plan een begin van uitvoehuizen, vooral in die, waarvan de bewoners door geringe inkomsten niet In ring gegeven en de behaalde resultaten
staat waren om b.v. door aankoop van komen opnieuw bevestigen, dat de kern
houtblokken hun kolenverbruik min "f van ons volk goed • fel
'Prachtig! De zaak "loopt en vreugde
meer- te drukken... Bovendien is daar
keert
weer'ln de harten van vélen.
aard,
niet
van
dien
yeelal de dekking
Dan, eenige dagen later, is het 3 Maart.
dat van eene voldoende beschutting tegen heerschende koude gesproken kan De met zooveel toewijding begonnen actie moet worden gestaakt. Waarom?
worden.
Heel eenvoudig omdat er te Lemmer
Dc N.S.B. in tal van plaatsen In ons
eene
doen
brandstoffen-commissie zetelt, wie
land, ziet hierin een taak. Zij wil
wat in haar vermogen ligt om daar, waar het succes der N.S.B. blijkbaar een doorn
dit het meest geboden is, den ergsten in het oog is. Zij zet het heele ambtelijke
nood te lenigen. Het volk dieren, de apparaat in werking om een verbod te
helpende hand reiken waar hulp noodig verkrijgen tegen deze wijze van brandis, ziedaar wat zij als plicht uit volle stoffen-ter-beschiKking-stelling.
Formeel is het gelijk aan de zijde der
overtuiging aanvaardt.
der Brandstoffen-Commissie. De
het
heeren
plan
Ook te Lemmer. Daar wordt
N.S.B. schikt zich dan ook naar het uitgevaardigde verbod.
Met de bevolking is dat echter anders
gesteld en de algemeene ontstemming
brengt duidelijk tot uiting dat de geste
der N.S.B. algemeene waardeering ondervond.
De goede beurt der N S B. zou dus een
goede beurt moeten blijven? Dat nooit!
1 Maart 1942.
WIJDeschrijven
winterkoude is in ons land nog
tal van
reeds

DRIE DAGEN LATER...

—

van

nog eenige blaadjes
WIJdescheuren
kalender af. 't Is 6 Maart. Wat
Aan hen die behoef-
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van de Euro21 10 weldigende meerderheid
peesche bevolking ceer beslist afgewe-

Mk
Met ons vaart ge veilig

Verzekeringskantoor
j. H. L. DE BRUIN
Kromme Nieuwe Gracht 21
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ondanks alle schetterende Engelfanfare*, die ons willen wüsmaken
dat Albion juist omwille van de democratie het twaard heeft getrokken.
ten,

sche

EN SOWJET RUSLAND
zal de jood Van BlankrnMISSCHIEN
«tein, als representant van de EnOranje-Flitspuit
willen
gelsche

oni

tegenwerpen; dat onze berekening niet
klopt, omdat wij Sovjet-Rusland met *'n
180 milliocn inwoners buiten beschouwing hebben gelaten. Wi) mogen hem
dan herinneren aan zijn boek „Russische
indrukken" (een oorspronkelijk in de

Utrecht, Tel. 21110 en 21325
Het devies ts nog alt*Jd:
Nieuwe .Rotterdamsche Crt. verschenen
„GEEN POST TC KLEIN,
serie brieven over een In 1923 door de

Sovjet-Unie («maakte reis), dat hl) als
(Ingea. Med.) 1988 17 volgt besluit:

GEEN POST TE GROOT."

"v

zien wij gebeuren?
tig zijn onder de bevolking wordt een
halve H.L. kolen verstrekt, zonder bon.
De levering geschiedt door ern lid der
brandstejfen-commissie, den kolenhandelaar G. Wierda te Lemmer. Zie zoo. de
laatste slag was aan hem. Wat die N.S.B.
kan, kunnen wij ook. Natuurlijk berust
de groepsleider der N.SB. niet zonder
meer in de merkwaardige omstandigheid
dat zij, die op 3 Maart iets pertinent verboden ditzelfde op 6 Maart d.a.v. wel
meenen te mogen uitvoeren. Hij gaat
evenwel niet verder dan een formeel
protest. De bevolking is geholpen, terwijl
sterker druk zijnerzijds een nieuw verbod zou uitlokken, waardoor deze dan
weer zou worden gedupeerd. Hij zegt
derhalve toe er den brandstoffenadvisour
te Leeuwarden, wien men het verbod op
3 Maart h?d ontlokt, en zonder wiens
voorkennis de bonvrije kolenverkoop op
6 Maart geschiedt, zijnerzijds niet over
in te lichten. Daarmede is 'te kous at.
Neen, toch niet: Het blijkt n.l. dat de

laatstbedoelde kolen-leveringen toch tot
den adviseur te Leeuwarden zijn doorgedrongen. Het gevolg is: hooge boete
voor den handelaar G. Wierda.
Wie het bericht der kolen-verstrekking naar Leeuwarden overmet uitsonbrarht weet niemand
dering van genoemden G. Wlerda.
Hoort «elk gerucht hü verspreidt:
dat hebben natuurlijk die N.5.8.-ers
verraden! Z{l hebben er nog geld
voor gekregen ook! Die laatste toevoeging dient om de waarschijnlijkheid lUner mededeellng te versterken. 7.ondra er geld bjj te pas komt
in dergelijke kringen Is het téker
waar. Een ondubbelzinnige erkenning dat aan die tijde voor geld
alles mogelijk is, alles te koop en
alles te leveren.
Natuurlijk wordt van N.S.B. tijd»
te Lemmer tegen de bedoelde aan*
tMglng geprotesteerd. Een klacht l»
ingediend, zoodat Wlerda eerlang
gelegenheid zal krügen om tlch nader te verklaren.
WU verwachten, dat de door hem
gebaarde muls later zal blijken een
ossestaart te hebben.
De leien van Vova zullen t.«.t.
omtrent de afmeting daarvan nader
worden ingelicht.
...
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Naar democratlsrhen maatstaf gemede vernieLaan Copes van Cattenburrh 25. Tel. 112230 ten, wordt Engelands doel
door de overtiging van Duitschland
Leverancier van het Hoofdkwartier

J

Klein in alles waarin zij
klein kunnen zijn

,

tegen de moffen "ookfeite-1 ij k alleen maar leugenachtig is. Wij spraken zooeven van het oprakelen
van oude misdrijven, bij
gebrek aan nieuwe. Inderdaad, want nu er zooveel
over sabotage gesproken
wordt, 'is het ook wel eens
goed vast te stellen, dat
over het geheel genomen.,
maar zeer weinig sabotage
gepleegd wordt.

1

Voor de toekomst der

Verschillende Nedérlaiidsehe' gewesteiV

ALLEEN MAAR LEUGENACHTIG
propagandastunt

niet werd gewenscht: de strijd der unitarissen en foederalisten, welke pas veel
later zou uitbreken, was toen al in de
kiem aanwezig. Het ging dus geenszins
uitsluitend om den godsdienst, gelijk
men ten opzichte van de Zuidelijke gewesten misschien zou denken Daarvooi
behoefde bijvoorbeeld Drente niet op
gelijke wijze de heele geschiedenis der
Unie door onder curateele van de overige provinciën te staan!
Hoe weinig vleiend het voor onzen
volksaard ook moge klinken, waarheid
is, dat „zoo lang de naam van Holland
genoemd is, de Hollanders onderling
verdeeld waren en niet zelden verscheurd..., De twist vertoonde zich nu
onder deze, dan weder onder andere gedaanten; hij veranderde van leuzen en
benamingen; maar • hij hield nimmer
op, de inwendige kracht van den Staat
te verteren en de heilzame ondernemingen te dwarsbnonien". En dit schreef een
zoo zachtaardig en tot lof gestemd gemoed- als dat van Jan Hendrik van der
Talm, onzen eersten agent van nationale
opvoeding in het begin der 19de eeuw
der volksvoorlichting'.

pref.

Wij brengen dit alles mg eens in herinnering cm de tegenwoordige houding
te verklaren van zulk een groot deel
van het Nederlandsche. volk. Volksverbondenheid zit ons niet in'het bloed.
Maar het zou met de toekomst van ons
volk in zulk een zware crisis als die in
de?e jaren doormaakt, hopeloos gesteld
zijn, wanneer het ons zou gaan sis de
Polen, die ten eeuwigen dage onder elkander verdeeld zijn geweest en die
thans wel voor goed hun land hebben
zien ten onder gaan. Onder ons heeft
althans de stem der bezinning geklonken en God zij dank, niet te vergeefs j)
is het een feit, dat hiernaar te laat en
door te weinigen is geluisterd om deze
groote volksramp, welke wij nu beleven, van ons af te wenden. Mocht echter ons volk nrg tijdig inzien, dat
beter ten halve gekeerd d3n ten heele
gedwaald is! Mocht vcor hfn des Lïiders roep niet vruchteloos blijven, hij,
die als een tweede Vader des Vaderlands liet volk der Nederlanden wil
vereenigd zien om zijn gemeenschappelijk ideaal, uit gemeenschappelijk belar.7
en (n gemeenschappelijk streven! Dsn
zullen die zoo vaak over straat en plein
gezorgen woorden onzer W^A.-propaganda
tot een schoone werkelijkheid
worden:
En vroolijk klinkt het wijd en zijd:
Wij melden u den nieuwen tijd.
Wij Duitsche g-iuwen reikt elkaar d?
hand
met alles wat in dit 'ied daarop volg*.
De eenheid van het Nederlandsche volk
zal zijn ware wedergeboorte zijn!
H. VAN ALFEN
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Zoo zien

wij

het

voor deze cacopho-

belangstelling
DE'nische
kunst is geweldig. Het is geworden tot een
toegelaten

te
makkelijker
wedstrijd om het voetbalkampoioenschap
dan een plaatsje te veroveren bij een
wedstrijd tusschen dansorkesten.
Wij
Maar toch is het ons gelukt.
hebben in den Haagsehen Dierentuin
mogen meeluisteren met het verdwaa=da
deel der jeugd toen verschillende karnpiuendansorkesten in razende rhythmielc
hun wedstrijd hielden.
Stuk voor stuk bekeken, zagen d*
aanwezige maagdelijnen en jongelieden
er allerminst verdwaasd en onverbeterlijk uit; integendeel elk volk zal er trots
op kunnen zijn als het deze jongens en
meisjes als het aliedaagsche en gemiddelde exempel van zijn jeugd kan voorals
stellen. maar zooa'.s wij ze zagen
rookende. ijsjeslikkende, limomassa
nade lurkende, druivcr.kluivende, leuelkander
en
trappelende
terende,
knijpende wanneer de saxophonen en
trompetten met schrille klanken door de
zaal gilden, dan is het weerzinwekkend
en diep beschamend. En als nationaaldat
pocialist ben je er dan trotsch op,
of
bewegingsgeen
gehoor
dit
onder
is
en
dat
bekennen
ieugdstorminsigne te
de WA. slechts aanwezig is om de orde
te handhaven. Maar Kruisjesdragers zijn
er genoeg!
Dit soort wedstrijden dient te worien
voortgezet men dien verstande nochtans
toerdat op de balcons de plaatsen bij
door
ingenomen
worden
verpicht
beurt
hoogleeraren,
predikanten,
priesters,
leeraren, onderwijzers, kortom door alle
cpvoeders. Daar kunnen ze iets beleven.
Zij kunnen dan nagaan, welken invloed
zij op de jeugd uitoefenen. Daar kunnen
zijn hooren de weerklank van alles wat
zij in deze arme en onnoozele hoofden
in de zaal hebben gestampt.
Daar kunnen zij de opwinding doormaken en de verhitting aanvoelen, waarmede het kostbaarste wat een volk bezit
zijn jeugd, wordt' geèlectriseerd en door
deze ritueele muziekslachterij wordt gesleurd. Zij kunnen daar het proefwerk
en
zien van jeugdappèls op kerkelijken
grondslag.
interkerkelijken

Na drie jaren Het bolsjewistisch
gevaar afgewend
Zij, die niets
leerden
-

-

./aren zijn verloopen sinds het
in den Duitsch-PoolBchen oorlog zijn uitgangspunt vond.
Sindsdien is er heel wat veranderd in
de wereld, zijn aan heel wat verwachtin£en den bodem ingeslagen, hebben
heel veel berekeningen gefaald
Dat de oorlog met den veldtocht tegen
Polen zou zijn geëindigd, bleek al spoedig een illusie. Engeland, dat, door Polen
in zijn verzet tegen de billijke eischen
van het Duitsche Rijk te stijven de schuld
droeg aan het uitbreken van den oorlog,
laadde ook zich de schuld voor de voortzétting ervan, toen het het hernieuwde
vredesaanbod van den Führer als een bewijs van zwakte beschouwde, en afwees.
Hét is goed zich nu en dan deze dingen
nog eens voor oogen te stellen. Want de.
zeker r.iet onbelangrijke,
gebeurtenisssen van iederen dag dreigen ons toch
nu en dan de juiste kijk
op het verleder tr doen
verliezen. Ter gelegenheid
van de herdenking van het uitbreken
van dezen oorlog kon men overal beschouwingen lezen over de strategische
positie der oorlogvoerende partijen en
over de mogelijkheden, welke in de toekomst voor de Asmogendheden en haar
tegenstanders zijn weggelegd. Liever dan
dit te herhalen, of aan te vullen, steller,
wij de vraag hoe het er met ons land en
ons volk zou hebben uitgezien, indien de
oorlog een ander verloop zou hebbên geromen dan tot op hedèn het geval wa*

de hoogescholen, in de literatuur, communistische invloeden en sympathieën
werkzaam waren, maar cat bovendien
grcot aantal
in een onwaarschijnlijk
mantelorganisaties werd getracht het
volk rijp te maken voor de zegeningen
van dit stelsel, dat waarlijk niet alleen
een sociale of politieke omwenteling ten
doel heeft.
Wij zullen ons wel wachten om degenen, die in de vooroorlogsche jaren
het communisme waren toegedaan daarover een verwijt te maken. Onder hen
bevonden zich vele eerlijke menschen,
bezield met den edelen wensch de wertld te veranderen en er te doen heergrootere rechtvaardigheid,
schen een
een rechtmatige verdeeling der rijkdommen. Onder hen bevonden zich vele
wanhopigen, die nooit het communisme
hadden aanvaard als eenige redding,
indien anderen hun plicht hadden gedaan en zich n:et hadden beperkt tot
het afsteken van vrome zegepreeken,
waarin met wissels op de eeuwigheid
werd gewerkt.
Maar thans liggen de zaken anders
Thans kan ledereen weten wat de praktijk van het bolsjewisme betrekent. Nu
«eet ieder wat er in de Baltische staten
is gebeurt, nu begrijpt iedere volwassene
wat er srhuilt arhter de woorden: Lembrrg, politieke commissaris, kerkvervolging. Nu kan ook de verslokste intellectueel weten, dat de merkwaardigste
uitingen van communistische kunst niet
opwegen tegen de totale vernieling van
een beschaving en de geestelijke onderALS NIET.... DAN gang van millioenen.
uit
Wanneer het communisme niet
is het altijd een ondankbaar werk Europa was teruggedrongen,
dan had
om aan te toonèn wat er gebeurd men burgeroorlogen van ongekende afzóu zijn, als iets anders eens niet was metingen en met ongekende wreedheden
gebeurd. Maar met een zeer groote mate in onze streken gezien, dan was het Wesvan waarschijnlijkheid kan men toch ten van ons werelddeel ook ten prooi
zeggen, dat ons land in den oorlog zou gevallen aan den gruwel van het barbazijn betrokken, óók wanneer de Du»tscbe risme.
legérs zich geen weg hadden moeter
hanen door Nederland en België, om
DE PLICHT DER DANKBAARHEID
den veldtocht in het Westen met succes
te kunnen voeren. Er behoeven nog geen
documenten aan te pas te komen, om te A LS men dit voor oogen houdt, als
doen begrijrer. dat de banden, welke
men de harde taal der feiten heeft
Nederland aan de Westersche mogendleeren verstaan, dan moet ons hart verheden bónden zóó stevig waren, dat men
vuld zijn van een groote dankbaarheid
met óns land het zelfde spelletje wilde
hetgeen de Duitsche soldaat heeft
voor
Europa
overal
elders
in
opvoeren als
volbracht.
wérd vertóond.
. En wat denkt men dat het lot van NeDan zal men zijn bewondering niet
derland zou zijn geweest indien de legers willen onthouden aan de duizenden Nevan Duitschland en zijn verbondenen er
derlanders. die vaak over te begrijpen
eens niet in waren geslaagd Sowjet-Kusland in het defensief te dwingen? moeilijkheden zijn heengestapt, om zich
Kan men zich een denkbeeld vormen te scharen naa-t hun Duitsche kamevan de situaties welke zouden zijn ontraden.
staan, wanneer de enorme bewapening
waarover de Sowjetrepublieken blt'kcn
Als men de beteekenis van het
te beschikken eens offensief had kunnen . huidige wereldgebeuren, de vernieworden aangewend in het midden en het
tiging van het Godloochende en Godwesten van Europa, wanneer de verdiervervloekende communisme weet te
lijkte sadistentroepen uit het Sowjetbegrijpen, dan gaat men zich zoo
Rusland, waar met duivelsche opzet de
ergeren aan de houding
mateloos
vermoord
oorspronkelijke bevolking óf
der bevolking, dat
gedeelte
van
dat
óf beneden het laagste peil der menverloopen
jaren nog niets
drie
de
in
over
schèlijke beschaving was gebracht,
de openDan
maakt
geleerd.
heeft
onze gewesten waren uitgestroomd?
van de
tegenwerking
stille
lijke
denkbeeld
men
zich
fn
geen
Neen. daar kan
die
toch
menschen,
Duilschers
door
van vormen.
tot hetzelfde ras behooren en van
hetzelfde bloed zijn, zulk een stuNu en dan ontmoeten we
piden indruk. Of het nu de kerken
kameraden van het Oostziin, die in het Duitsche Rük niet
verfront,
die, toen zij
anders als den vijand kunnen zien
trokken de werkelijkheid
vermoedden,
maar
totaal vergetend dat het wereldlijk#
wel
bestaan van de kerken feitelijk afniet kenden. Als men met
hankelijk is van het succes der Duithen spreekt, en hen laat
of dat het stokende
sche wapenen
verhalen van hun ervaringen, dan begint men te
journalisten zijn, die hun klein vebegrijpen waarvoor wij genün loslaten tegen het nationaalsocialistische Duitschland, of dat het
spaard zijn.
de particuliere meneer is, die er
Wat beteekenen voor ons, de nadpf.
eigen inzichten op na houdt, het I»
en
len en ongemakken van den oorlog in
allemaal even quasi-gewichtig
vergelijking met de rampen, «elke over
zoo onnoemelijk stom.
ons hadden kunnen komen, en waarvoor wij alleen zijn gespaard gebleven,
TOT DE ANTI'S
der
Duitsche
dank lij het ingrijpen
wapenen, dat wil zeggen, dank zij het
wij kennnen Uw argumenten en
bloed van zijn zonen dat Duitschland
Uw
fijne gedachten en Uw bijzondere
in wezen ook voor ons heeft vergoten. inzichten, en misschien vindt U het ook
wel goed „dat er iets nieuws komt", en
Nu zijn er imbecielen, die u komen de hemel weot of U zich niet stilletjes
vertellen dat het communisme hier in verkneukelt, dat anderen met hun leven
Nederland noo;t een kans zou hebben bereid zijn om de gevaren uit Uw buurt
gemaakt. En als argumenten daarvoor te houden. Wij kennnen U door en door,
p egen zij te komen aandragen met het dames en heeien anti's, vooral U, die
verhaal van het geringe aantal Kamervoorgeeft niet ~zoo erg" anti te zijn. Wij
nuchterheid
weten precies wat wij aan U hebben, nl.
en
mét
de
'kalme
zetels,
van ons volk.
niets.
Gij hebt geen idee ooit liefgehad, gij
Indien, u het de moeite waard vindt
er nog minder ooit om geleden. Gij
riat
meerhebt
steeds
wij voor ons beginnen
hoopt alleen maar, dat alles gauw afgekunt u dergelijke slimte betwijfelen
me
merikken vertellen, dat de invloed van loopen zal zijn, „wie het wint, kan
er
Uw
onhebin
voegt
gij
het communisme in Nederland, en elders niet schelen",
gij Uw
niet kan worden afgemeten naar het belijke onnoozelheid nog bij. Als
als
hervatten,
kunt
maar
zetelaantal in het parlement (evenals oude leventje
oorlog, waarin millioenen
de
drie
jaren
fascisme
of
dat friet het
natienaal-sociahebben cn hun leven
liJme ooit het geval is geweest), maar hun leed gedragen U
maar niet verder
geteld,
voor
niets
mate
naar
de
moet worden vastgesteld
schaden.
waarop (?e geeft van een volk besmet
Een tijdje kunt Eli nog doorgaan met
werd door het communisme. Dan moet
u er op wijzen, dat niet alleen een beuzelf en elkander wijs te maken dat het
langrijk deel van de arbeidersklasse bolsjewisme wel niet zoo ere zal ztjn en
door he,t communisme was aangevreten dat het nationaal-sociallsme hier toch
—.heteen oa. bleek uit óe afkeer welke geen kans heeft, een tijdje noi zult cii
W'érd gekoesterd voor de steeds voort- uw nummertjes apekool-strategie weg
schrijdende verburgerlijking der oude kunnen geven een tijdje nog kunt ge
SD.A.P.
dat niet alleen in de krin- lamenteeren over de maatregelen tegen
gen waar het burgermans intellect als de Joden en doen alsof gij niet
weet
de Elbrces van inzicht en wijsheid wordt waarmede de. politieke walrus Grrbrangehouden het communifme was aanheeft bedy ons, nationaal-soclalisten
vaard, dat niet alleen in de pers, aan dreigd, een tijdje kunt gü nog doen alsof gU de sabotagedaden niet flink vindt,
een tijdje nog kun» voortgaan met te
trarhten een jeugd opnieuw de carica.
tuur
van het christendom aan te prU*
UW VLOER EN RAAM BEDEKKINGEN
zen
als
het patentmiddel tegen het hel.
KOOPT U IN G RO NINGEN
densche nationaal-sociallsme, een tijdje
,if.
'JK BIJ
NAT
drl« jaren lang
nog, maar... geen
wert ldcorfliet
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jongens en meisjes
jonge menschen
gemaakt,
mislukkelingen
levensbeschoumet een bordpapieren
wing. die op zeventien jarigen leeftijd al
piekeren over het pensioentje, dat zij alj
vijf en zestig jarigen kunnen opstrijken.
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meer.

Maar reken er dan niet
pc ons dan welkom zijt.
d.iarvan houden we ons
weer gedragen alsof gij
hebt gered.

Nederlandsche

HET LEVEN GAAT VOORT
Wet

het Le-

van
gaat de
GïLUKKIG
ven orges'oord verder en bemoeit
zich niet
de paedagogie van zwakmet

wauwelende onderwijz?rs en onderwijzeressen.
Gelukkig begint ook in het achterblijvende deel van de Nederlandsche jeugd
het besef wakker te worden, dat er wat
aan de hand is; dat er wat gebeurt, dat
er geschiedenis gemaakt wordt in
de eindelooze stfppen van het Russische
land. in de gloeiende hitte van de Afrikaansche woestijn en in de onmetelijke
wateren van den Oceaan, door jonge,
dappere kerels, die het grootste avontuur
oorlog,
dat een man kan beleven, een
verkiezen, boven de slepende ziekte van
een futloos, verzekerd, burgerlijk be-

zinnig

staan.

Het vierde oorlogsjaar begint goed: op bevel van Stalin mag de communistische par
aan de touwtjes trekken

—

—

HOT-JAZZ

DE SITUATIE IN ENGELAND

Vragen staat vrij
102. CUMULATIE?

bekwaamheid, in den zin van

technische

bekwaamheid voor het vak zeer zeker
Drs. M.S. te Amsterdam vraagt of de
niet meer voorop staat. Verlangd wordt
N.S.B. nog zoo gekant is tegen cumuin de eerste plaats trouw, opofferingslatie als vroeger ? Vooraanstaande figugezindheid, doorzettingsvermogen en
ren in <ie Beweging vervullen meer dan
wil.
revolutionaire
één belangrijke staatsfunctie. Hij geeft
Degene, die zonder ronden is, werpe
omonvermijdelijk
soms
is.
toe, dat dit
den eersten steen!
dat bepaalde functies door niemand
anders bekleed kunnen worden. Is het
104. VIER MILLIOEN NEDERLANDERS
echter nationaal-socialistisch. zoo vraagt
hij, om de verschillende salarissen alle
te toucheeren ?
Drs. M.S. schrijft tenslotte: Ik las in
Antwoord. De strijd tfgen de cumulatie, vooral die tegen cumulatie van
arbeidslooze inkomens, wordt onverminderd voortgezet. Het komt in dezen
overgangstijd nogal eens voor, dat cumuvraaglatie van functies plaats
steller toont hier begrip voor), hetgeen
nog niet wil zeggen, dat er cumulatie
van Inkomens is. Een lid der N.5.8., Hat
verschillende overheidsfuncties op zich
neemt, wordt voor slechts één dier
functies gehonoreerd, de overige functias
Vereere-ambtelijk.
bekleedt
hij
dikwijls vragen wij ouderen ons
schillende voorbeelden kunnen daarvan
hoe het toth komt. dat een deel
af,
aangehaald.
worden
van de Nederlandsche. jeugd zoo moeilijk is te bereiken voor de idealen van
103. BLAAM VOOR N.5.B.BURGEMEESTERS?
den nieuwen tijd. En zeker rijst dan bij
ons de vraag.of wij als Volk dan al zoo
van
is
volgende
vraag
diep gezonken zijn, dat zelfs onze jeugd
eveneens
De
drs. ALS. te Amsterdam: Van verschil- alleen nog maar warm kan loopen voor
lende N.5.8.-burgemeesters is bekend, de plat-vloersehe. idealen van een vaste
dat ze óf niet bepaald bekwaam zijn, óf betrekking, een eigen huis en een peneen niet-blanco zedenregister hebben, sioen op vijf en zestig jarigen leeftijd.
Ik weet heel goed dat er NederlandHoe is het mogelijk, dat dergelijke figuren worden gehandhaafd of zelfs ber sche, jongens en meisjes zijn. die, gegrepen door de dynamiek van dezen tijd,
vorderd worden ?
Antwoord. Natuurlijk zijn onze ren werkzaam aandeel hebben in don
tegenstanders er op uit onze candidaten, strUd voor de verwezenlijking van de
respectievelijk burgemeesters af te schil- nationaal-sociilistische gedachte. Doch
een feit is het ook. dat dit deel een klein
deren óf als onbekwaam, óf als deugdeel is van de totale Nederlandsche
nieten óf als onbekwame deugnieten.
De candidaten, die de N.S.B. stelt, jeugd.
worden vooraf onder de loupe genomen.
Ors schrijnt het in 't hart wanneer wij
Het is practisch uitgesloten, dat er leden jongens en meisjes van .vijftien tot twinmet een zondenregister benoemd kunnen tig jaar zien samenheulen en samenspanworden. Mocht niettemin een N.S.B.' nen tegen de dragers van de nieuwe idee,
burgemeester zich zijn ambt onwaardig wanneer zoo'n met een ballonbrock getoonen, dan zal hij dienovereenkomstig tooide blaag zijn hoonenden blik en smabehandeld worden. Dus niet zooals ln lenden glimlach vertoont: vaak hebben
te vast op, dat de democratie gebeurde, waar hooggew(j dan de neiging voelen opkomen dien
Al, zult ge U, plaatste deugnieten de hand boven het lummel een draai om de oeren .te geven.
overtuigd, dan hoofd werd gehouden.
Dat ik dit tot nog toe niet deed, komt
het vaderland
bekwame
wel het meest omdat wij nog altijd geen
minder
bekwame
Er zijn
nietsnut,
N S B -burgemeesters. Dit zal wel aIUJd leven in de bekeering van zoo'n H B
van
de
S.
diploma
dat
persé
die
eea
bedenken,
te
KL
zoo blijven. U gelieve

TEVEEL?

het Alg. Handelsblad de uitlating van
Van Heutz Jr. over de 4 millioen Nederlanders, die overbodig zijn ! Ik was verbijsterd. Is het de bedoeling, dat Nederland tot het peil van 1820 terugzinkt ?
M.i. heeft de censuur zich hier leelijk
vergaloppeerd.
Antwoord. De N.S.B. is niet verantwoordelijk voor alles wat er in Nederland wordt geschreven in de dagbladen. De uitlating van Van Heutz Jr.
over «ie 4 millioen Nederlanders, die
overbodig zouden zijn, kunnen wij met
nonsens betitelen.
Tenslotte doet U het voorkomen alsof
er censuur zou bestaan. Dit is onjuist,
hoewel bestraffing van een of ander
scribent na publicatie voorkomt.

DE JEUGD WORDT WAKKER
Het zijn niet allen oude heertjes
in zakformaat

ZOO

,

moet halen, en een tennisbroek gewichtiger A-indt dan de soldatenrok. Wij heb-

ben nu eenmaal de voor velen nogcè
krankzinnige overtuiging, dat dergelijke

jongens eensklaps tot de ontdekking zulIrn komen, dat zij zich zelf uitgeschakeld hebben, uitgeschakeld uit het sprankelende, geestdriftige, geweldige gebeuren van dezen felbewogen tijd.
Veelal is de een of andere ellendeling
van een onderwijzer, die vroeger o p g ezag geschiedenis vervalschte en dit nu
op eigen houtje doet, vaak aansprakelijk voor de houding die zoo'n jongen meent te moeten aannemen. Zij zijn
voor
het, die demonstratief weigeren
Winterhulp te collcctecrcn, die de schouden
ders ophalen voor de platen van
Nationalen Jeugdstorm, die nog steeds
een gebroken geweertje in hun vestzak
dragen en met weemoed terugdenken
aan de Oxford-beweging en de Eenheid
door Democratie, die onze jeugd vergiftigd hebben in het verleden en daar rustig mee doorgaan in het heden, wetend,
dat men moeilijk het gehecle ondorwijzerscorps op de straat kan zetten. Zij
zijn het, die protesteeren tegen jeugdverhalen waarin lichamelijke moed, kameraadschap, doorzettingsvermogen en
opofferingsgezindheid en het strijden
voor een ideaal den Ikver.tron voeren.
Zij hebben van een groot deel van on-

•

menEiken dag komen er meer
schen tot de ontdekking, datVien hen
verkeerd voorgelicht heeft; dat er een
vergissing in het spel is, dat zij
mceten aangeweld
hun gevoel
ageeren
doen om maar te kunnen blijven
die
hardmannen
en
vrouwen
tegen de
nekkig aan de beginselen van het Nationaal Socialisme vasthouden ondanks
hoon, verguizing, verachting en achteruitzetting.

De Jeugd van Nederland wordt wakk6r!
Nog onlangs mochten wij daarvan het
bewijs ontvargen.
Hij was zeker al vier. vijf maal langs
ons venster gereden en wij begrepen dat
hij slechts op een gelegenheid loerde om
ongezien bij mij aan te bellen.
Dit gelukte hem en weldra zat hij
tegenover ons. 'n Flinke kerel, zeventien
jaar naar hij zei, een echte zoon van de
Betuwe, zoo een waar je hooi en mest.
melk en boter uit ruikt en proeft. Hij
was zenuwachtig en wist r.iet hoe hij beop
ginnen moest. Wij probeerden hem
gelukt
toen
dit
stellen
en
gemak
te
zijn
was, kwam de aap uit den mouw. Hi)
wilde iets meer weten van het Natior.aal-Socialisme.

RAMPZALIG „HELDENDOM”
Wij brachten hem aan het praten

en vernamen een verhaal, ontroerend ran eenvoud en bewogenheid.
Hü vertelde hoe hU al zün kameraden verspeeld had, omdat hü de
X.S.B.ers verdedigde, als deze door
hen aangevallen werden met leugens en verdachtmakingen.
Toen wij hem vroegen waarom hij
dit dan deed, antwoordde hü: ..Omdat ik voel dat zü geltik hebben."
W'U lieten onzen jeugdigen bezoeker verder praten en vernamen veel
over de lafhartige, ploertige en
schaamtelooze houding, die sommige. jongelieden meenen te kunnen
aannemrn tegen hun kameraden, die
iet» gevoelen voor het Nationaal-

Socialisme.

„Wij durven je nu niet» te doen,"
zoo zeiden de helden tegen hun
kameraad, „want die vuile N.S.B.ers
weten natuurlijk al, dat JU het met
hen eens bent. Maar pas op. als de
oorlog voorbij is, ben Je er bij...-"
Op de vraag of die bedreiging hem
geen vrees inboezemde» antwoordde
hü: ..Het kan mü niet schelen, wat
ze tegen mU zeggen. En als ie slaan,
sla ik terug. Ze kunnen me doodslaan, maar ik ga er mee door. Ik
ben niet bang om dood te gaan."

Overmoed? Neen!
De Nederlardsche Jeugd wordt wakker, ondanks alle tegenwerking, ondanks
alle kleingiestige afbraak, want in de
Nederlandsche Jeugd van heden verloochent zich het bloed niet. liet klopt
en stroomt nog met dezelfde hevigheid
als in de dagen toen het vloeide In den
ktrlid voor Vrijheid en Recht.
De overwinning van het NationaalSocialisme Is daardoor, ook In Neder*
land. voor ons een seker weten!
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Uit andermans pen
PERSSTEMMEN OVER
MUSSERTS REDE
Het „Dagblad van Rotterda m"
van 21 Aug. schrijft:
..Deze duidelijk voor iedereen poli.
tiek niet mis !e verstane en daardoor
- belangrijke
rede. een uiteenzetting
gevend hoe de samenwerking van alle
Germaansrhe volkeren moet worden
gedacht om, gericht op die hoofdlijnen, logisch ie komen tot de ontwikkeling van den Nederlandschen Staat
van de toekomst, is opnieuw geheel
aanpassend
aan hetgeen
Mussert
steeds heeft voorgestaan. Gaan we nu
de voornaamste politieke uitingen
van den Leider der N S B. van December 1932 tot nu toe na. dan is
t.vpeerend hoe goed Mussert aangevoeld heeft wat komen ging, hoe hij
in het hijzonder de vorming van een
Europee.-ch Continent, van eon gemeenschap van samengaande volkeren
als noodzakelijk heeft geschetst lang
voor de „politici" dier dagen ook
maar het flauwste vermoeden hadden
van wat eens doel zou worden van
een wereldstrijd."
.

De

„Delftsche

22 Aug

Courant"

van

:

..Geen enkel volk en dus practisch
individu zal zich kunnen

geen enkel

-

■

onttrekken aan den loop van het historisch gebeuren. Ook de Nederlanders zullen zich eenmaal hebben te
bezinnen op de gebeurtenissen in het
groote verband. Doch het feit, dat het
bij alle beschouwingen en overpeinzingen nog altijd ontbreekt aan een
ietwat duidelijker omschreven zekerheid omtrent de toekorfist van ons
land en ons volk, is oorzaak, dat velen
weigeren om zich intensief met dit
vraagstuk bezig te houden. Het weekblad „Volk en Vaderland" bevat thans
een rede van den Leider der N.S R.
welke in zijn kwaliteit van principirele verklaring van het standpunt
der N S B. inzake de toekomst van
Nederland in het Europa van na den
oorlog, een helder licht werpt op deze
kwestie en dat bij aandachtige bestudeering in staat zal blijken vele onduidelijkheden uit den weg te ruimen.
Men doet er goed aan bij lezing van
deze rede vooral te beseffen, dat het
hier een stelling nemen betreft, welke
afkomstig is van den Leider der
N SB., de eenige organisatie, welke
door de bezettende overheid wordt
erkend als draagster van de politiek
in het leven van ons volk."

De ..Amersfoortsche Cr t." van
25 Aug bespreekt den overgangstoestand
waarin wij thans lezen:
„Dat deze overgangstoestand met
de zoogenaamde nieuwe orde of met
het na'ionaal-socialisme niets te maken heeft, zal ieder, die slechts even
doordenkt, duidelijk zijn. Deze periode
is voor ons volk ech'er uiterst
belangrijk; thans worden de grondslagen gelegd voor de toekomst van ons
werelddeel en Nederland mag zich
aan die toekomstvorming niet onttrekkenHoe het nieuwe Europa er precies
zal uitzien is thans nog niet te zeggen,
doch wél weten wij
en dat is verreweg het belangrijkste!
dat de
gelijkgerechtigdheid een der
grondslagen is, waarop het nieuwe
Avondland wordt gebouwd. In dit
verband heeft de Leider der Nederlandsche vernieuwingsbeweging. Mussert, uitermate belangwekkende beschouwingen ontwikkeld, terwijl ook
Haup-tdienstleitor Schmidt in een uitvoerige redevoering over Neerlands
toekomst in het nieuwe Europa sprak.
Voor ons, Nederlanders, als Ger.
maansch volk. met de verzekering
van gelijkgerechtigdheid in den zak
is deze (besproken) ontwikkeling van
zeer groote draagwijdte. Zij be-teekent
niet meer of minder, dan dat wij in
de toekomst een groote taak me', vele
rechten krijgen ie vervullen."
—

—

In het „Leidsch Dagblad" van
24 Aug. lezen wij:
•

„De Leider der Beweging heeft zich
nu duidelijk uitgesproken en het Ned.
volk zijn standpunt uiteengezet over
den Nederlandschen staat in het
nieuwe Europa. Mussert heeft de
groote verdienste, dat hij het mogelijk
heeft gemaakt, dat Nederland zich in
dienst kan stellen der Germaansche
levensruimte mits het zich bewust is
van zijn plichten. Bij het vervullen
der plichten heeft het ook deel in de
rechten en dan heef. het alles te
winnen."

„Het V o lk" schrijft
„In zijn rede ontvouwt de Leider

der N S B. belangrijke gedachten omtrent de plaats, die Nederland in de
toekomst te midden van de andere
volkeren zal innemen. Waar hier voor
het eerst het standpunt van de N S B.
scherper wordt omlijud en waar wij
tevens mogen aannemen, dat dit
standpunt in groote lijnen overeenkomt met het Duitsche, is het voor de
verdere on-iwikkeling in Nederland
van groot belang, dat ieder hiervan
kennis memt.''

Onder het hoofd „Mussert"» program"
«chrijft de „Nwe Apeldoorns c h e C r t" van 22 Aug. het volgende:

„Deze uitspraak van den Leider
der N.S.B. komt op een oogenblik,
dat bepaalde nationaal-socialistische
stroomingen zich met de status van
Nederland in het
nieuwe
Europa
bezig houden. De laatste weken is
immers
door een aantal nat-soc.
weekbladen in ons land, w.o. de
Misthoorn propaganda gevoerd voor
„een onsplitsbarc eenheid der Germanen" welke volgens deze opvatting eerst geheel tot haar recht zou
komen door opneming van ons land
in het Duitsche Rijk. Het blijkt uit
Musserts rede duidelijk, dat hij stelling neemt tegen deze opvatting."
De „Gooi en Eemlander"
bfgint zijn wedergave van de rede van
den Leider met de volgende groot Redrukte zinnen:
",,'n Veertien dagen geleden schreven wij op deze plaats over hetzelfde
onderwerp onder den titel „Pessimisten gelieven te zwijgen". Zulks
raar aanleiding van velé publicaties,
waarin deze stof nogal somber en
vaak erg problematisch werd bè-

„Rijk", „Groot-Duitstfie Rijk", „Germaansch Rijk" cn „Germaansche
Statenbond" dieper wecrkla'nk In alle
Nederlandschc gebieden, moet gevonden hebben, kunnen wij afleiden
uit de zeer groote en opgetogen aandacht, welke de Vlaamsche nationaalsocialistische Kringen, althans deze
van de Eenheidsbeweging, aan de
rede van Mussert hebben besteed. Het
waardige, bevrijdende woord van den
Leider
der N.S.B. wordt „mutaties
mutandis" in Vlaanderen algemeen
overgenomen.
Het parallisme in de
inzichten en verwachtingen tusscheii
de N.S.B. In Nederland cn het V.N.V.
in Vlaanderen is inderdaad volledig".

handeld. Wij eindigen dit opstel met
de woorden: „het is een tijd van
strijd, v.in alles en allen inspannenden oorlog. Vraagstukken als het
onderhevige
komen niet voor discussie in aanmerking vandaag. En
Schrijvende over: „Nationaal-Sociavooral
pessimisten
gelieven
te lisme is geen exportartikel
over de
zwijgen. Men late ons vertrouwen In
den natuurlijken ontwikkelingsgang leiding in het Groot Germaansche Rijk"
betoogt het „D rentsch Dagblad"
van Europa en van ons beminde Vavan 26 Augustus, dat de nationaaKsocladerland. Allerminst konden wij belistisch/e revolutie in elk volk een eigen
vroeden reeds zoo spoedig op deze
karakter moet aannemen:
materie te kunnen terugkomen in
onze krant. En wel via en in deze
„Het zuivere
zeer gezaghebbende stem, die van
moet zich hier nog ontwikkelen en
den Leider der Nationaal-Socialishoe meer Nederlanders zich daarvoor
tiiche Beweging in Nederland, ir. A.
actief inzetten, hoe eerder dat bereikt
A. Mussert. Temeer is zijn woord in
wordt. Een van de voornaamste bedit geval van groote beteekenis, wijl
ginselen van het nationaal-socialisme
men veilig kan aannemen, dat het
is ook juist, dat ieder volk zich zelf
getoetst is aan de Duitsche
opvatmoet blijven of zich daarvan opnieuw
tingen aangaande dit voor ons Nebewust moet worden. Het internatiderlanders zoo interessante onderonalisme was al mooi op weg om een
werp. Dat liet in ieder geval verwierf
soort wereldburger te scheppen, een
de sanctie van hooge
Duitfche Inkarakterloos type, dat geen ras erstanties, die dus ondergaand» Ne.
kende, geen stijl bezat en geen culderlandsehe visie van Mussert
im
tuurdrager kon zijn. De nationaalgroszen und ganzen onderschrijven.
socialisten kennen dan ook geen veroveringsoorlogen; zij wenschen in
De
D e_u tsche Zeitung In
vrede te leven mot broedervolken om
den Niederlanden" schrijft
samen een nieuw en beter Europa op
in een hoofdartikel d.d. 29 Aug:
te bouwen."
—

land-Vlaandcren ooit verwezenlijkt
zal worden? Het antwoord moet lulden: dat ligt in onze eigen handen.
Want juist dit is het grootschc in
de Germaansche politiek van den
Führcr, dat binnen het Germaansche kader, alles wat voldoende levenskracht bezit, zich ook levensrecht verwerven kan. En te twijfelen aan do mogelijkheid, dat Holland en Vlaanderen beiden den gemeenschap pel ij kon, natuurlijken en
diepen volkschon grondslag van hun
wezen zullen hervinden, betoekent
gebrek aan geloof en vertrouwen in
de eigen volkskracht. Maar één
ding staat vast: die grondslag kan
niet gevonden worden door zich al
te sluiten, zich af te dammen
naar Hollandschen
100-eeuwschcn
aard
van den wereldstroom, maar
door zich met volledige overgave
aan de Germaansche taak te geven.
Niet uit de overweging dat „Duitsch
land nu de macht heeft en men dus
met 'Duitschland moet samenwerken", maar uit het diep doorleefde
besef, dat het thans gaat oin een
Germaanschen
herwordingsstrijri,
die boven-Nederlandsch, evengoed
als boven-Duitsch is. Eerste taak
van beide volksdeelen is thans, niet
alle krachten en mogelijkheden
bouwen aan de Groot-Gcrmaansche
eenheid; eerste taak is thans niet
het concretisecren van een eenheid,
die eerst nog dieper beleefd moet
worden en die eerst In de uitoefening van de Germaansche taak . gevonden zal worden, omdat eerst dan
Holland en Vlaanderen op één vlak
zullen zijn gpbracht."
—

—

„

„De beschouwingen ovet de toeWat den Nederlander betreft schrijft
komst van den Nederlandschen staat
het
blad:
in het verband met
het nieuwe
den
laatsten
Europa zijn in
tijd in
„Hij wenscht vrij te zijn en zelfNederlandsche bladen cn tijdschriften
standig. Alleen een sterk volk kan die
zeer levendig geweest. Aan den onvrijheid veroveren: zoo n kostbaar
bevangen lezer viel' in deze publibezit wordt niemand geschonken. Do
caties vooral de theoretische behangelegenheid die zelfstandigheid en
delingswijze op- De formalistischvrijheid tQ veroveren is er: aanpakstaatsrechtelijke zijde trad
op den
ken cn- meehelpen bouwen aan de
voorgrond ten koste van
de pracnieuwe orde in Europa. Dat in dit
tische. De thans in het hoofdorgaan
nieuwe Europa uiteraard één de leider N.S.B. gepubliceerde rede van
ding zal moeten hebben is voor ieder
Mussert op den Goudsberg te Lundenkend mensch vanzelfsprekend.
teren
o\er
den
Nederlandschen
En het is wederom Mussert die met
Staat in het nieuwe Europa
moet
zijn helderen geest hier licht werpt
belang
daarom wel van bijzonder
op een vraagstuk van de eerste orde,
worden geacht, niet alleen uit hoofde
Nederlands plaats in het nieuwe
van de concrete behandeling van de
Europa."
stof, maar ook omdat de Leider der
voor
de
Het blad doet ten slotte eem beroep
Bewegfng dit vraagstuk
eerste keer openlijk aansnijdt. Daarop het gezonde oordeel en schrijft:
om zal van zijn uiteenzettingen niet
„Er
alles aan gelegen, dat
is
slechts in Nederland met veel beDuitschland
dezen, oorlog wint en
langstelling worden kennisgenomen,
Adolf Hitier is de waarborg, dat zijn
doch zullen zij daarbovenuit in alle
land in deze positie van overwinnaar
Germaansche landen groote belanggeen verkeerde daden stelt. Wij willen
stelling trekken. De overvloed van
er in dit verband aan herinneren,
die de vorming van
vraagstukken,
dat Hitier het na de capitulatie van
een Germaanschen
Staten-bond
Frankrijk geheel in zijn hand had dit
deze voorloopige
constructie beland evenzoo vernederende vredesschouwt Mussert als den eenig movoorstellen te doen, als die in 10IR
gelijken weg na3r het einddoel van
van diens kant werden gedaan. Hij
een Germaansch Rijk
wordt hier
heeft dit daarentegen niet gewild,
geordend en in een voor een bespreomdat hij weet, dat een vrede,
op
king gesehikten vorm gegoten,
die
onrechtvaardige wijze tot stand ge'een beeld geeft van een in de toekomen. zich na korteren of langeren
komst vruchtbare ontwikkeling en
tijd onherroepelijk zal wreken."
standpunt
die als een
principieel
geldt. De Leider der N.S.B bepleit
aldus een in staatsrechtelijken vorm
Germaanschen Statengehrachten
bond als wegbereider voor een Gervan
leiding
maansch Rijk onder
Adolf Hitier."
In „De Waag" van 14 Augustus 1942
geeft
Goedhuys een verhelderende bevan
„Volk en Staat'' (Antwerpen)
schouwing over den zin van het woord
27 Augustus uit zich als volgt:
„Dietsch" zooals dit in den volkschon
strijd der laatste tientallen jaren in geeener
nationaal-socia„De Leider
bruik is gekomen. Hij geeft ook aan hoe
listische Beweging spreekt niet zonhet mogelijk is geweest dat dit woord
verschilt
der noodzakelijkheid. Hij
sinds eenigen tijd in discre„Dietsrh"
hierin ten volle van de voormannen
dreigde te geraken,
dict
doordat het
der vroegere democratische partijen, door sommige
(die er veelal nooit
lieden
die spraken voor de galerij en mol iets van wilden weten!) plotseling werd
clektorale bcstrevingon.
aansegrepen als een strijdkreet in den
Mussert heeft afgerekend met al de zin van anti-Duitsch. Aan de conclusie
luiden, die elk een eisen plan op zak van het artikel ontleencn wij het volhebben om de toekomst te definicegende:
ren. Hij heeft afgerekend met do
beter do
„Gelijk de Dlctsche
meer dan 100 pCt. Duitschers, zooNederlandsche eenheid Holland cn
wel als met de Nederlandsche kruiVlaanderen overkoepelt, zon overdeniers, die het muggenziften als
hun hoofdzakelijke bezigheid
zien.
koepelt de Groot-Germaansche eenheid dit Dietsche geheel.
Dat het betoog van den Noord-Nederlandschen Leider over de begrippen
Of die volksche eenheid Neder—

—

DIETSCH, DUS
GERMAANSCH

—

Bezoekl de tentoonstelling

„Do vrees, dat Noord-Nederland
en Vlaanderen, uiteen zullen groeien
of geen krachten meer voor den opbouw van hun eigen eenheid zullen
overhouden, is kleinhartig. Wie zoo
denkt, kent niet de werkelijkekracht van ons volk
indien het
maar bereid ware zonder voorbehoud tot de bron van zijn wezen te
gaan
en houdt geen rekening mot
de nieuwe krachten die ons uit het
Germaansche geheel zullen toe—

—

stroomen.

10e'JAARGANG No. 36
HET NIEUWSTE
wordt met het duren van den
HET
oorlog steeds duidelijker, niet al.
leen wie het nationaal-sociaüsme zullen aanvaarden, maar ook wie werkelijk het landsbelang bereid zijn om te
dienen. Ken beetje sabotage daar hebben sommigen geen bezwaar tegen
vooral niet. als het bij gestook in woord
of geschrift blijft
maar het moet niet
a 1 te bont worden gemaakt. Want dan
konden zc er zelf eens last van krijgen.
Maar wat zouden de/.r lieden wel
zcercii van de inderdaad thans meer.
malen in Itruliant rn elders geconstateerde vernielingen van te velde staan*
de graanschoven? Hel is bijna ongcloofeliik, maar het komt voor, dat des
nacht* onverlaten de korenaren afknippen van het eraan, dat aan
schoven

—

WAT

KERK BEDREIGT

Men hoort tegenwoordig veel spreken
over gevaren, die «He kerk bedreigen. In
een artikel „Kerk en haat" wijst het
Alg. Handelsblad van 25 Augustus
1P42 erop, rlat zij. wien het belang der
kerk ter harte gaat. er goed aan zullen
doen, hierbij niet in de eerste plaats
»an gevaren van buiten af te denken. Het artikel besluit:
„De sinds lang woekerende zelfgenoegzaamheid en de verslapping,
die idaaruit voortkomt, wordt sinds
«enigen tijd overvleugeld door een
belangstelling van vaak twijfelachtig karakter. Het heeft veel van een
zoeken naar steun, naar onderling
contact, veel ook van zucht naar
sensatie, alles op buiten-kerkelijk,
politiek terrein, buiten de sfeer van
liet christendom.
Deze opleving in de kerk Is
valsch. Politieke activiteit In het
teeken van „de reactie" is geen remedie tegen religieuze verslapping,
eerder een kenmerk. Het is de triomf
van den negatieven geest, die er
reeds hcerschte, maar al het negatieve kan nóch voor het christendom,
nóch voor de wereld bestaan. Reactie
draagt den ondergang in zichI
nieuwe
De Kerk. die aan deze
„vraag" voldoet, die mrer utaakt en
protesteert, dan predikt, geeft steenen voo-r brood en draagt de volle
■verantwoording voor eigen lot én:
voor dat harcr slachtoffers! Haar

In rirzn rubriek zullm wij <»t beknopte*
vorm, opmerkingen rn meentngen van ontê
lezers, d\e van ecuit/ belang zijn, weergeven.
Anonieme,

—

staat.

Kr zullen nienschcn zijn, die zeggrn,

dat alles geoorloofd if, wat schade kan
berokkenen aan de Duitsche weermacht, dus ook diefstal van voedsel.
Anderen zullen zeggen dat dit te ver
gaat en streng is af te keuren.
Maar
wat schieten wij daarmede op, als deze
laatste, hopelijk de grootste, categorie

brieven worden niet behandelt,
REP. VOVA•

JOODSCIIE PATI ENTEN BIJ
ARISCHE DOKTERS

—

lk ben pas uit het Oosten'teruggekeerd
en heb Ruziën, hoe tic Littauers rn Latten de jnrlcn wel naar „waarde" weten
te schatten! Die menschen hebben dan
ook ondervonden wat het bolsjewistisch
jodendom beteekent. Nu was
ik dezo
week HU de Amsterdamsche Vereeniging
tot bestrijding der T.R.C. en zeker 6 van
de 10 patiënten die daar behandeld werden, waren joden. Jiddische dokters mogen geen Ariërs behanelen. Zou dit verbod ook niet in omgekeerden zin kunnen worden toegepast'.'
Amsterdam.
R. B.

REDUCTIE VOOR DE MINSTDRAACKRACHTIGEN

voortgaat met tc volharden

in ren menEr zijn zeer veel volksgenooten, die zoo
waaruit dergelijke daden ontgeld verdienen, dat zij de levensweinig
spruiten? Diefstal van volksvoodsel
is middelen waarop zij volgens hun bonnen
de ergste misdaad, welke op het oogenrecht hebben, slechts voor een deel kunblik kan worden begaan, en ons, zou
nen koopen. Men hoort dan ook wel eetu
het bijzonder aangenaam zijn, als hot verbitterd zeggen: Jan
met de pet betuig, dat zich hieraan schuldig maakt, taalt weer
het grootste gedeelte van het
bij ontdekking, ter plaatse werd doodoorlogsgelag!
geknuppeld.
Zou het nu niet mogelijk zijn, dat d®
Overheid een bedrag beschikbaar stelde,
teneinde den minstdraapkrachtigen reductie op de prijzen van te duur geworvoorgangers mogen geen volgelingen den levensmiddelen en goederen te
worden, allerminst van een schare, kunnen geven? Zooals dat met den boterdie zich blijkbaar in eigen beginse- prijs gebeurd is, doch helaas thans niet
len en qualitcitcn heeft vergist, en meer geschiedt.
nu, licyer dan zich tc bekccrcn, de Soest.
Joh. Noordergraaf Sr.
kerk in haar duistere zaak tracht te
betrekken Het zilveren kruisje op
NEDERLANDSCHE
revers, das cn japon, de volle kerken
SIGARETTENMERKEN
als er „wat tc beleven" is; zij zijn
het eerste, hot gi-eotc gevaar voor de
Nog steeds worden de Nederlardsehe
Kerk van'dezen tijd. Zij zelf, m zii sigarettenrookers vergast op alle moalléén, fcan en mort daarmee afregelijke. Enge'sche merknamen op de
kenen, wil cr geen oordeel over haar pakjes sigaretten. Na Mei 1940 is
er
komen.
zelfs een groot aantal Engelsche namen
iHct is nog kort dag!
bij gekomen. Wordt het geen tijd ook
aan deze soort Engelsche ziekte een
eind te maken en de Nederlandsche si.
garettenfabrikanten te verplichten Nederlandsche namen voor hun merk
taliteit,

De omstandigheden hebben ertoe
geleid, dat na den oorlog door afwerende krachten een tegenstelling
is ontstaan tusschen „Dietsch" en
„Germaansch". De vraag die
het
zal velen met stomme
verbazing
tegenwoordig
slaan
gehoord
wordt: „Dietsch of Germaansch?",
is onecht, onbestaanbaar, ja, misdaIn dn Gereformeerde Kerkdig jegens de toekomst
van ons
bode voor Pernis en roortucaal van
volk.
HO Mei 1012 neemt ds.'A. de Groot eeri
Het antwoord kan niet anders lui- gedeelte van een brief over, die CTrco
den dan: „Dietsrh dus Germaansch!"
Simatrow, predikant te Narwa, in Estland, schreef aan „Uw Koninkrijk kome,
Mededeelingen uit den arbeid der zenDE
ding in Rusland en Randstaten:
—

Kort van Stof

IN DEN MUIL VAN
EEN BEEST

te gebruiken?

Den Haag.

J. F. L.

DE SCHULD DER KER.
KEILLIJKE VOORGANGERS

Ik ben een geloovige arbeider van 62
jaar. Reeds lang was het mij duidelijk,
dat zeer vele onzer kerkelijke voorgankapitalisten
gers met de
onder éen
„Het is niet overdreven, als ik U hoedje speelden. Dnor de voorlichtende
schrijf, dat wij ons een jaar lang in actie van Uw Beweging h'b ik de kern
den muil van een beest hebben bevan het probleem leercn *ien: de kervonden. In het begin leek het ons kelijke
waren meer
voorgangers
zonder gevaar, maar hoe langer het
dan
vrome chrispolitici
machtsbeluste
vertoefde, hoe verder het rijn muil
tenen geworden. Zij predikten berusting
zien
en
opensperde, zijn tanden liet
cn veroordeelden den opstandigen wervele, vele broeders ver.*-lnnd. Hedurende hun éénjarig verblijf alhier ker. Wij ouderen, die naar hen geluishebben de Kussen alles„vernietigd." terd hebben, zien op een leven van ellende cn vernedering terug. Ik ken
Aan dezelfde bron nntlrcnen wij een slechts één troost cn dat is deze, dat,
gedeelte In een brief, die rle prediker A. dank zij Uw strijd tegen de joodsche
P. Kiever uit zijn Oekraiensche vader- kapitalisten cn huil zoogenaamd chrisland schreef d.d. 28 Juli lf!41, dus vlak telijke handlangers (Christus kennen
na het binnenrukken der Duilsehe troezij echter niet meer!) onze kinderen
pen:
een schoone toekomst tegemoet gaan!
Haarlem.
„De eerste Russische godsdienstJ. H.
oefening werd hier heden in «'•én van
de vijf kerkgebouwen der stad ReNOG EENS PENSIOEN-(ON) RECHTEN
houden. Nog vijf priesters werden or
in de stad gevonden. Uit het museum
Nog altijd bestaat er een categorie
•\\erd een priestergewaad gehaald,
een altaar werd in elkaar getimmerd van oud Rppensionneerden van Zee. en
een kerkkoor samengesteld en een Landmacht, welke nu al ruim 22 jaren
middelgroote
opgediept, wacht op rechtsherstel.
kerkklok
<3ie aan een houten stellage werd opIn I!MS werd door den toenmaligen Migehangen. terwijl een man op een nister Bosboom een toezecainc gedaan,
ladder met een hamer er tegen sloeg doch in 1J122 hij het in werking treden
om de menschen kerkwaarts te van de nieuwe pensioenwet, werd rlez2
roepen. Meer dan 3 uur duurde de toezegging niet inpclost en werden de
godsdienstoefening. Overvol was de vóór Ifllß cepensionneerde militairen
kerk. Velen weenden van vreugde, van Zee- en Landmacht buiten die wet
dankbaarheid en aandoening, wijl zij gesloten.
na zulk een langen tijd weer het
De Algemeeno Militaire Pensioen
Godshuis bezoeken konden om vrij Bond (A.M.P.) ijvert nu al 22 jaren
en j.ondrr spot rn hoon God te aanvoor die gelijkstelling met de in 1022
bidden.'*
gepensionneerdrn, doch de vele beloften van dc opvolgende ministers bleven
steeds oninKciost.
Nadat de Rchccie Volksvcrtegcnwoor.
d ging in 1038 zich voor de gelijkstel,
ling had uitgesproken, luidde het advies van den heer Colijn dat men onder die oud gcperisionnccrden maar een

„Herlevend Nederland"

te utrecht

moest zetten.
Dij de gelijkstelling van de Indische
pens. zeide de heer Do Geer „Tweeërlei
streep

wcrgstcen is den Hceie een gruwel,"
doch het herstel van het pensioenonrecht van de Neder', militairen van
Zee- en Landmacht bleel achterwege
Dc gruwel bleef.
Vele oudjes loopen op hun laatste
'bcenen. Het zou In dezen tijd een heele
verlichting voor die menschen zijn ai»
zij zich eens wat extra's konden aanschaffen. Van hun pensioentje kunnen
7.i{ nog niet eens, hetceen op den bon
verstrekt wordt, aanschaffen.
Dc tijd dringt.

Rotterdam.

F. P.

Installatie burgemeester
van Wassenaar
Voor de installatie van den nieuwen

burgemeester

van Wassenaar..Kameraad

Jhr. D. de Blorq van Scheitinea, welke
zal plaats vinden op 7,aterdae 5 September te lt.nn uur in het naadhuis (Huize
de Pauw, Bandhuislaan 22, Wassenaar),
zijn slechts zij uitgenoodigd, die daar
ambtelijk bij betrokken rijn.
Welkom Is erhter een ieder, die n
prijs op stelt deze Installatie bij te
•wonen.
Des middags tc iri.3o uur zal ter gelegenheid van deze installatie een open*
luehtbijeenkomst Behouden worden op
het landgoed „Duinrcll", ingang: Storm
van VOravesandeweg, te Wassenaar. Aldaar zullen spreken Max Blokzijl over
„Brandende Kwestie*" en d» nieuwe

Wassenaar over
van
„Waarom een nationaal-sortalist «ls burburgemeester

gemeester?"
Kaarten verkrijgbaar V>U Groepshuij,
Wassenaar, Kerkdam, en bij N.5.8.-fuwtionariuen.
Toesangsprlts f 0.10: opbrenjit ten
bate van den Volksdienst.
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VOLK EN VADERLAND 28 AUG. 1942

De dag is niet ver meer, dat het
duidelijk zal worden
ARBEIDERS STRIJDEN VOOR

zlrht ver uitging boven hetgeen het be-

staarde hen bood. t
Hrt is dan ook beslist uitgesloten dat
deze arbeiders met hun thars nog afwijzende houding tegenover het nationual-socialismc uitdrukking .bedoelen 4e
valt niet te ontkennen, dat nog sociflrü-ccnnomlsrhip levpn. De arbeiders geven aan een wezenlijke behoefte aan
een aanzienlijk deel der Nedcrrlcr katholieke organisaties strerlen voor herstel en bestordiging van de oude,
dcmocratisch-kapitalistischc orde. Neen,
landsche arbeiders meer of minder afeen herordening in den geest als tenwijzend togenovej- de z,g. nieuwe orde slotte met „De Nieuwe Gemeenschap" de oude orde werd al sinds langen tijd
staat. Hor ongerijmd deze afwijzende en werd aangeduid. En ook de protestant- door hen afgewezen, om niet tt zeggen
verwenseht. Hun afwijzing van het nahier en daar nog vijandige houding ons, kerkelijk georganiseerde arbeiders benationaal-socialisten, speciaal bij arbei- doelden met hun organisaties tot een ge- tioraal-socialismcdeschuilt allerminstver-in
gehechtheid aan
vooroorlogschc
ders soms moge voorkomen, zij is vrij meenschap te komen, die in sociaal ophoudingen
toestanden,
en
doch is uitgemakkelijk te verklaren.
sloücnd gevolg van kunstmatig geWanneer wij het bovenbedoelde deel
kweekte onwetendheid en Vooral kunstder arbeiders, arbeiders in den ruimen
matig gekweekt wantrouwen ten aanwoord,
van
het
bezien,
nader
onderzin
zien van de nationaal-socialistische doelscheiden wij, globaal genomen, drie
stellingen.
groepen:
Ten eerste de groep der politiekHe gestadige groei van de Bewede glorierijke parlementaire peonverschilligen. Deze menschen vormen
ging en o.a. het Arbeidsfront I» er
riode
vóór
10 Mei 1910 hebben
van
geen verschijnsel van vandaag en zijn,
het duidelijkste bewijs van, dat zelfs
we vaak gespot met dat stelletje geuitzonderingen daargelaten,
tot geen
zellige oude leuterbeestjes aan de/e
de vele nog sterk tegenwerkende
daadwerkelijke deelname aan de verwekrachten en factoren, deze onween gene zilde van het Binnenhof. Anzenlijking van een gemeenschapsideaal
eh dat wantrouwen ontendheid
derzijds monkelden de praatvaartjes
te bewegen. Hun verlangens reiken niet
weerstaanbaar plaats maken voor
over„die jonge broekjes", wier ververder dan hun onmiddellijke eigen begezond begrip en rechtvaardig verstandskiezen nog door moesten kolangen, waarbij veelal aangeboren betrouwen. Dit geldt niet alleen voor
men. Zoo verging het de natlonaalkrompenheid en egoïstische neigingen
de eerlijke oud-strijders der polisodalistcn overal.
de belangrijkste rol spelen. Zij vormen
tieke partüen en vakvereeniglngen,
Toen In den Duitschcn KijkMlug
tot op zekere hoogte zelfs in alle tijden
maar nog meer voor de jongere arvóór 1933 een overigens tamelijk eerbeiders, die immers uit den aard der
een natuurlijk bestanddeel van het gewaardig lid van de N.S.D.A.P. rund
heele volk. Hun aantal zal evenwel
zaak minder bevooroordeeld en met
van ongeduld, woede en toorn den
meer levensdurf tegenover de nieugrooter zijn naarmate de politieke en
sniallen corridor doorrende tot vlak.
we toekomst staan dan de ouderen.
sociaal-economische verhoudingen tot
voor de regeringstafel, en aldaar de
desillusies aanleiding geven, hetgeen in
overzatte rustige sfeer wreed verHrt kan zijn nut hebben te bede voorafgaande jaren van kapitalistisrheurde door snijdende en letwat
drnkrn, dat dr bouw 'van dr nlruwe
hooneude
Interrupties, toen klappersche overheerschlng en partij-politieke
orde nirt afhankrlijk is van dr
den de valsche gebitten, bewogen ni''t
mislukking en verlakkerij maar al te
medewerking drr politiek
onverzeer is bevestigd?
korte hortjes de gril/.e en gladde
srhilligru rn vrrstoktrn. Vooropgehoofden en hoorde de ongelukkige
steld, dat de pluto-bolsjewistlschc
OVERAL TEGEN zich uit tientallen, overigens slechts
strijdkrachten hrt ondrrsplt drlvrn,
toeroepen
mummelende monden,
zijn rr geen krarhtrn, dir dr vestide tweede groep drr z.g.
~Maul halten! Das versteht ihr nicht,
ging van dr nationaal-soclallstisrhe
anti's
de arbeiders doelen wij
da seid ihr 7.11 juitg da/.u!"
vermogrn te belemmeren. Alle
orde
hier op de verstokte tegenstanders. Ook
Dat is de laatste verdedigingskreet
zou
hierbij
uitvoerige ontleding ons te
van een stervende wereld, deze merkver voeren. Wij volstaan met vast te
waardige, door geen logica of overtuigingskracht gesteunde bewijsvoestellen, dat ook deze groep betrekkelijk
ring! Wij, nationaal-socialisten, kenklein is en zich voorts in twee dccleri
laat onderscheiden. Wij zien daarbij
nen dat geluid, al waren de kameradegenen,
die eigenlijk altijd overal
den Van Vessrm en Marchant d'Ansemliourg al niet zoo jong meer. \Vjj
„tegen" waren. Zij waren steeds tegen
iedere partij of beweging op politiek of
hebben echter ook altijd met een zelfde geringschatting neergezien op de
vakvereenigingsgebied afzonderlijk. De
Vlamingen, die al bijna 100 jaar
oude leuterhaasjes, die zich tegenover
beweegreden van deze aartskankerdoor drn Kranschpn vazalstaat Belgie
ons lieten voorstaan op hun oudergeesten is gelegen in de omstandigheid,
werden achteruitgezet en verdrukt, werdom. Want wat beteekent dat 1111 heeongeorganiseerde
passieve
dat
het
den hij het begin van den wereldoorlog
leinaal: oud worden? Natuurlijk zal
„tegen" in elk opzicht heel wat gemak1!)14—'18 met ren „Gedenkt rtrn Gu'denniemand den raad der ervaring in den
kelijker
georganiseerde
is dan het
ten strijde geroepen. En zij
sporenslag"
wind
slaan
als
liif gepaard gaat met
actieve „voor". Hier komt dan nog bij,
in de hoop en de verwachcp,
trokken
moed, vermetelheid en kracht. Ook
dat deze riadenlooze criticasters zich in
dnn eindelijk rechten te zullen krij»
ting
een
oud
man
kan
een
jongeling 7ÜII
hun verwatenheid streden niet de
gen. Maar het bleek al heel spoedig, dat
In zijn hart: n-aar dan zal hij ook
waangedachte, critische geesten te beliet niet in de bedoeling van België lag
jeugd,
nooit
de
waar
en
wanneer
de/c
zitten en er uit hoofde daarvan niet toe
den Vlamingen recht te doen. Integenzich, zij het ook wat hartstochtelijk,
kunnen komen, zich bij een of andere
deel de achteruitzetting van de Nedervoor
het
meldt,
woord
den
mond
richting me', volle overgave aan te fluitaal werd ergerlijker dan ooit
landsche
met
den
snoeren
dooddoener: „Hou je
ten. Onder dezen is dit een veelvuldig
te voren. De "Vlamingen waren slechts
broekje!"
je
nog
mond,
bent
maar
een
gebruikt „argument", om
ja. 0111
góed 'oin de kastanjes uit het tuur te
Ouderdom alleen heeft 11.1. weinig
aan het dragen van verantwoordelijkzij konden in de voorste linies
halen;
overtuigends over zich en wil zullen
heid en aan het brengen van offers te
Jl.'i pCt. van de gesneuvelde
vechten.
nooit van zijn leven geloof hechten
ontkomen. Maar om mede te prnsoldaten
uit den wereldoorlog
Belgische
aan de gebruikelijke stelling, dat uit
titeeren van hetgeen andewaren Vlamingen. T' en Vlaamsche vooreen jong zaagselhoofd een oude
ren na
dikw ij 1 s moeizamen
mannen aan de regeering opheffing van
Aristoteles groeit! Wie dom ler westrijd en groote offers hebde misstanden verzochten kregen zij ten
reld komt en er nooit iets bij geleerd
Vecht en zwijgt!
ben welen op te bouwen en {e
antwoord:
heeft, kan slechts een oude ezel worBelgië werd bezet gebied. De regeering
veroveren, acht men zich niet
den. Daaraan verandert niets door de
en
te hoog. Het is tragisch, dat in dezen
vluchtte naar llavre in frankrijk
jaren of de haren!
tijd van socialistische omwenteling, arsprak vandaar de banvloeken uit over
In liet nationaal-sofialisnie is de
beiders, die tot de laatst bedoelde bouleder die met de bezettende overheid
jeugd niet langer uitgesloten van de
wers en strijders mogen worden geresamenwerkte en hitste zooveel mogelijk
vorirhig van de toekomst des volks.
op tot daden van verzet- Zooveel m cekend, zich blijkbaar noodlottigcrwijzc bij
Het Is niet meer zoo, dat liet gladde
lijk, want de radio was toentertijd n- g
de eerstbedoelde futlooze, eeuwig kanhoofd en de artistieke baard den toon
niet zoover tot ontwikkeling gekomen,
aangeven en de „broekjes" aan den
kerende profiteurs en waanwijzen aandat deze als opruiingsmiddel gebruikt
sloten. Ongetwijfeld schuilen hier eerkant staan. Het is óók niet zoo, dat de
kon worden.
lijke en waardevolle krachten onder. Zij
jeugd aan het woord komt, alleen omDc bestei! onder de Vlamingen hetiben
zijn echter hopeloos vergroeid met verdat zij jong is. Doch een beroep op de
zich er weinig van aangetrokken wat de
ouderde en ten deele onwerkelijke parjaren is niet langer afdi ende. Jonge
hoeren in llavre er van dachten, maar
tij-idéalen. Zij beseffen niet, dal hun
mannen zullen wij aau de spits van
hebben gedaan hetgeen het belang van
strijd riet tevergcefsch is geweest, doch
het Nedcrlandsche leven zien, maar
hun vi Ik van hen eischte. Zij hebben
het moeten, z.ooals (ioethe zegt, „caintegendeel, voorzoover het de bevrijcontact gezocht met de bezettende everpaciteiten" ziin, met energie en met
der arbeiders betrof, die strijd
ding
heid, zij hol «ben samengewerkt met de
den besten wil en het edelste karakthans met doeltreffender middelen en op
Duitschers in het belang van hun volk,
ter.
hreeder en zuiverder basis zijn bekrokortom, zij hebben gehandeld als kloeke
Geen eerbied voor den ouderdom
ning snel tegemoet gaat. Zij zijn in de
mannen, zij waren akticf, zij waren
julffl
Ja,
meer?
zeker,
daarom
willen
voorafgaande jaren grondig door de
de aktivisten. De aktivisten zijn niet rijk
wij
niet
langer amechtig
de grijzen
politieke Joden en hun handlangers
Hiik
geworden van die samenwerking.
ontwikkeling laten
achter
de
snelle
geestelijk vergiftigd, zoodat helaas voor
de
geworden
omstandigheden
zijn
door
hen
de
rust
aanloopen, maar
gunnen,
hun volledig herstel moet worden gehadwél
elementen
die
dik
verdiend
die
hen
11a een welbesteed leven toedie
vreesd. Zij zijn nog slechts werktuigen
den aan de Duitschers. maar die bij den
komt.
I.e.
van de zwartste reactie hier en in Lonommekeer in 1018 dc eersten waren om
den, waardoor zij worden voorgesteld
als „de" arbeiders, die „nooit voor het
rationaal-socialisme gewonnen
zullen
worden". En, zooals gezegd, inderdaad.
Het winnen van déze arbeiders, deze
meest misbruiktp en geestelijk misvormde politieke krachten, schijnt hopeloos.

NIEUWE TOEKOMST

HET

Oud en Jong

TN

:

MET

wetischdroomrn en reactlonnalr grwrort ton spijt, staat nu aireed*

voor ons land vast, dat straks dn
overgroots meerderheid van het arbeidende volk artlrf aan drn opril drn uitbouw van de volkseh-sorlalistlsrhe gemeenschap zal deelnrmrn. Naar gelang dit g;roote rn
grootsche werk vordert rn vruchtrn
afwerpt, zal hrt drn arltrldrrs dtildrlijkrr worden, horzrrr 7.11 In lirt
verleden zUn onterfd en belogen.
Nog kronkelt de reactie krampachtig,
om aan de consequenties van haar bedriegelijke en misdadige plutocratenbestaan te ontkomen. Nog geschiedt er
sociaal onrecht. Nog is er onderling
wantrouwen
en vijandschap. Maar de
eendracht der werkers is groeiende en
daarmee is hun volledige bevrijding en
verheffing In het verschiet.
Nng staat de wereld in vlammen. Nog
bloedt Europa uit velo wonden. Nog
vraagt deze ontzettende eindstrijd met
het kapitalisme en bolsjewisme het
bloed van Europa's heldhaftigste arbeiders. Nog vormen de oorlogsomstandigheden onvermijdelijke belemmeringen
voor do ontplooiing der nationaal-socialistische arbeids. en verzorgingsidcalen.
Doch de victorie der Duitfchc en met
haar verbonden strijdkrachten is niet te
koeren en de voorbereiding tr/t verwerkelijking der vredesdoeleinden vindt
niet .tevergeefs voortgang.
Hoe smartelijk de bloedoffers van
onze aan het Oostfront en hier op het
poli-'.ieke front gevallen kameraden ook
zijn, datgene, waarvoor zij huil loven
offerden zal worden verwezenlijkt. Zij
vielen voor een vrij en volwaardig Nederland in een mede door hun bloed
van den ondergang gered Europa. Hun
ideaal gold de verlossing der arbeiders
uit de plutocratisch-kapitalistische slavernij en do beveiliging vuur het bolsjewistische monster.
Dank zij de ontzaglijke offers bij de
verbrijzeling der joodseh-kapitalistische
en joodsch-bolsjewistische bolwerken en
drn daaraan verbonden poütioken nationaal-socialistischen strijd, kunnen ook de
Ncderlandsche arbeiders en hunkinderen
de toekomst met "vertrouwen tcjemoet
zien.
De dag is niet ver meer, dat dit aan
de overgroote meerderheid duidelijk zal
worden!
L.M.

Wij, Aktivisteh!
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doelde en huiten de uitgesproken
in Nederland
ook nog andere arbeiders. Hiermede
komen wij tot het grootste deel van het
arbeidende volk. Hieronder bevindt zich
allereerst het gros dergenen, die met
meer of mindere overtuiging aan den
strijd der verschillende vakvereeniglngen en politieke partijen l\ebben deelgenomen. Er zal wel niemand willen beweren, dat deze arbeiders aan de democratische partijen en vakbonden steun
verleenden, om de oude orde te handhaven. Neen, zonder eenig voorbehoud
kan worden gezegd, dat zij dit deden in
de vage hoop en verwachting, op die
wijze tot een nieuwe maatschappelijke
orde te komen. De aanhangers en leden
der S.D.A.P. en van het N.V.V. streden
voor een socialistische ordening van ons

nationaal-socialistisehe.
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DE VROUW EN HAAR BUREN
het
INLinks,

benedenhuis wonen N.5.8.-ers.
rechts en boven
wonen
de
buren- Zij zijn anti.
De buren woonden er het eerst. Zij
waren al, door den nood des tijds, aaneengesmeed tot een hechte, lotsverbonden
eenheid, toen de N.SB.-familie zich ln
het vrijgekomen benedenhuis vestigde,
als een ware steen des aanstoots.
De gemeenschappelijke houding was
gauw bepaald: negeeren. En dus kreeg de
vroolijke Jonge 'vrouw uit het beneden
huis geen wedergroet op haar vriendelijke knikjes; dus liep men den heer des
huizes met den neus in den wind voorbij
en keurde men de kinderen, (voorzoover
men ze niet medelijdend
tiekeek als
stammend uit zóó'n gezin) met geen blik
waardig.
De oudste Jongen, net tien jaar, luchtte
het eerst zijn hart: ..Wat een rotlui zijn
het hier moeder....!"
„Schaam Je, Kees, wat een weord! En
Je moet maar denken: ze kennen ons
nog niet."
„Als ze zoo blijven doen als nou, zul>n
ze ons nooit leeren kennen," was het
neuswijze, doch zeer ware antwoord.
De moeder moest daarover nadenken.
Ja. In het oude huis hadden te at jaren
gewoond, vóórdat ze lid van de N.S 1».
werden: daar «as ledereen al te teer op
hen gesteld, dan dat de onderlinge verhouding nog hatelijk zou kunnen worde»»,
al had het natuurlijk wel versrhll gemaakt. Maar hier kende niemand hen;
toen de huren het kleine driehoekje op
haar mantel hadden geilen, meenden te
al genoeg van haar te weten.
"s Avonds sprak ze er- met haar man
over.
„Groeten ze Je niet? Oók niet groeten!
I.aat ze opvliegen!" w»s zijn antwoord.
Maar het bevredigde haar niet.

„Dat zou al erg gemakkelijk zijn....

bost doen, ze te
Neon, wij moeten
laten merken, dat we net zulke gewone
menschen zijn als zij, dat we net zooveel

voor ons vaderland voelen als zij, dat we

óók de distributie niet leuk vinden, dat
wc.... lach niet zoo klcincerend!!"
„Je bont ook zoo kinderlijk-enthousiast, lieve kind! Je hebt immers al zooveel te doen mot ons eisen gezin, en dan
nog met wat je voor de Beweging doet!"
.�Alles, wat w ij i
d c Beweging
doen,
is niets
waard,
wanneer we niet het vertrouwen van de anderen weten
te winnen.... en dat begint
in het gewone, dagelijkschc
1 o v e n!"
Hierin gaf hi| haar gelijk. En, gesterkt
door do/e orkonnirg
en geprikkeld
door zijn ongeloof aan de mogelijkheid
clat zij slagen 'zou
begon ze aan de
moeilijke taak.
—

—

Haar jongste was een lilond«? krullemie
van drie jaar. Links-boven woonde net
zoo'n dreumesje, en op mooie dagen keuvolden de twee kleintjes, orSewust van
don politiekcn banvloek, genoegelijk
tegen elkaar*
Do jrrige vrouw had tot dusver niet gepraat fc?gen het kindje op de veranda
lets wat ze anders zeker al h»d gedaan
omdat de afwi,|zende houding van de
tnoeder haar spontaniteit had gedoofd. Nu
echter dworg ze zich, dit te qrverwinnen,
en babbelde ook zij, telkens als ze even
in don tuin moest wezen, even tefen het
kleine dirg, niet méér, maar ook niet
ininder dan zij in gewone omstandigheden zou hebben gedaan. Het kleintje
stond nu aldoor met het reusje tussrhen
de spOlen, cm te praten en om te kijken
—

—
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de aktivisten van landverraad t? betich-

ten en die de grrotste en mroistesßelgische vlaggen van hun huizen lieten han-

gen.
L'hlstolrr se rrprte, de grschirdenls
herhaalt zich, zrgErn sommigen. I)e
geschiedenis herhaalt zich natuurlijk
nooit, maar wel kunnen er zich verhoudingen en omstandigheden voordoen,
rlkr vrrl nvrrrrnkomst vertonnen met verhoudingen en omstandigheden uit 'n vrorj-rrr prriodr.
Zoo vertoont de strijd van de nat.sorialistrn. xoowrl die uit Noord- als
uit Zuid-.\< drrland, groote ovrrernkomst mrt drn striid van de aktivisten uit drn wrrrldoorlog. Wij. modrrnr aktivistrn, hrhltrn dr zaak ook
lilrt aangezien, u ii hrtihen grhaiulrld.
Wil zijn gren attrntistrn. afwachtrrs.
zooals zM In Zuid-Nrdrrland genoemd wordrn. Wij wachten nirt op
den trrugkrrr van dr Koningin met
haar levensmiddelen in blik, rr op
vertrouwend dat alles wrrr als hrt
oude zal worden. Men kan dat afwachten vrrgrlijkrii mrt «achten
van een inusch op dr paardrvilgrn
van een hobbelpaard, yooals een teekening In een Antwerpsch blad hrt
onlangs voorstelde.
\\

Het heeft geen zin stil te blijven staan
bij het verleden, want wij moeten handelen in het h"den. Het heeft geen zin
te kwijlen over ons grootsche verleden
en onze groote mannen in hrt verleden
als men te beroerd is om thans een vinger
uit te steken om Neerlands toekom t op
te bouwen. De pnssivisten, de afwachters,
vergeten, dat de mannen die zij z o bewonderen zooals Willem van Oranje. De
Ruyter, Do Wilt, Coen, ern diepe minachting zouden hebben voor kerels zooals
zij.
Nietzsche heeft in het woord vooraf
van zijn „Vom N'ut.zen und Nachteil der

naar wat haar eigen kleine meid in haar
zandbak, en raar wat zijzelf deed.
Op een dag, bood ze de moeder aan
het kleintje op de veranda aan, het
kindje bij haar eigen dochtertje in den
candhak te laten spelen, üe buurvrouw,
overdonderd door de onbevangenheid van
dat mensch, voor het niet (beantwoorden
van haar groet, zocht verward een uitvlucht: „Zooals u wilt"! antwoordde dn
andere, even onbevangen on ging door,
haar wasch op te hangen. Maar den
cerstvolgenden koer, dat ze haar buurvrouw tegenkwam on 'gewoon groette,
kreeg ze haar groet beantweord....
Eens kwam ze laat op den dag langs
don groenteman, en zag, dat die een juist
ontvangen zending groenten zonder nummer verkocht. Ze kocht «vlug wat ze krijgen kon, on liep, vlak bij huis, met haar
volle tasch tegen de buurvrouw van
boven-rechts aan, die, na een blik op de
groentenoverdaad, minachtend haar blik
afwendde. Hot kostte haar even mreite,
haar eigen weerstand te overwinnen: toen
liep ze op de stugkijkende vrouw toe, on
rel: „als ik u een raad mag geven, gaat
u dar» gauw naar don groentenanan Van
Dorp: hij verkoopt op het oogenblik
greenten zonder nummer".
Men zou geen huisvrouw moeten zijn,
nm onder een dergelijk nieuws koud te
blijven. De buurvrouw bedankte, hoewel
onwennig, voor de Inlichting, on keerde
rm, om haar bood>chappentasch te halenHet bracht ons kanveraadske op nóg een
Idee; met een pas gekoehton bos wor'els
In de hand belde ze aan bij de moeder
van het kindje op de veranda: „Ik kwam
daar net voorbij Van Dorp, en die verkorht groenten zonder cuimmer; ik heb
mevrouw Jansma ook al gewaarschuwd,
on die is ook wat halen, maar u kunt
zeker niet weg met de kleine meid....?
Nu, ik heb nogal aardig veel gekregen:
als u wilt. kunt u dezen bos wortels wet
van me krijgen."
Met een b.*etje minachting zag ze, «lat
de arder eerst li. ks en rerhts keek, cf
niemard het zal, en toon op gedemplon
toon, maar wel hatelijk, bedankte. Maar
ze liet dit niet blijken en keerde zielsvoldaan in haar eigen huis terug.
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erger ls, dat wanneer er In
Nederland eren aktlvlsten, geen natlonaal-snciallsten waren, het Nedertandsehe volk na dm oorlog vergeten tou
rijn. Pr torkomst van ons volk hangt af
van ons, aktlvlsten. Weten wij precies
wat «(j 71111 ni bereiken? Xffn, maar dat
weet niemand- -"Maar «ij worden gedragen door de liefde tot ons volk en ons
vaderland en die liefde is ons richtsnoer.
Maar om iets te bereiken, moeten wij
beginnen met iets te doen. „Fr Is, lelde
Erirh Wichmann. nooit een weg die naar
het doel toe rijdt, wij moeten lnopen."
HENK FLAIZIER.

Historie für das I/eben" gezegd: „Wir
brauehen die Historie rum Leben und
zur Tat, nicht zur boquemen Abkrhr
vom Leben und von rier TM, pier gar
zur Beschcinigung des selbstsüchtifen
Lcfbens und der feigen und schlechten
Tat." Wij moeten krnelit putten uit de
geschiedenis
voor onze d.nden in het
heden, want het komt er op aan thans
daden te verrichten. Wij kennen ze, die
goede
Nederlanders,
die leste brave
vaderlanders, die lijdelijk verzet plegen
met een berrep op ens roemrijk verleden. Wij kennen ze die sluikhandelaars,
die bomtenkoopers, die hun lage handelingen niet verrichten voor persoonlijk
gewin, o neen, hoe durft u dat te denken, neen om te voorkomen dat de voedingsmiddelen naar Duitschland
gaan.
Wij kennen ze tenslotte, de brmmenleggers en de goedpraters van wandsden
niet een berrep op onze hi-tnrie
Er Is moed voor nooriig om aktlvlst te
7ijn. Want de oorlog is nog niet gewonnen door Duitschland. MenschrUjkerw li*
gesproken ls het zeker dat Duitschl md
dezen strijd wint, maar 100 pCt. zekerheid Is er niet. Na den oorlog
illcn de
afwaehters ook wel meedoen. 7.1 i verliezen uit het oog, dat zU dan vergeten
zijn. Dat zou overigens niet zoo
erg

»IJn. Veel

En wat kan een huisvrouw al niet meer
doen, om de buren te laten zien dat ze
het eerlijk met hen meent en sterk in
haar schoenen staat! Als ze de eerste is,
roemt ze meteen de vuilnisbakken van
de.anderen mee. Als ze haar keukenloobuurper klopt, waarschuwt ze eerst
vrouw-links (die de onhcbbelijkste van
allen is), haar pasgewasschen deken binnen Ie halen al weet ze, dat die het in het
omgekeerde geval vast .rooit zou doen.
Als Kiekje van zeven jsar jarig is, laat
zo de kinderen op straat traeteeren.
Uiekje vraagt, of ze meegaan, haar cadeautjes bekijken: een paar blijven giechelend slaan, onkelen gaan mee,
en
verliezen bij do hartrlijke ontvangst binnen hun laa'ste ros'je beklemdheid. Als
de bovenbuurvrouw zes weken met vaenntie weggaat, protst ze meteor, haar
brievenbus mee, omdat zoo'n ding na
zes weken verwaarloosd te zijn zoo slecht
mooi is te krijgen. En dan: alles wat
do buren van haar gezin merken, moeten
ze als fatsronlijke menschen als „in orde''
erkonren. De kinderen, vijf stuks, zijn
vriendelijk en gehoorzaam en zien er altijd netjes uit; soms hooren ze man en
vrouw Krapjes maken tegen elkaar, en de
toon in huis is altijd vriendelijk: 's mcrgons wuift de jonge vrouw met de kleinste op don arm haar man na: er staan
altijd bloemen voor de ramen en huls en
tuin zijn keurig verzorgd.... ja. als het
maar geen N S 8.-ers waren zouden ze
mot epen armen In de burengemeenschap
worden opgenomen.

„Waarom zwijgt u toch altijd als ik cr
Ziet u mij foms aan voor
aankom?
iemand, die zijn buren zal aangeven?
Dan mag ik bovendien mijzelf wel méé
aangerven, of denkt u, dat ik niet mopper, wanneer mijn botervlootje ra tien
dagen leeg is, of als ik voor den derden
keer in één week tomaten als groenten
moet geven....?!"
Zonder de verblufte vrouwen de gelegenheid te goven, te antwoorden, gaat z6
over op een ander onderwerp, en vertelt, dat ze voor een klein bosje goudsbloemen véértig cent heeft mceten tetalen. Eén wil nog grappig zijn, en vraagt
of zij wel goudsbloemen mag koopen..!
Maar ook deze poging strandt op de onbevangenheid van de jonge vrouw. Ze
kijkt de sfreekster recht aan, en zegt,
niet onvriendelijk: „Stel je voor, dat we
zoo kinderachtig waren!.We hebben wel
wat anders te d0en....! Ik hou erg vari
goudsbloemen, ook al zijn ze tot symbool "\erklsart van iets waar ik het niet
mee eens ben....!" Dan praat ze rog
even over de gezellicheid van'bloemen in
huis. reemt afscheid, en laat het groepje
buurvrouwen in verwarring achter.

\\

h3ar
A>TBN.croet
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Verantwoording
Strijdfonds
Verjaardagen. Kring 14 f 0.65. Krin?
Laren f 19 16. Kring N'cder Betuwe
f 5.90.

Allerlei. C. G. de B te S f 2—, Stamboeknr. 14143 R f 20
Stamboeknr.
74763 f I.—. D. B. te L. i 200—, L. F.
v. d. \\'. te A. f I.—, Stamboeknr. 06487
f 7.50, W. A. K. W. v. D. te A. Verjaarsgeschenk f 2.50.

Zoo leeren de buren haar kennen als
een vrouw, die als huisvrouw en moeder
alle respect verdient, en als één, die pal
staat in haar overtuiging, zonder hatelijk
te zijn jrgens anderen. En langzaam
zooals alles langzaam gaat, wat duurzaam is
komt er ru en dan een gelegenheid om ever principieele zaken te
praten. Maar dat doet ze alleen, als anderen daarover beginnen. Wie haar
overtuiging ernstig san wil hooren, kan
dat deen, maar ze is haar te heilig, dan
e!.t ze ermee zou leurenEn zoo leeren wij haar kennen, als
één van de veinige vrouwen, die natior aal-socialistisch leven, één die met
haar bloeiende gezin, met haar liefde
voor dit rezin en voor het groote gezin
dat on« -velk Is. met haar hulpvaardige,
—

—

nu gewoon, de kleine
meid van de veranda i.« wat grooter
geworden en jip«-olt vaak in haar tuin; de
kindoren »pelen allrn gewoon rrvft de kinderen uit de huurt. Maar er wordt rog
nlti.id plotseling gezwegen wanneer,
midden in een rr<'itiek roddelarijtje de
jonge vr< uw van haar hoodjehappen»
torht thuiskomt. Het t-erint haar te vervriendelijke, maar altijd waardig"
velen. en op een g eden dag srhat ze haar houding Inderdaad vertrouwen wvet to
positie Merk genoeg om den aanvat 1»
wagen: 7e stap' op het groepje vrouwen winr.en.
*
af, en vraat', onbevangen:
t

>
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DE STRIJD IN STAD
EN DORP

UIT DE BEWEGING

5. Heusden op den goeden weg
is
dm
waardigheid van dén burgemeester,
HEUSDEN
Dit beteekent niet. dat de 2835
lédérén
deüe Brainwoners dié
op

ARBEIDSINZET EN
ARBEIDSVERHEFFING
De

AFDEELING „ARBEIDSINZET EN ARBEIDSVERHEFFING" *ol

KAMERAADSCHAPSZORG

p« AFDEELING

hét stadje
Heusden
inbegrip van Hedikhtlizen.
llerpt en Oudheusdén) telt, hU den
groepsleider om het voorlnopig lidmaatschap staan te dringen!
In
April waren er 2 of 3 leden'en nu
zün er een 25. Belangrijk is echter
dat hier in Heusden de atmosfeer
de nationaal-sorialistische propaganda gunstig wordt.
(met

gevestigd te Utrecht, Malie-

Afdeeling, die alle aangelegenheden,
peze
onze kameroden m den

welke betrekking hebben op de zorq vnir
uitgebieidsten zin, zal behandelen, in nauwe samenwerking
met de andere organen der Beweging, is als volgt samengesteld:

zijn

tigc! te Haarlem, Paviljoenslaan 3, lel. 21129.

Zooals uit de benaming reeds blijkt, zal deze Aldeeling in den ruimsten
zin met twéé
taken worden belast. Het is wellicht wenschelijk alsnog een
korfe beschrijvinq van de
werkzaamheden, waarmede deze Afdeeling zich zal bezighouden, te geven:

a.

„KAMERAADSCHAPSZORG" is

baan 13, tel. 16511.

Dienst: TEHUIZEN.
Dienst: ZORG VOOR FRONTKAMERADEN
EN HUNNE GEZINNEN.
Onderdiensten:

ARBEIDSINZET:

a. Frontzorg.

b. Kartotheek.
in het arbeidsproces, het bémiddelen
c. Gezinnen van kameraden aan het front.
kameraden waar zulks noodig en gewenscht is.
d. Zorg voor invaliden en nabestaanden van gevallenen.
Vele kameraden werden voorheen openlijk en worden ook'thans nog op
e. Tewerkstelling van teiuggekeerde kameraden.
heimeliike
en boycot uit hun werkkring gestooten, terwijl anderen
dóör de
moeili|ke tijdsomstandigheden werkloos zijn geworden. Energiek zal
getracht wor- Dienst: ZORG VOOR KAMERADEN IN NOOD.
den genoemde kameraden
wederom op die plaats te brengen, waar zij, krachtens
CREDIETFONDS.
hun capaciteiten, thuis behooren, opdat ook zij en hun gezinnen wederAm
het Dienst: ADMINISTRATIE.
geluk van een raemchwaardig bestaan en de vreugde van eerlijken, opbouwenden
arbeid deelachtig zullen worden.
Als Hoofd der Afdeeling werd ik tevens door d*n
Het behoeft geen betoog, dat in dit verband bijzondere aandacht
leider o<?neemd
benoemd ,Pt
tot Directeur
Direetm.r
de stichting „FONDS VÖOR GEZINS- EN JEUGDZORG
zal
worden
geschonken aan teruggekeerde frontsoldaten.
ZU len Vertegenwoordigers worden
!,
aangesteld, waarbij zooveel
n
d<?Zen a f niet 9 ewond op den steun en de voorlichting der
Z
W
•" 9emQakt v an de ervaringen de Vertegenwoordigers van
'
ekenen
de
r
AM r
AfdBelln
9 IV
"°uw overleg met de Afdeeling Arbeidsinzet en Arbeidsverheffing
Hiermede wordt bedoeld het doen

dus van weikzoekende

A°dée?ing

opnemen

vÏLoSr.

°

'

,

b. ARBEIDSVERHEFFING:
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,
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Het blijkt noodzakelijk erop te wijzen, dat
in districten, kringen en groepen aeen
o p eigen initiatief mag
qevnerd
H
d!e k ,omercr;e w or^en geholpen die werklöos zijn, andèrzijds inzomeling van gelden e.d. ten worden
b
e
v
hoe
van k amera ad.
,e
candachr
werden geschonken aan de kameraden,
0
Z
e
9
P
die zoo ,qelukkia"
9 ■W" ' k
WO,en een werKknng te vinden, een
' e !, is 9esancti o n n e r d
werkkring, welke hen evenwel geen bevredi- door he H 0 fH
J?
Af H
'l
d
6 d
r hem «"9-t.ld,.
C*
schenk.
ging
en welke uit nood moest worden aangenomen,
gen wo o rdigers
hoewel hier hun V e
ln Ve,een emm,n9 -' S
co.Pociteiten. Hisrdoor komt hun kennis Wat betreft Frontzorg wordt er c'e aandacht op
fn. uitdrukking
f
niet tot
met
u- en kunnen zi| niet de arbeidsvreugde
gevestiqd cfnt deze omvnt rlo'
smaken, die noodig is om
een taak net energie en overgave te vervullen.
o
er °^ en
,ron, mef verlof en in d e ziekenhuizen,
n
°?
waarvan de
Zij dreigen onder te gaan in onvoldaanheid. Arbeidsverheffing is hier qeboden- IS 9 in handen is gelegd van kamera a d s k e E. Krö e r-S
chö f e r
zi, moe,< ;n uit hun sleurleven werden opgeheven tot de taak, den arbeid
"°"6' d m die
d londelïjfce acties ed. mei
wélke
de
passend is en waaraan zi| zich met vreugde
zullen kunnen geven in het voilé besef
V
be
r de ach er 9ebleven gezinnen berust in haar
rihc s fe te ?, diens, e komen van de volksgemeenschap!
uitvoering bij de NSVO
A ,3°°
Voor
oor de betroWen Afdeeling
r
n e K merad n (Xameraadskes),
is dit alles een verre van gemakkelijke opdracht
S
tot
nu toe op eigen aelegeiv
welke
K,n
en
l
he
f
t, leurs,elln en zu! n h °ar
,eh ' B Verbindin3 ,e ,e " en
o
weg beplaveien. Er zal naar
.®
aer'treefd 1
de
der
zoo nauw mogeli|k contact te bewerkstelligen
als
tusschen
dezen dienst en de verschillende Gewestelijke
°'
Arbeidsbureaux.
9ende diS riCten Werde reeds Vertegenwoordigers dar Frontzorg benoemd
weh
C,en n ri 9 ,Cn ZU en Vertegenwoordigers worden
!,r
l0nd: * am $k e
!'
de Gr""*—Bendenier, Joh Vermeerstraat 23,
aanges'eld, waarbij zooveel
u L zal worden
roe ge.i|k gebruik
HAon
HeemstedeDen
van
de
Höag:
gemaa*t
Kam. J. H. Meddens, v. Alkemadelann 311;
ervaringen der Vertegenwoord : qers der
e
nauw ve/ ,e 9
9
Rotterdam:
Kom.ske
Afdeeling
E. Kröller—Schafer, Heemraadsarael 237Kameröadschapszorg, zoodót
e
ae bieH
Kam ske H. v. d. Weerd, v. Hogendorpstroa» 10;
volledig inacschakeld blijven.
,?.£■
m j
Nadere
richtlijnen volgen hieromtrent.
Noörd-lrobartt: Kam.s«e J. P. Ouwerling, Zomerstraat 54, TilburgGroningen:
Kam.ske A. J. Brakke, C. 6H. Holwierde
Het Hoofd der Afdeeling Arbeidsinzet en
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Arbeidsverheffing,

Het Hoofd van de Afdeeling Kameraadschapszorq
A. GRAVESTEYN.

W. H. M. NIENHUIS RUYS.

„Herlevend Nederland”
AT lijkt het

lang geleden, dat

di. OnsHing

ui Colijn nog
fisiirpn
in rifn lande

Albar„voor-

aanstaande
waren!
1
Wie op de tentoonstelling „Herlevend
Nederland'' rondneust, vindt daar ren
uitgebreide collectie herinneringen aaif
deze vergane grootheid. Verkiezingsaffiches met rrcht-koersende zeelui rn
stoere vaderlanders, die verklareji voor
nat innaai-socialistische besmetting niet
vatbaar te zijn. Kr zijn ook pamfletten,
van allen slag en kleur, waarmee in verkiezingsdagen uwe brievenbus verstopt
placht te worden. I.euzen, beloften rn
dikke woorden. En als grondtoon van
iedere zinsnede: angst voor en haat tegen
het nationaal-socialisme. Het is buitengewoon intcrreisant om hier al deze
luidruchtigheid bijeen te zien in schimmige onwezenlijkheid. ||Ier voelt rhen
eerst goed, hoe onherroepelijk morsdood
het partijstelsel is.
'

ten en caricaturen, die een afdéelinjg op
zich vormt. Vooral De Notenkraker én

_

»-

ONTWIKKELINGSGANG

*

EEN WAAR BURGERVADER
Kameraad thomaes is

nationaal-soeialistisrhe
P) burgemeester
is er in geslaagd

den eersten dag af aan
\/AN'
Heusden wat het aan zijn
»

wéét
bur-

heeft. Hij drsagt altijd
zwart hémd én zijn insigne. Bij
de colportage met Vova gaat
de
burgemeester irit de greep
mee. Eli
er
gemeester

*

zijn

worden wekelijks niet minddr
R 0 of 00 nummers aan den rran
gebracht. (Op lOOfi
inwoners).
Onmiddellijk na zyn ambtsaanvaarding heeft hij het ondérwjjzend
personeel tier scholen bijeergéroepen en duidelijk gemaakt,
dat hij
ook geen gering misbruik van deze
zijde, tegen kinderen van nationaalsoc.alistén zou dulden.
Denzelfden
dag ontving de pastoor telefonisch
h<"t verzoek om plaatsen in dé kerk
te ïeserveerén, oweenkorrtstig d»
dan

—

—

In 1H35 stonden twee Héusdenaars
min of meer als N.5.8.-er bekénd.
Eén van hen moest later wegens bedenkelijk optreden van de ledenlijst
geschrapt worden, de ander was de
tegenwoordige gr. ei sleider. In 1937
was er nog een tweetal bijgekomên,
maar veel gewicht legde deze uitbreiding niet in de schaal. „Erg hard
hebben wij toen hier niet gewerkt",
erker de de groepsleider mij onomwonden, ~maar na de oorlogsdagen
heb ik er alles op gezet om dan ook
een verdubbelde activiteit te ontplooien!" En dit was waarlijk niet
het geval, omdat de propaganda
toén een pretje geworden was. Juist
na de oorlogsdagen nam de tegénkanting hier de vormen aan van een
georganiseerde terreur.
„Met zeer
weinigen hebben wij echter stand
gehouden, tegen alle ontmoediging
in, met uiterst gering resultaat, doch
hopend op betér getij. En dit is gekomen, toen in April kameraad
Thomaes burgemeester van Heusden
werd."

ZONDER COMPROMIS

I

Vrijheid, Arbeid en Brood hebben zich
op dit gebied niet onbetuigd gelaten.
Vaak weet men niet, waarover men zich
meer moet verbazen: ovér de talentvolle
wijze, waarop een zoo negatieve zaak
wrrd gediend of over de matelooze laaghartigheid en haat, waarmee deze carico'uristen de Nerierlandsce zwarthemden
bezwadderden- De oude strijders voor
het natinnaal-socialisme moesten toch
wel stevig in hun «choenen staan, om onberoerd deze stortvloeden van vijandelijke propaganda, in humor en érns>t, in
hoofdartikel en caricatuur, over zich
heen te laten gaan.
Helaas leende een déél' van het
volk maar al te gewillig het oor
aan de ophitsing en de verdachtmakirg, die uit den mónd van de
zriojrv-aamde politieke leiders en hun
Men ziet deze partijen echter in h°t huurlingen kwam. In de ver.'chillertde
felst van hun voormalige strijdvaardigafdeelingen. die de geschiédènis van de
heid, in de keur-collectie van spotpren- Beweging illustreeren, zien we zoo mertig

van getuigt ook de afdeéling dreigbrieven en
seschriften. N*g steeds
naal-ï-cialisme blootstond, o.a. camou- worden anon.vme
er menschen gevonden in Nederflaeekleédingstukken uit den tijd toer land,
die hun
bet in Nederland neg Strafbaar was. een kropt gemoed van ziekelijken haat overslechts lucht kunnen géven
hemd
zwart
te dragen.
door een brief met honderd dronkemansScheldwoorden, <-f met van
druj
pende bedreigingen of fantasieën aan
UIT DE OORLOGSDAGEN Leider,
den
aan .Max 81-kzijl of andere nationaal-socialisten te zenden. Ongetwijprikkeldraad, de sleutel van' Pen ce- feld
vormen deze psychopaten een kleir
vangenisdeur, bevelen tot inhechtenisneming én allerlei andere „souvenirs" groepje. De niet-leden der N.S.B. die de
verlevendigen de herinnering aan de tentoonstelling bezoeken schudden evenoorlogsdagen, waarin de haat der derno- zeer het hoofd bij zooveel waarzin en
cratie-zonder-masker tegen de nationaal- liederlijkheid als wijzelf.
socialisten oreiëen vierde. Acht kameraBEWOGEN
den vielen door moordenaarshand, als
bloedgetuigen vror éen toekrmst die zij
zelf niet meer zouden zién- De nagedachmen tenslotte rp deze tentóonftfltenis van hen en vin de "W.A.-manror A
ling ziet. met welke voor- en tegendie na de Méjdazen in dén strijd zijn
gevallen, wordt op deze tentoonstelling spoeden de N.S.B. zich sinds de dertiger
jaren geleidelijk aan heeft ortwikkéld
géeerd d-or éen wijdingsvolle
doodskarél, waar men in stilte overweegt dat tot de Nationaal-Socialistische Beweging
offers, en de talrijke offprs welke thans der Nederlanden, die wij thans kennen,
aan het front gébracht worden, ons toch dan geeft dat goeden moed vor de toekomst. Immers, hoeveel hebben die oude
wel érnstige plichten opleggen.
strijders,
met beperkte middelen en tegen
Hoezeer de propaganda onzer tegenstanders vruchten gedragén heeft, daar- hel rn duivel in, bereikt; het voorbeeld
van hun strijdlust en offervaardlcheid
straalt ons uit de hier uitgestalde foto's
en voorwerpen tegen. AVat ons eveneens
helder en duidelijk voor nngen komt te
staan, wannocr wij de herinneringen
bijeen zien aan Bezems en andere fascistische groepen, en van parallellen bewegingen als het Verdinaso,
dat is de
worstsellng om He idee, die ook hier in
de jaren tusschen de twee wereldoorlogen
en daarna
heeft plaats gehad.
Men kan gemakkelijk een uur of
langer op de tentoonstelling „Herlevend
Nederland" in het gymnastieklokaal aan
de Zuilenstraat te Utrecht rondneuzen
en opgaan in de rijke verscheidenheid
van oude herinneringen, door kameraad
Schuilenburc met zooveel volharding
verzameld, met zooveel zorg bewaard en
nret zooveel smaak uitgestald. Doch meer
dan een herinnering aan het verleden
zal deze tentoonstelling ons een prikkel
tot werken voor de toekomst geven en
daarom moest iedere kameraad en ieder
kameraadske er heengaan en zoo mogelijk niot-kameraden meebrengen- Deze
tentoonstelling is een voortreffelijk stuk
propaganda, overtuigender dan woord of
—
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rééds thans een zekere populariteit
té verwerven bij de inwoners zijner
gemeenté.
De Héusdénaren zijn
trotsch op hun stad, dié heerlijk gelegen is aan een bocht van de Bergsche Maas en eén brok oude historie vertegenwoordigt; een vestingstad, die zoowel bij de Hoeksche en
twisten als in den
Kabeljauwsche
Tachtigjarigen Oorlog
als in den
tijd der Patriotten een rol heeft gespeeld. Een schitterend Raadhuis en
eén prachtige kerk uit de 12de eeuw
alsméflé één keur van oude gevels
herinneréri aan jaren van roem en
grootheid. Burgemeester
Thomaes
houdt van dit mooie stadje en de
Heusdenaren voelen dat zijn liefde
écht is.
Zij wéten ook dat hij ijvert voor
samenvoeging van Drunen en Vlijmen niet
Heusdén, teneinde de
stad achterland te verschaffen Dat
staat wéér in vérband met bevordering van handel, industrie en arbeidsgelegenheid. Aan het pieteitslotSzé afbreken 'Vin oude herinreringén is een eind gekomen. Groote zorg wordt aan herstel, restauratie en onderhoud van Heusdens historische schoonheid besteed. Ook
v or nieuw vertier wordt gezorgd.
Zoo wordt de ino jaar geleden afgeschafte jaarmarkt weer in eere hersteld en onder het Raadhuis wordt
een Raadskelder ingericht.
Met feiten die spreken
overtuigt
burgemeester
Th omaes de Heusdenaren
ervan dat hij het goed met
hen voor heeft. Toen onlangs
de Leider bij zijn bezoek aan Brabant rink Heusden aandeed, bleek
wel, uit de wijze waarop dé bevolking op dit bezoek reageerde, dat
hier het ijs gebroken is. Dit bewijzen trouwens ook de tientallen
nieuwe inschrijvingen per maand
voor Nederlandsrh Arbeidsfront en

Nederl Vólksdienst.

Kr zijn in Heusden 10 a 20 menschcn «pastoor, dominee, notaris
enz.) die hun nieuwen burgemeester
min of meer verafschuwen. De werkers van het stadje zijn echter op
zijn hand. Efi daar gaat het
om,
wa"t wij zijn een revlutionnaire
volksbeweging.
M. v. N.
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Bfaunschwelf.

F1 "-hmarkt

20

41.

Sch « f- Blsmarckstrasée
141, Tri. 4141 tot 17.30 uur.
ZUF.N'KAir.- J. c Netto.
31
MI '"verrlajl 331 Cs i- on dst.
n JÏL.
nßf,st,A|i:
F. Bernard. Bre*tau 23. Oiringf-t~ras**» 6.1-II
BRANnENBt'RG: J. ,T. van der Veer. Bran«lcnhtirc (Hévell),
1-ITÏ.
SFESTADT-ROSTOCKï H. J. dé Rnov. Babst-

U

17-11.
STETTIN: C. Netto, Merkur Hauptlaeer, Gra-stras<p

DE GOEDE ATMOSFEER
EZE

VERVOERSFRONT
Met ingarg van Maandag 7 Sept.
a s. zal het bureau van het Vervoersfrónt tijdelijk gevestigd zijn te Rotterdam, Fiètér de Hoochstraat 5, tel.
34138. De redactie en administratie
van hét tijdschrift „Het Vrrvnors-

front" blijven gevestigd te Den Haag,
Nassauplein 8, tél. 115707.

bower Grund.

geschrift.

Adressen in Duitschland
die 2ich vestigen in plaatsen.
...-?u
or> drze liist voorkomen. moeten
L
zich schriftelijk bil

het Districtskantoor meicirn. Ook in die plaatsen zal dan zoo spoedig
mocelnk ren adres van de Beweging bekend
worden remaakt.
BFRLMV; Districtshulsr

50.
Bln. W. 50. Tel. 215R65.
Deutsche Elche, Bülowstr 8f)
Bln. W. 35. Tel 222*44
8
M
Kr,nBhUte: Fa "erB,eh
»733
nRFMRV: Krinahuis: Hahnhofstr 1,
t1.1.1.K: A. Meijer, Wejtercelle Kreij Celle
Hannnversche Heer Stratje Jl2.
1!: "• ri "eer, nanzte. Tirpttuir. 3
ü;?**.
DESSAiri 11, de Vink. Walrlersee über DessaH
wauletter I.r*pprrMra«!*e 12.
Kringhuls:
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Nit.srhmannjtraste 11.
CelnsMrasse 27.
T' r RndnlfMra.«e 31
Hamburg-38. Cr.lr.nnaden 70-74 Tri. Mnw6
"AV-.VrH.' Krinßhuts: Cellerstrasse IM-I,
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Eenige beelden

van de opening der tentoonstelling „Herlevend

Ned rlandschu-elkZaterdag Aug»tu J.plant» vonKd.erht» hotmD:

8-1 Tel

3TO*"
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tiefi

Leider laat
«foor kam. fichvtlenbvrg enkele bijtonderheden
vertellen.
Recht* onder: Kam. Bloktijl tijden» nm openingsrede. Link»
boven: Ent
hoekje van de inAl. Link» onder: Al» altijd bekijkt de Leider met licht,
baar genoegen de pdhtieke spotplaten, iretke in den loop
der jaren op he m
geteekend tyn.
(Fotodltnit Jf.S.B -Ctno 1, Otto 3-c.>.

nnzrmrijpr. Umslertler Laser,

StranskliMrasM».

Tri. 37R00.

Esmarckstra«!» 41
iï'Wnltrr».
Ooftinc, WrMrhaurirrfehn

J'f™.'

.

n,»*en.

F. H.

I.nrenz van

n

I")

welsprekend getuigenis van de vervolwaaraan hét Nederlandsche natio-

ging

Zondag n«émt

bantsche hurgemeé.lter, als altijd in
/wart hemd, één van deze plaatsen
in. Van het carillon in don stncihuiser. klinkt sinds knrt ieder uur
„W.A. marcheert" "over het stadje.

In den strijd o-n de jeugd «pitsen
d» tegenstellingen zich he» scherpst
toe én vooralsnog trekt de pastoor
nog aan het langste end. al wordt
ook in dit opzicht de Atmosfeer gunstig. Wanneer een troep Jeugdstormérs door de straten van Heusden
marcheért, lóópt de Heusdtfnsche
jeugd aan beide zijden ernaast en
ei'aehtér én Zingt geestdriftig de
Jéugdstorm-liederen mee. Alle kinderén willen wel lid worden. En
toen er een propaganda-actie met
huisbezoek hij de ouders op touw
werd gezet, was 75 % van de ouders
er voor te vinden. Met één voorbehoud: dat de pastorie het goed zou
vinden.... En als een soort antwoord heeft nu een fanatiek kapelaantje een bruin-geuniformde katholieke jeugdvereenmng gesticht,
natuurlijk „zuiver-godsdienstig"!
In het Nieuwsblad voor het Land
van Heusden doet de bursejneester
wekelijks beroepen op het gezond
verstand en het éérlijk gemoed van
zijn gémeentenarén, teneinde hen tc
winnen v or den goeden strijd. Deze, vaak fèl-geschreven propagandaartikeltjes, verschijnen onder het
hoofd ~Bekendmakingen" als officieéle gemeentelijke stukken. En ze
werden gelezen, deze artikeltjes!

Zeeuwsch-Vlaming van geboorte én heeft, behalve in het buitenland, steeds in de Zuidelijke gewesten geleefd en gewerkt. Hü ként
de Brabanders en deze van hun kant
voelden terstond, dat hij (ondanks
alles!) bij hén behoorde, geen boven-Moerdijker was zonder begrip
voor hun eigen aard én karakter.
Hoezeer kameraad Thomaes ei in
geslaagd
is, het vertrouwen dér
Heusdenaren te winnen, blijkt wel
uit zijn spreekuren. Mét aangekken,
heden van den meest verschillenden
aard komen de gemééntenaren hier
bij hun burgérvader aankloppen en
ieder vindt meer belangstelling voor
zijn zaak dan hij had durven hopen,
en zoo ffu-igszin< mogelijk hulp e n
bevrediging. Als bij
den pastoor
in
den biechtstoel
vertellen zij al hun lief en
leed.
Ik heb met kameraad
Thomaes
een wandeling door het prachtige
oude stadje gemaakt en in alle straten en straatjes, waar wij door kwamen, klonk éen „Góénavónd, méneer burgémééster" op, niet phehtniatig én afgemétén. maar
gemoedelijk en hai'teiiik. En de juffrouw
uit het hotel, allésbéhAlve „pro", zei
mij: „de burgémeester is éérr goeie
mensch".
En hoe is dit alles bereikt? Door
het op een accoordje te gooien met
den tegenstander? Juist niet!
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Op

het Heidenkerkhof

in Honnover werd aan kameraad Stegemon door de W.A en
de P.O. von Honnover de laatste eer bewezen door een kranslegning op zijn grof.
Kom. Stegemcn werd oon het Oostfront zwoor gewond en overleed* in een Iczaret
c Meenlnf. Cuteborneitritse 2. Honnover.
De kranslegging geschiedde door den commandant der WA, kom. P. Evers.
SAt.zc.il TER: C. de Wijs, Aufu;t Sievert Alie komeraodskes en kameraden van Honnover hadden oon dezen krans bijgedragen.
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Zuilichem doet
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Poederoijen. De luidsprckersinstallatie
voldeed uitstekend. De
belangstelling
was bevredigend,
bij den microfoon
verderop zelfs groot en op de erven
van de boerderijen
uit het directe
gezicht en achter de gordijnen!
bevonden zich overal
groepjes belang,
stellenden. Ordeverstoringen vonden
n:et plaats. Politie was niet aanwezig.
Vrijdag 31 Juli te Zuilichenn. Ook
h er was de rede in vrijwel het grheele
dorp te hooien, belangstelling als in
Aalst. Geen ordeverstoringen, 3 man
politie aanwezig. Gedroeg het publiek
zich uitstekend, tevoren probeerden de
zoogenaamde
dorpsautoritolten de opstelling der geluidsinstallatie en stroom,
levering te verhinderen. De gemeentesecretaris 11. C. van Os weigerde do
apparaten tijdelijk in een zaaltje' van
de luchtwacht te bergen onder het' motief, dat dit vol stond. Vastgesteld werd
door Kam. Dok, Kam. Van Asselt en
Kam. Mydam, dat het zaaltje geheel
lér»g was.... Burgemeester
C. Hobo
weigerde toestemming stroom te
betrekken van het gemeentehuis en liet
nog op het uiterste nippertje „vrien.
d e 1 ij k" verzoeken, niet vanaf het bordes van het gemeentehuis te spreken.
Alleen doordat de opstelling reeds anders was, kon aan dit verzoek worden
voldaan.
A. P. van rjendrren,
gemcenteont.
vanger »en winkelier, die altijd
hetze
voert In zijn winkel en functie tegen
Duitschland kwam, toen kam. Van Dok
bezig was een leiding aan een boom
voor zijn huis te bevestigen, naar buiten, en rischte verwijdering van het
snoer, daar die boom zijn eigcnrk>m
was en hij met dien rommel niets te
maken wilde hebben!
W. van
Genderen, Hoofd Luchtbescherming en bakker, wilde een'snoer
niet over zijn dak hebben met de woorden: ~Ik wil dien draad van mfin dak
hebben; dat is mijn eigendom!'' Dezelfde persoon verklaarde begin Juli: „Als
de Engelschen komen, zullen wij
de
Duitschers er uit donderen." Betrouwbaar Hoofd Luchtbescherming!!!
Gerrit Schalk, houder van het poststation te Zuilchem, weigerde aansluisluiting aan zijn liehtnet, wilde een laddertje niet tegen zijn huis hebben en
stuurde den gemeente-veldwachter met
den eisch met muziekmaken op te houden, daar hij daarvan last zou hebben
hij zijn werk! Deze tegenwerking is in
feite sabotage van het eigen bedrijf,
daar de geluidsinstallatie van den Ned.
Omroep was.
I
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Aan leden

en -sympathiseerenden worden

inlichtingen verstrekt door:

c.0.0.
Velperweg 13
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Arnhem

A. W. J. BORGGREVEN

_
.

Gemachtigde van den Leider,
Telefoon 21345—21346.
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Bij alle vergaderingen verleende de
W. A. uit Hedel haar medewerking
door propagandamarschen, zang, en na
afloop afbraak der geluidsinstallatie.
Zaterdag 1 Aug. sprak kam. Hendriks
in Zalt-Bommel en behandelde ook
hier het onderwerp: Het groote gevaar
dat thans ons volk bedreigt! Ondanks
kleinzielige tegenwerking gaan wij ook
in deze plaatsen dapper voorwaaris!

Vos deze

wegloopers bij huri „ziel"
en ze als aan den grond gena.
geld liet blijven staan.

pakte

Wie dan ook Kam. Vos hoort spreken
manier waarop hij dat in Cocj
dfed kan ook met meer gaan loopen
maar moet blijven staan en luisteren.
Men voelt het aan: hier spreekt een
kerel met een warm en van l:efde voor
zijn Volk en Vaderland kloppend hart,
hier spreekt een arbeider tot de arbeiders, hier spreekt een Mussertman
een revolutionnair
een afbreker maar
tegelijk een opbouwer.
Bijna IJ, uur sprak Kam. Vos met
een groeiend enthous asme. Door zijn
gloedvol betoog hetgeen door de luidGOES
sprekers ver in den omtrek werd ge.
Zaterdag 15 Augs. sprak kam. Vos hnord, keerden velen naar het marktvanaf het bordes van het Stadhuis tot plein terug en luisterden met gespannen
dc kameraden en volksgenooten. Vooraandacht naar zijn. woorden. In veler
af klonken dc N.SB.-liederen over hart werd het zaad door Kam. Vos ge.
Goes en maakten de Jeucdstorm en de strooid. Aan de kameraden de taak door
marsch. Aan. woord en daad Jiet verder tot ontkip*.
W. A. een propaganda
merkelijk meer publiek dan gewoonlijk m;ng te brengen en vruchten te doen
was er op het ruime marktplein aandraaen.
wezig toen de groepsleider den spreker
Met enkele liederen gezongen door
aankondigde. Komisch was het om te de Stormsters werd deze zeer gez en hoe bij deze aankondiging het puslaagde avond besloten, terwijl kam.
bliek als hazen ging loopen, doth even Vos ons heeft moeten beloven nog eens
komisch was het te bemerken hoe Kam. weer terug te komen.
op de

—
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HE LEIDER VAN MEDISCH FRONT. DR. K. KET.TER:
DE DIRECTEUR GENERAAL V. D VOLKSGEZONDHEID
DR. F. O. BRUYNING: DE PL.V. LEIDER VAN MEDISCH
FRONT. ARTS C. C. A. CROIN: HET HOOFD VAN DEN
GENEESK. DIENST VAN HET RIJKS ARBEIDSBUREAU.
ARTS J. K. TH. KOCH
DIE
BELANGSTELLEN
ALTEN.
IN DE NATIONAALSOCIALISTISCHE ONTWIKKELING. DIE ZICH VOLTREKT OP HET GEBIED DER VOLKSGEZONDHEID.
ZI.IN OP DE MIDDAGVERGADERING VAN HARTE
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Lakenfabriek
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REGENTESSELAAN 12

TELEFOON 4035

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

DONPERSSCHOnL.

Laan van Meerdervnort 495. Den

Haag

HEMDEN Kerko kwal. In alle maten i «no: BLOUSES Kerko
kwal. in alle maten f 5.90: zuiver zitrte f 12.50; ZWARTE DASSEN
1.25
f 0 90
1.75 en 2.50; ZWARTE DASSEN met oranje-wltbleu strepen f MO en 190: ZWARTE DASSEN met roode stre.
pen zuiver zijde f 2.50.
Hemden 20. blouses 17. dassen'l punt.
JOH. DE W A A R O'S HrERF.NMODEMAOA7.UNEN
IJMUIDEN, Kennemrrpleln 20. Telef. 5290
Postgiro 120351
ADVERTEERDER IN VOVA VANAF JUNI 1933
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LOTISICO VAN

pDe Toekomst"
Grootste onderneming op
dit gebied in Nederland
Agenten overal

■mi

9

Trekkingen in de maanden
Maart—Juli—N ovember

Eerstvolgende trekking 9 Nov. a.s.

..NEPTUNUS"
voorheen Joh. de Jong

LOSSEN EN LADEN VAN
MASSA- EN STUKGOEDEREN

18981 HUw

)

SPAARBRIEFBANK

N.V. Stuwadoors maatschappij

—

ROTTERDAM
HUDSONSTRAAT 9-11

N.5.8.-ers
Nos fteeds voorradl? een pracht collectie

HEEREN COSTUUMS
en TWEED REGENJASSEN
Speciale afd. Kleeding naar maat.

Gevestigd te 't-Gravenhage

l CID EN HOLLAND*

1

I

15.30 uur.

ZWARTE HEMDEN en BLOUSES

Ir» de komende maatwhippy zal elke leidinggevende het
woord moeten kunnen voeren. Wilt. U dit? Getllustr. prosp.
fr. p. po't na storting van 22 ct. op postrkenlng 12.4242
of Inzenden van 22 ct. aan pofzepels bv|

Juist NU adverteeren

I■

**

De vacantie is voorbij, pak nu aan.

—

&

li

'i*

meen', vooraanstaande menschen wordt
aanbevolen, maakt U ln enkele weken spreekangstvrvl en
lrert U vlot cn vrij en zonder aantekeningen het woord
le voeren.

BONTSIANTKLS
Modfrntseeren
/.aak van vertrouwen
Tel 2RRBZ
A'DAM Zuid

J. J. KRANTZ

f<

BE7-OEKT
HOTEL-CAFé.REST.
n,™*
f u*« a A
2 min, v.a. C.S. Log. m. uitst. or>tb.
ƒ 2.—. Plat du jour ƒ I.—. Diner ƒ 1.50. Div. bitiers ƒ 0 20. Koffie
en thee ƒ 020 M. \V. RABE—KOCII. Telefoon 45J03—17510.

AMSTERDAM

srniims

WAAST

cursus. dl«> door de

Rrpiipprrn

—

S»m
C»OOt I

oni te lieren spreken !n liet, openbaar, brengt Dondrrs
;rhriftell|ke cursus „voro d? vulstweg ?preken". Donders'

H. MIERSEMANN
W E
v ken T
"lc EnR

jf

.

\i/j M/—'

Een omwenteling in de methode

VEEMESTRAAT47

Dan naar den Kunstznlrier,
Keizersgracht 2*fi. Amsterdam.

j

is en blijft toch
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altijd succes
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Stoffen

I I
I I

|J

AMSTERDAM
FERD BOLSTRAAT 31
KINKERSTRAAT
294

WELKOM.

onmEG
_

•

VERDER SPREKEN:

110 ■ fi

voor

(

•lAN MIYKF.NSTRAAT 7fi

•

AAN HET SLOT SPREEKT DE LEIDER
DER N.5.8., Ir. A. A. MUSSERT.

IJfcl

bu"d*

**

ovrUg]

fctwiNOvOtßDtß

Bankvereeniging
IPTdarnfche
f V.; de Twen srhe Bank N.V.;
de
NV. het Bankierskantoor
van I.issa rn Kann: het Bükanto-:r van d? hrrren R. Mees en
Zmen en de N.V. Haag che
Commissie Bank;
1* AMSTERDAM
heeren Dudok van Ilrel
Co.
VGravcnhage.
22 Augustus ir» 42.

(F

in

LOEB

2*21

2*87
2r»il
2072

/

\

2<v.'o
2702
271
2722
2777

'

GROOTE LANDDAGVERGADERING
DES MIDDAGS 14 UUR.

japonnen

,11,

li

TASSCHEN
KOFFERS
LEDERWAREN

OP ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1942 IN HET N.V. HUIS
OirDE GRACHT 215 UTRECHT. AANVANG V.M. 10 Ul'R
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"EGENmanTEIS

!|

2MI
2^107

ISSS
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ur-l
1.52.1
1525
1554
15*5
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222.3
222
221>2
23.15
2177
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ƒ 3 000.000.—

QP vhgL'NNNC,.
ZOMOM4NTEIS
*
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«0- ■» »0..
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zijn aanjpupzen.
om
van rirn eersten OrlohPr IHII af
tegen intrekking van obligatien
pn
coupons a
onvei schenen
pari te worden «fgeloM van de
telrileening
3'/»
IRK9
oor

J. A. CARP'S GARENFABRIEKEN N.V.

HELMOND^]

Leverancier van alle soorten NAAIGARENS
Verkoopkantoor Amsterdam
AMSTF.L 150—162,

Tel. 35902—37fiRi:

Wilt U verzekerd zun dezen sinter Mxjegttjdlg Uw kleedin« ln orde te hebben, laat dan nu Uw Winterjas ot
Costuum keeren, nazien en opperren.

FRANKEN'S KLEEDING BEDRIJF
.

v.h Coupeur EF.N H. Hollenkamp en Co.
Rercpnlderplein $ Tel. 11711. lltllrcer*berg

8

VOLK EN VADERLAND 4 SEPTEMBER 1942

FAMILIEBERICHTEN u

lU*fL MOOOSTHAAff»#

O*'»?.'-* maand
1942 ontviel ons na a fiorp
van ren W.A. bUeenkom&t
door
laffe moordenaars
hand tot onze groote droef,
heid, onze mnig geliefde
Man en Vader

gS

S

cis Ou.lf-rs en Crromouders gg

f4

W. H. M. WEEBER

f5

|5

E. WEEBERVELLEKOOP

t

In den

:

Jaar.

5

35-Jange eohtvereeni. i
S
ging te herdenken.
;

|

KRAGT—BEST
NOLLY ern Verloofd?.
HENK.

4

4
hou zee.
Hun liefhebbende
5ï
ï Kinderen en Klomkinderen. ;?
!£
1 Rdam, NVattirrstraat 3.

HU weid leraarde besteld

t

op de

Begraafplaats te

Medemblak, Achterom 24.

n
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Modembllk.
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170642
ouderdom van

Fta.mboekno,

§;

ï huri

|Ë

JOH. TH. KRAQT

$

cn

|

!

Heden den lsten Herfstmaand
werd ons geboren eein Zoon

A

HARM ROBERT

Na afloop eener W.A by
eenkonUt werd op laaghar.
tiige

NÜU.VH

JOH. TH. KRAQT

BEZOEKT IN

170642.

Y

ting en Kameraadschap zijq
ons ten voorbeeld.

Met groote bli.idsc.hap geven
kennis van de geboorte van
onzen zoon

..

i

De plv. Groepsloider
A G. KOST.

H. QUoRp—WEILAND,
Utrecht. 31 Oogsiïnaairi 1943,
Professor Reinwardtlaan 17.

_

rv

In de.n Strijd voor Leider.
Volk en Vaderland overleed
ii> Ihet Lazaret te Neti-Rup.
p:n op den 4em Augustus
1942
Kameraad

AXEL
zoom van
Ing. W, SCHUIL

en
V. SCHUIL—BLOM
—

w-■ f:�

-/ ?

j

onze

rijen

im A

Tm F

en

A. W. TE LUIJ

JAN

Geleen. Graetiheidelaan 9.
Den Haag, Sophaalaan 1 b.

I

\

ff Ober.
sc.hiitze,
stand.
Nord.
west Oostfront.
JOHN. 2e Off. Handels-

x=x

marine op ZCJ.

DICK.
M-Sturmmann.
Stand. Westland
Oo*t.
front
H. J. VAN WAGENINGE—
RADSTAAK.
G. J. .VAN WAGENINGE—
TEDDINGTON

ONDERTROUWD:

AREND WOUTER
BRAVE

Controleur district
Amsterdam der N S. B
en
Adm.

(Fngeland >

P. VAN WAGENINGE.
Haar leven was inzet in den
Germaamchen strijd
Geen bedoek.
Den Haag. 27 Aug. 1D42.
Lange Voorhout 62.
A.

ALIE NIJLAND
Huweluksvoltrekking
Dftnder.
da.? 17 Septem-eir as- 11 uur.

•

cis.
Kerkelijke inzegening
mr. L. C. W. EKERING in de
Groote Waalsche Kerk. Walen.

plrirKje, Amsterdam te 15 uur.
Thuis: Znndag 13 September
15—lfii'„ uur Adm. ds Ruyter.
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M. A. DE JONGE A

MARMXSTRAAT

'

38

MXE
AF4V F,RKLAAG
voor
Thermlschen Vloer, ter vervanvan linoleum,
ging
prachtige
kleuren, weinig onderhoud. D. v.
Wyk, Pynarker, tel. K. lSfll—4l2.

„JOCO" De Speciaalzaak voor Uw rijwiel
C 0..

372—374 AMSTERDAM C.. TELEFOON 32521

HOTEL-CAFé-RESTAURANI

L

(Bob J(oAihal&

-

VOORHEEN „BRISTOL'
TEL. 110f>03
DEN HAAG

—

—

J 0 kamers stroomend koud. en warm water centrale verwarming
3 minuten vanaf station H.SM., het trefpunt der Hollandsche en Dultsche kameraden.
—

m

EERSTE NATIONALE
KANTOOR v. BOEKHOUDEN
en BELASTINGZAKEN.

CORNELIS PIETER VAN DER WORM

Schimmelweg

OEN
,

oudetrdom van ruim 17 Jaar op 24 Mei 1942 bij
Pjatilipy is gesneuveld. Hy ruït crp het „Heldenfnodhof'
Selo-Gora.
Hij was :n het bezit van het „Venvtmdetenabzeichen". Hij
gaf zijn Jonge leven voor zun Ideaal, Leider, Volk cn
Vaderland.
Zijn diepbedroefde ouders,
in den

ONDERTROUWD:

ALBERT B.
HADDERINGH
ff Maat
en
Kamske

ROELFINA E. VEDDER

P v d. WORM.
N.RK.K. Rusland.
M. v. d. WORM—ROOSENBURG
H. J. v. d. WORM
N SK.K. Rusland.
en Verloofde.
P. v. d. WORM,
Duitschland
THEO
ANTOON.
Rott*rd3m. 25 Oogstmaind 1942.

wordt

nader aancekondfigd.

Eenige kennisgeving.

Voor de vol* attenties, ons
betoond bij de geboorte van
cnren Zoon

MAXIMILIAAN,
zrg?en

vcy allen hartelijk dank.

M. SMWALDKRS Sr.
M. M SMAAUIERS—
ROZEOARDE.

PIANO
te koop

pevTaaed A contant. Br.
merk rn prils of tri, 771637.

m.
Hrnri Bik.
Den Haas.

Weteringkade 18.

VLAGGEN |
VAANTJES I
WIMPELS |
rui ASMBANDEN
LINTEN t

Wftn LM4

I
I Pi

HENDRIK STOFFELS
Stamboekno 3230
en

\JV\3>

AIrtJDER
1

\

•

HAAG

—

Tel. 1R1557

HETEZI', beschermer tegen zuren, zouten, salpeter, roet-, zee-,
veen- en menage-water, urine,
enz. voorkomt inpitten, verkankeren.
D. VAN WIJK. FUnar.ker D. 52.

BETEZII voor alle cement en
terrago werken In bouw-, zuivelen boerenhedryf,
slachthuizen,
badinrichtingen

enz.

D. VAN WIJK,
Pynacker D. 52, tel. K. 1591—112.
I>l

ITM'H! Nu

ook lessen voor

gevorderden en opl. prakt. ex.
Vraagt gratis proefles en prosp.

aan .Germania", Ka.m. Onnesweg
4S, B'issum.

DIITSCH ƒ 0.25 per week. Leert
de taal der toekomst en vraagt
nog heden prosp.
en proefles.
Srhr. opl. d. leeraar met voll. correctie. Duur 3'a mnd. Oermania,
Kam. Onnesweg 4fc, Russum.

MOD. KAPSALON

Utrecht.

pevraapri

J. IN'T VELD

In doktersgezin op de Veluwe gevr. tegen 15 Sept..

FLINK MEISJE
vde.n. v g.g.v. Br. onder no
1063. Postbus 58. Utrecht.

.

-

DUBBELDAM

Tel. 4480

a.p.

in te imdfn aan

und.

van WicrinKfrmenr
te Wterin^rwerf.

NIEUWBOUW
REPARATIES

Kamcrsidm uit

WITWERK

,

Ad verteeren doet verknopen

PfilïhTlHWl —fMlilK
I

«iF.MKKNTR
W IERIMiRRMRER
Ter eerrrtHri» vun WleringerWieringerwerf wordt
mi"er t«

Verel»rhten

:

middelbare

*c-Tinnlnplridlng, h**lt van het
diploma
itratlp pn

gemeente-admtnl.

ruime prvarlng

overbodig.
Solliritdllen vAór R September
».*.
In te zenden aan den wnd.
biirgernrrKtdr van Wlerlngprmepr
tr W'ierlngerverf.

een

MEISJE
tn klein

gezin met hu t> el tik \-erkrer tzg. Hiuitnnht*r> Brieven
ond«r letter H K .aan de Nat. Soc. Bofkery, Langestr. 61, H'.'um.

P. 111S/1

Frankenstraat
RI'STIIITS,
5,
Den Haag. Tel. ,SVI9?2. (loed verzorgd tehuis voor oudere Dames;
hulp- en rustbehoevenden. f 50.—
per maand
KOOPT I H' FR I'IT hy Bouw,
huis, Hilversum. Standplaats b(J
het Postkantoor.
KOOPT I'W FRI'IT in Gool-ZuM
bij Rouwhuis. standplaats hy het
Postkantoor te Hilversum.

Herfstm. biedt gewoonliik mooi
en standvastig weer; Uw vacantie doorgebracht In
PENSION*
SANOER, M.igenlngen, zal U bede bossch., rust. en vrU.
Eigen boerdery. f 3.30 p. p. p. d.

rieken- en kraam\erpl,
vele jaren In een groot rlekenhuis
werkzaam geweest, zoekt pap-

(■edlpl.

senden werkkrins. Brie\en onder
N'o. 5. Postbus 5?, Utrecht.
Gevraagd te Amsterdam HITTSCHE CONVERSATIELES. Br.
met prysopgave onder
N'o. 4,
Postbus SS, Utrecht,

Voor BLOEMWERK en TI INON OFKHOtn
is
Uw
adres:
H. Nomden, Meeuwerdenveg fi9,
Groningen,

Gevr. TVTE- en STENCIL4VERK
boekh. adm., D'iit6che e«. vertalingen (2n j erv.t. J. .1. Franke.
2e Kiefhoekstraat 35, Rotterdam.
PENSION aangeboden
p.d p p., prima keuken.

v

a. f 4.

Pension

Fokkema,
Tel. sfiiï7, Aniersfoort.

5,

Doorloopend TENSION aangeh.
op de Veluwe, pracht, omg., dïcht
hy Goudsberg, Lunteren. Br. «an
G. J. A. v. d Bovenkamp, 2e Achterdorp IR. Telf. 211, Rarneveld.

■Mevr. Ijingeveld vraact voor zoo
spoedig mogrlyk net MEISJE v.d.
e.n. by 2 linderen. Hovenierslaan 2fi, Zuilen bij Utrecht.
Bl'RtiER MEISJE of Juffrouw
gezocht.voor hulsh. bezlgli,, van
half 9 tot half 3. v. Imhoffpleln 1
(Bez.hout), Den Haag.
Gevr. Eerllik MEISJE in Dultsch
gezin. 2 volw., 1 kind., van S.3o—
5 uur. Van Kerkstraat 57. Tel.
77tmf». Den Haag,
O. OENSTRA, Apeldoorn. Groot,
en Kleinhandel in Koffiesurrogaat
en bonvrije Levensmiddelen. Or-

ders

vanaf f 2.M) franco huls.
Rembourszendlngen 20 ct. extra!
OENSTRVs „TATJILA"
(Verg. no. 29).
~Eons Gedronken
Steeds Geschonken!"
~Eens Geprobeerd
Steeds Weer Begeerd!"

Watersport FRIESLAND. Respr.
vroegtijdig Uw verbiyf In pension
MarswAl. Voll. pension, ppp.d.
ƒ 3.50. logies ƒ 1.25. D. Halma,
ba,kkery en pension, Grouw (Fr.).

Koffiesurrogaat

Logeer te

nn g echte koffie! 3S c t. p, 250
r
gram. Toezending nk ontvangst

—

Tol. 52.

N.S R.'ers, Indien tl wat op te
ruimen hebt: meubelen, naaimachines, antiek en verder wat
u kwyt. wilt, koopt R. Schalkwek, Maanstraat 5, Utrecht
Tel. 20555.
privé opl. Re150, opl. praktykex.
f 2.50 p. m.. mond. ƒ 5.— p. m.
Th. E. VAN RERKEL. V.T.H.
leeraar
Dultsch, Dusartstraat,
Amsterdam.
glnners ƒ

Al.ni NO-CEMENT
«II maken van
trottolrhanilen, verkeerspalen en
strepen, vluchtheuvels, landhuizen, fabrieken, yzcrronstrurties.
I». VAN WIJK, I» 53, runneker.

voor het blijvend

Zonder klamplaag of spouwen,
waterdicht en kurkdroog houwen.
0»~»k watertoren* en tunnels met
fiE VEI.BESCHERM EU I
n. VAN «IJK. riJNACKER
Tel. K I*ol
412
—

GE VEI.BESCHERMER II
maakt doorslaande muren, direct
hUlvend, kleurloos
waterdicht.
Lu at 11 vakkundig Inlichten door
I». VAN «IJK, I'IJNACKER ||j«
Tel. K IS9I
412
-

|,i

de
grmepnte-atimlnlftratlp.
Voor hen, die niet voor den
z(J". i« aanmelding
nieuwen

voor direct ln Duitfche (Nat. Soc.> fam. te

Welke fabr., grossier of winkelier
kan nog leveren of ruimt
op:
R lIW I E LONII ER O EELEN' of
toebehooren.
Off.
aan .1. W.
ROSS. Reek (L.) Engres J^w^be.

—

CEMENTIIARDF.It

Kn'fflesurrngant „PATJILA" met

bonnen. NORITEX, verfUnt den
smaak van Koffiesurrogaat, 7<t
ct. per pakje.

.•TIEKEPS" Theesurrognat-eapsules. nis echte Thee, 25 ct. per
doosje van « caps. (ca. 50 kop).
f'ACAOSURROGAAT,
primi
kwaliteit,
p« doosje (ca.

10 kopi.

12' a ct.

Surrogaat.FOELlE,

en KERRV 20 rt

C.EMBEII

idem Kaneel.
Kruidnagel, Koot en Peper 15, 23
en 50 ct , idem Vleesrhkrulden
..

1" rt.. Paprika
en PpeceryenMelange Nerhtei 23 en

17' i ct.

BAKPOEDERS Lekkerny en 3 In
de Pan 11 ct., Panko, Roerom
en
Opsla 15 ct.. Vlapoeders, Suikerzoet en Aroma Capsules 10 ct,
Kunstrreme 12>, ct., Alhumona
kunst-eiwit 35 ct.
„JI SBRA" Juspoeders 10en 30ct.
Soep. en Jijsblokjes 10
ct.. Bouillonblokjes (5 at.)
Soeppasta» 20 rt. en t 1.10,
Soep.
aroma's 45 en R 0 ct.

12' i ct.,

PARASANG-VLOKKEN,

een

Ideaal kracht voedsel, bevat 2S
eiwit, 45 rt. en f 1.10 per pak.
PUDDINGPOEDER, van . noK
goede
kwaliteit. 30 rt. per pakje.

maakt betonvloeren atuifvry en
keihard. Cementlne stopt onmtddellyk gaten en nchetiren In keiders rn tunnels tegen xvaterdrang In.
I». VAN WIJK, riJNACKER

VI I R-AANMAKERS 25 rt. per
carton van 20 #t„ 2« cartnn»
f 550
4» cartons f 1050
100
carlons f 20.—. franco huls, zAn-

SPAANSCII.
Grondige opl.
praktykex. Comjnerc. en Teehn.
vertalingen. N. I. F. v. MOSSRLAAR, beeedlgd vertaler *n
leeraar
Spannsrh, Reukelsweg

KORTING! Op ordera vanaf f
wordt sre, op orders vanaf f 10
wordt
10% korting
verleend.

—

1

DSHEEEESI

o«vraasd

~

Commies-Redacteur

die
rein
muziekinstrument
kunnen bespelen 011 berend zijn
mede te werken aan uttbrei
ding en \rrbetenng van
het
Muziekkorps der W.A. worde»
verzocht zne.h op te ge\-en aan
hei Heerbankwartier der W A
Kleine Straat 6. Tel. K. 4400.
5376 te Maastricht.

Café-Restaurant
ELZENGA

Utrecht.

gevraagd cpn

MIJNSTREEK
EN ZU!D-LIMBURQ

Hu*H-

straat fis b, Rotterdam.
SPECIALITEIT IN WITM ERK

nriIRCH. Schrift,

V#»r»»l»rhton: middrlhar* of CHEF DE IU'REAIT
HOOFD ROEK lIODDER
ii Ko
hP2it
Energiek persoon, 38 Jaar. admivan hrt diploma
pn k<*nnlg va.i mMratief zeer goed onderlegd,
gewend leiding te geven en zelf.
r^pifitratutirFtflprl.
Voor h*n, dl»» nift voor den siandiig te werken, werncht van
nfpuw»n t(jd
aanmelding betrekking te veranderen.
zü n
overbodig.
Aanbiedingen onder No 1028
bur. v. d. bla d. Pont bus 58,
•Solllrltatl#»n vóór 6

Hotel-,

HOU ZEE.

ee»n

ADJUNCT-COMMIES

stucadoorsbedrijf
Rechte Zandweg 413

GEMEENTK

WIERIN GERMEER
Ter fterrtnri* van WlerinpTWierlngprwrrf
mwr
wordt

J. RIETBERGEN,
Schlldersbedryf, Rusken

VALKENBERG (1,.)
In Hotel ..Rellevue", ~Im «elssen Rrtssl". Fam. Tappers, Tel.
211fi.

PERSONEEL
GEVRAAGD EN AANGEBODEN

annex parf. en Mg.zaak aan.
ceb ■wegens vertrek. Bijzonder
geschikt voor NSB -er
Brieven No 1032 Postbus 58.

_BERGIfjG VOOR IHBOEDELS

.

STEEN-EN CFFSETDRUKKEMJ

Op eersten Hwd in KToofe
plaats (Prov. Utr.) ter overname een pracht

%»«miiti>

Ctrollavcg 13
Groningen
Tri. 24619
M. H RRONGERG

&

A'dam

32319

hiermede kennis van h«m

MBS BRCNKHORST

„SCIIII.DERSBIJENKORF"

.

TfFL.IOWi?

EB

MEESTERKLASSE VERF.
Ileerengracht 41,

M

HAARLEM

3R3

SCHILDERSLINNEN

■

H. A. C. LEGGER

'«

e"r: XZ

towvartA**- 1

vervanging

leert de kou.
dempt
geluid.
D. VAN WIJK,
Pynacker D. 52, tel. K. 1591—412.

Kettingkasten.

STATIONSWEG 46—18

In plaats van kaarten.

HerfMmaand 1942
middags 2 uur in d« r '
Refrvm Gemadnde. Bergklrche
t» O^nabriick.
GmenbergJtrasv» 32

1

z

Kaart-

Leg. Schiitze

van

cr> T

'

Heden bereikte ons dr officieele droei* tijding, dat onze
lieve dappere Zoon cn Brorr

Süntelitrasse 21

1

uur

1942
128 2
Adm. de Ruyterweg 341 2

sen

1

VI.OF.R

van hout.
Direct op beton. Voetw#rm. Isoter

en Ktaafbatterijen. Batterijliulzen. Verriuisteringslampjes.
Carbid huislampen Gr ooto en k'eine bussen Carbid Handlampen
v. gebouwen. Manchetten voor Uw kapotte buitenbanden, waardoor deze nog langen tijd meegaan. Canvas én Canvasiyvn. met
geweldige kleefkraeht. voor Uw buitenbanden.
Gesolutioneerde
reparatac-pleisters voor Uw binnenband. Stim tawehen. Kampeer,
tissehen. Rugzakken. Zadeldekjes. Tour. en Sportjasbeschermers.
Kinderduo's voor Uw rijwiel. Regenpijpen. Rubbi; velglinten.
Rubber . Patent'' Snelbinders, Verchroomde Tour- en Sportsturen

Bej erhtp. vr. p 15 Oct. v. 1. TUd
In Haag gem. zit- en slanpk. m.
vr. keuk.. iby voork. m. centr.
verw. v. wascht. m. w. en k. str.
water, tel., «fgesl. hergpl. v. koff.
en incl. schoonh. Rr. ultv. )nl. en
pr. Jacob v. d. Doesstr 1, Haag.

TEHI'IS (ïEZOCIIT voor jongen
9 Jaar, tegen vergoeding. Rr. onder no. fi. Tost bus SK, Utrecht.

TH F,R>l ISI 'lIE

Platte

M

I'OST/.EtiELVER/.A MEI.INT,
goede collectie, te koop gevraagd.
Omsrhrtjvlng en prys aan A. J.
Dp VAAN, Roostenlaan 54, Eindhoven.

—

„JOCO" kan nog leveren

..Rust

Vreugd". Prtfs billik, leplaan
149 147-145-143 te Rysw yk (Z.H.)

valt. Jn

HOTEL „HEJT KAIV'
Zutphen
Markt 35
t.o. Wyn hulst oren. Telefoon 763
Aanb. G. WEERNIKK

—

Augustus

voorgenomen huweluk waarvan
de voltrekking zal plaats vind*n

Mi:.

TEIII IS VOOR N.S.B ERS OOK
I» WEIIRMACHT.

E. VAN RKfïKKL, Dusartstraat
4, Amsterdam-Z.

—

Adm. de Ruyterweg

ANNI MARI SOPHIE
ZSCHAU

Van 29 Oocstmjand tot 27 Herfstmaand
in het pchouw Zuilcnstraat 8, Utrccht.
De tentoonvtcllinc ceeft een o\ crzicht
van het omstaan, «Ie ontwikkeling cn
den stri|d van het nationaal socialisme
(fascisme) in Nederland cn van datgene,
wat door het nationaal.socialisme in de
laatste twee jaren in Nederland is bereikt.
Geopend dagcli|ks van 10—17 uur cn van
19 30—22 uur. Zondags van 12—17 uur.

Cfoctjawij, vrij.

„..

123.

geven, mede namens weaerzudsch» oud»rs. kennis van hun
voergenomen
huwelyk, waar.
vaji
de voltrekking zal plaats
vinden cp Woensdag 9 Sept.
1942 's naim. 2.30 te Haren.
Har«n. Westerschedrift 14
Gron.. Hoornschettiep 38.
Gelegenheid tot feliciteeren van
4 30—6 uur in Rest. „de Pool"
Groote Markt Gron.
Toek. adres: Usquert

KEUZE VIT DE VERZAMELING
SCHUILEN BURG

I
\t

a osc ii

Vertaalwerk Nrd.—lliiltsrh en
Duitsch—\ed. gevraagd op elk
gebied. Goed, snel en billik. Th.
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I1"onsVaderen
oetoeKomstvan j

TEUNISSEN.

ELLEN JOY
GEERT HOUWE,

2 September 1942.

TX P

_

«•

Br. met
Vreeland

DUV A L voor Uw
\ I-sA vo\ nen
met politieke liedjes en radloreportoir. Tel. 20706, Krekelstraat
7e, Rotterdam,

s.v;i,

sp""® e

CATHARINA
TEUNISSEN—
VAN WAGENINGE

Ing. J. POL

PAU I,
k\>if: k

.
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Heden overleed mijn he
ve vrouw en 6tn.idmakker.
onze moeder, dochter, zus
ter en nicht

VERLOOFD:

,rr

meisje van 11 Jaar.
prtlsopg. ,W. J. KIJS,

101.
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Gedurendp twee
weken plaats
gezocht op BOERDERIJ (liefst
Brabant) voor jongen van 9 en

Bt-rS

m fr* f J F. L
W
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M. PERSIJN.
I. PERSIJN—FELISI.

np

v

Hilversum, Augustus 1942.
Namens het Vendel 1 II 2
Hopman A NIJLAND.

MARISCHKAIOLE-MIA PIA.

H. SIELING
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wort.
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Hiermede geven wij aan alle

geien

om,

•"P-mi
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geb den 20 Sept. 1921.
W. A. Ko. 3921.
Zijn nagedachtenis leeft in

Den Haag, 29 Augustus 1942.
Tydelyk Huize Bethlehem.

Gieten B 16
Buinen B 44
28 Oogstmaand 1942.
Huwelijksvoltrekking

kena

-1

'

DIIITSCH. Sehrllt. cursus van fi
mnd. Met uitspraak rn correctie
ƒ 1.50 p. mnd. Gratis proefles. J.
Hólscher (leeraar Dultsrh M.0.),
Helmerslaan 24, Kindhoven.

B,LL,JK^. ïr«.

: -i

.

Zoon van
Kam. El F. DE BOCK
en
Kamsk. J. E. DE BOCK—
ACHILLES.
Ie v. d Borchstraat 130 2e Et.

Amsterdam.

Te koop aangeboden : HINKI.KII
I-RINS EM'VCI.OPAEDIE,
1«
ricrlpn, 5e druk., als nieuw f 200...
J. Brouwer», H.d.S. (Josterhaulc
by Joure.

B

vL\

ff Sturminann

EMIL FERDINAND

■weg

I.OïilKS ƒ 1.50
Hotel STADT EI.BI.RFELD
Achterburgwal lil,
Adam C.
Telefoon 4139S

Goede consumptie

-.

.

(Panzerschutze)

GEBOREN:

-

.

J. B. SEEGERS

Hackelstr. 4.
Liiii Donau.
20 Oogstmaand 1942.

26 Auj.

PLAATSING BIJ
VOORUITBETALING
OP
GIROREKENING 207915
t.n.v. VOLK EN VADERLAND OP TER POSTWISSEL

BINNENWEG

23 Oogstmaand 1942.

GEBOREN:

Terneiuzen.

.

t.o. hel Slation

Medembllk,

Y

boorte van onze dochter

__

MEDENDORP

'

L QUéRé

de

TEN HOOGSTE 6 RFGEI.S ƒ 050

89
N. Pn we„duk
Amsterdam (C.).
Telefoon
45381

HOTEL

Namens de Kameraden van
Groep 282 ..Medrenblik".

CHARLES LOUIS

kameraden kennis van

KAMERAADJES

Lunchroom Silvius

WINSCHOTEN

Ztfn trouw, plichtsbetrach-

wu

Dp/p forvnulleren
moeten zoo spopdlg niogpiyk, dorh
i iprll.ik op 1(1 Spptembpr 1042. Ingpvtild m ondpftepkpod
worden topgp/ondpn Ban hpf Bureau AtwikkPling Inkwartierlnspn pn Vordrrlngpn. Jan van Nsssau'traat 08.
Daarbij behoort t,p zOn gpvoegd het
vorderlnssbPwMs of.
lndlpn dit niPt ts afgegeven, andpr deugdelijk
bewljfimaterlaal, waaruit biykt, dat het rijwiel is gevorderd.
Dp datum, waarop dp
uitbetaling enz. zal plaats hebben
wordt nader medegedeeld.

Weerman

Hilversum.

C.

dryidgeschcCen

wijze

onze beste Kameraad,

vnn 'rGRAVENHAGE brengt ter ken.

l

WON ING INRI CHTING

V'

H. R. KLIJN.
H. R. KLIJN—SCHAAPHOK
Gy.«br. van Amstelstraai' 372,

T>?

nis van belanghebbenden. dat formulieren tot hot aanvragen van {.rharleloosstelllnK voor pon gevorderd uitviel,
rt
P vertoon van hot vorderingshewtls kunnen worden afge.
haald aan de Sortle-bureaux van do polltiP

>
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RIJWIELVORDERING.
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11 Herfst.
maand lioppn on»; gelief.

23

Zondag

tim'ttviwvowmwiiifim-rifiiTriTrcmi?

Op Vrijdag

10e JAARGANG No. 36

47. Rotterdam-W.

V erantwoordelyk »oor het
gedeelte. r.q. hnnfHre/tirtevr: L. Lln-lemnn te D««i H»HC. Vtrantunnr'delljk voor He odi ~tentir»B Otte
Uitjever: Kenuu, Oude Gracht 173 te Utrecht. Drukker; Drukker*) Boech. Oude Gracht 172-17» te Utrecht.
K. S3SO.
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der korting! SCHOENSMEER,
zwart, 20 rt. per doosje.
-

-

Engros.prttzen op aanvraag!
D. OENSTRt
IPFI.DOOItV
Burglaan 37
Glrn 11. 11.1.4.
-

.

